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• Het proces “Een zo noodlottig verlangen”
Deze en de volgende aflevering van 
“De Witte Raaf’ zijn in ruime mate 
gewijd aan het proces, een concept dat 
het vooral goed deed in de tweede helft 
van de jaren ’60 en de eerste helft van 
de jaren ’70, en nu weer helemaal te
rug is.
In de dagboeknotities van 1969 van 
Daniël Robberechts, de auteur van ver
schillende works in progress, waarvan 
het laatste, “T8T”, dit najaar postuum 
gepubliceerd wordt, liggen de droom 
én de nachtmerrie van de dagelijkse, 
de permanente praktijk besloten.
Maar wat is het proces eigenlijk? Door 
hetproces ten opzichte maar ook in het 
verlengde van andere termen te situe
ren, ontbloot Dirk Lauwaert een reeks 
distinctieve trekken en een krachtige 
probleemstelling. “Is er een groot ver
schil tussen de simulatie van creativi
teit door een programma (het Con
structivisme) en de registratie van crea
tiviteit in haar documentatie (het Vita
lisme)?” Op het eerste deel van de 
vraag komen we graag in het volgende 
nummer terug. De retrospectieve ten
toonstelling van Joseph Beuys in Pa
rijs stelt Camiel van Winkel in de gele
genheid om op het tweede deel van de 
vraag in te gaan.
In deze aflevering onderzoeken we 
voorts een essentiële component van 
het proces :een onblusbaar verlangen. 
Frank Vande Veire bespreekt “Le bain 
de Diane” en de romantrilogie “Les lois 
de l’hospitalité” van Pierre KIossowski 
en stelt de vraag of de inlossing, vervul
ling, bevrediging,... van het verlangen 
getoond en gekend kan worden. Kan 
het gestolde verlangen zichtbaar ge
maakt worden? Mare Holthof situeert 
de (zogenaamd) totale zichtbaarheid, 
de pornografie in het licht van twee 
19de eeuwse uitvindingen, het panop
ticum en het panorama.
Kan het proces op zijn beurt eigenlijk 
wel geproduceerd worden of verwordt 
het dan onwillekeurig tot produktie? 
Deze metamorfose intrigeert een aan
tal auteurs: Kees Ouwens, waarvan we 
“twee” en een stuk van “drie” uit zijn in 
dit najaar te verschijnen boek “Een 
twee drie vier...” publiceren, en de 
kunstenaars Fabrice Hybert en Eran 
Schaerf.
Een concrete aanleiding voor een dis
cussie over het proces is de tentoonstel
ling “This is the show and the show is 
many things” die momenteel in het 
Museum voor Hedendaagse Kunst van 
Gent voorbereid wordt Als participant 
aan en observator van de opbouw van 
de tentoonstelling gaat Dirk Pültau op 
zoek naar het in het museum ontplooide 
proces. Aernout Mik blikt terug op 
“Swallow”, een antecedent, in meer
dere opzichten, van”This is the 
show...”.
Naar goede gewoonte sluiten we af met 
een scherpe analyse van het Vlaamse 
(cultuurbeleid, ditmaal van de hand 
van Dieter Lesage.
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“Car la vérité s’y avère complexe par es
sence, humble en ses offices et étrangère à la 
réalité, insoumise au choix du sexe, parente 
de la mort et, à toutprendre, plutôt inhumaine, 
Diane peut-être... ”
Jacques Lacan

“Wie is Diana?” Zolang Actaeon zich deze 
theologische vraag als een voyeuristische 
heremiet in zijn grot stelt, kan het niet anders 
dan dat Diana hem ontglipt. Maar zou het dan 
mogelijk zijn dat Diana hem niet ontglipt? 
Natuurlijk niet. Maar misschien kan Actaeon 
zich wel van de verhitte illusie ontdoen haar 
ooit werkelijk te ontmoeten, zodat hij haar 
dan wellicht op een meer bezadigde, ‘vol
wassen’ manier kan naderen. Kan hij zich 
evenwel van die illusie ontdoen? Evenmin. 
Maar misschien kan hij op die illusie door
werken. Misschien kan hij, nog slechts spe
lend met het verlangen ooit aan Diana ‘zelf 
te raken, de ironie van haar (on)wezen sma
ken, de bodemloze ironie van alles wat voor 
‘Diana’ doorgaat, van alles waar Diana zich 
- met gelatenheid? met overgave? - laat voor 
doorgaan.
Dat De vrouw, Dé Waarheid over de Vrouw 
niet bestaat, is juist maar wordt anderzijds 
vaak al te makkelijk gesteld. Het effect 
‘vrouw’ blijft immers ondenkbaar zonder de 
‘mannelijke’ fictie van de waarheid - een 
waarheid waar de vrouw dan ook niet het 
tegendeel van vormt, maar eerder de 
afgrondelijke parodie. Zij, Diana of Roberte, 
de vrouw, telkens dezelfde, telkens een an
dere, die Pierre KIossowski fascineert - een 
fascinatie waaraan hij ons medeplichtig maakt 
- is slechts schijnbaar hysterisch. Zij klaagt 
niet, voelt zich niet tekort gedaan. Zij cas
treert niet noch zet zij een boom op. (Dat doen 
de anderen voor haar; denk aan de cultus rond 
de ‘boom van Diana’.) Zij spiegelt liever de 
oh zo dierbare fallus honderdvoudig terug, 
laat hem, om met KIossowski Nietzsche aan 
het woord te laten, “eeuwig wederkeren” op 
een plaats waar niemand hem zich kan toeëi- 
genen.

In KIossowski’s romantrilogie “Les lois de 
l’hospitalité” vormt Roberte, de echtgenote 
van de oude professor Octave, later van de 
verteller K., de spil van allerlei intriges, theo
logische speculaties en seksuele obsessies. In 
het voor- en nawoord wordt Roberte aange
duid als een ‘uniek teken’ waarin de schrijver 

zegt al tien jaar te leven. De uniekheid van dit 
teken is evenwél slechts leesbaar in de talloze 
‘simulacra’ waarin het uitwaaiert: de vele 
gedaantes waarin Roberte zich ontdubbelt. 
Op gelijkaardige wijze maakt de figuur van 
de godin Diana zich in KIossowski’s “Le 
bain de Diane” slechts kenbaar doorheen 
allerlei schijngestalten. Niet toevallig behoort 
de maansikkel tot een van haar emblemen.

Diana

“Le bain de Diane ” is geen verhaal maar een 
opeenvolging van stilstaande tableaus - het 
tableau vivant fascineert KIossowski sinds 
lang - die een telkens andere versie geven van 
de fatale ontmoeting waardoor het lot van de 
jager Actaeon zich met de dubieuze verschij
ning van de kuise godin Diana heeft verbon
den. Het is immers niet op één moment bin
nen de historische tijd dat Actaeon bij het zien 
van de badende Diana in een hert veranderde 
eh daarop door zijn eigen jachthonden werd 
verscheurd, maar ‘sinds altijd’ en daarom 
telkens weer opnieuw.
Wie is Actaeon? Volgens de mythe een prin
selijke jager, maar volgens Klossowski op de 
eerste plaats niet meer dan “een hond die naar 
de maan blaft”, wat trouwens iedereen blijkt 
te zijn wanneer iets van zijn meest singuliere 
fantasma’s aan de oppervlakte komt, d.w.z. 
iets van die korte, dicht variërende scènes - 
“pantomimes” zou Klossowski zeggen - waar
mee hij de waarheid over zijn verlangen heeft 
omzwachteld. Deze ‘waarheid’ is erin gele
gen dat er met het object van het (seksuele) 
verlangen geen verhouding mogelijk is die 
men ‘humaan’ kan noemen, en wel omdat het 
object waar men in de lichamelijke liefde, net 
zoals trouwens in de sadistische wellust, naar 
tast, nooit een persoon is maar een onheuglijk 
object waaraan men ‘sinds altijd’ door een 
scheur is vastgehecht. De hond blaft slechts 
naar het onbereikbare omdat hij eraan vastzit; 
hij is aan de verte geketend. De mogelijkheid 
van de religieuze en amoureuze waan én 
idolatrie, waarbij men deze ‘geboeidheid’ 
aan wat geen substantiële realiteit bezit, ont
kent, en voor deze leegte een beeld schuift, zit 
dan ook in de structuur van ons ‘hondachtig’ 
verlangen ingebakken.
Het is alsof Diana deze religieuze regressie 
uitlokt, alsof ze verantwoordelijk is voor de 
cultus die rond haar maagdelijkheid is ont
staan. Ze lijkt wel hysterisch. Ze wil van geen 

seks weten, toch zeker niet met mannen, maar 
hangt ondertussen de man uit, wat zou kun
nen teruggaan op een identificatie met haar 
vader Zeus die haar ooit bezeten heeft. Ze 
snelt gewapend met pijl en boog, die zij van 
de cycloop heeft afgetroggeld, door het woud, 
voelt zich meer verwant met de dieren dan 
met de andere jagers. 'Ze lijkt haar vrouwe
lijkheid te verloochenen, maar gebruikt haar 
bekoorlijkheden anderzijds wel tersluiks als 
een val waarin ze mannen dodelijk strikt, 
alsof ze zich onbewust wreekt op haar vader 
die haar heeft misbruikt en verlaten: “aan elk 
van jullie verlangens beantwoordt een pijl uit 
haar koker”, vertelt “Le bain de Diane ”.
Dan toch een ‘castrerende vrouw’? Alleen 
voor degenen die haar fallische show al te 
ernstig nemen. Alleen dus voor degenen die 
denken dat zij is of heeft wat zij toont, en zich 
door haar bestolen voelen. Niet voor degenen 
die weten dat de fallus niet aan haar toebe
hoort, aan niemand toebehoort, maar altijd 
slechts een simulacrum kan zijn dat een ge
brek moet verdoezelen. Misschien heeft Diana 
helemaal geen fallische ambities, maar houdt 
ze de fallus alleen maar ‘hangende’, zoals 
haar gebroken zilveren boog die op het einde 
van “Le bain de Diane ” “vanuit zichzelf op 
haar achterste danst”, zoals die jachthoorn 
die tussen haar dijen zweeft, zoals al die 
attributen, gestes, blikken die in de romans en 
tekeningen van Klossowski ‘en suspense’ 
blijven.

Maar Actaeon is verliefd en dus meent hij dat 
Diana voor hem een waarheid verborgen 
houdt die hem vervulling zal schenken. Als 
neef van Dionysos houdt hij niet van om
slachtige liturgische praktijken. Hij wil zich 
overgeven, hij wil zich verhezen in de godin, 
en bereidt zich dan ook op die extase voor. 
Daarom laat Klossowski hem plaatsnemen in 
de grot waar de bron ontspringt waarin Diana 
zich na de jacht zal komen verfrissen. Actaeon 
wil het moment van Diana’ s ‘reële aanwezig
heid’ niet missen. En hij wil er zelfs nog bij 
zijn wanneer hij zich in die aanwezigheid 
verliest, wanneer hij in een hert verandert. 
Daarom anticipeert hij zijn metamorfose. Hij 
leidt zichzelf op tot hert, gaat gekleed als hert. 
Want hij wil weten hoe het bewustzijn te 
verhezen, hij wil zijn delirium kennen.
Maar doordat Actaeon zo bewust zijn legen
darisch lot beraamt, kan hij dit lot niet meer 
ondergaan, kan hij er niet meer mee samen-



vallen. Hoe leeg aan gedachten deze asceet 
zijn hoofd onder zijn hertekop ook probeert 
te maken, zegt Klossowski, zijn blik door
vorst dan toch maar de nacht, nog veel te 
bedacht op zijn naderende extase, “jaloers 
op een niets dat hij niet vermag te vervoe
gen”. Overlegt hij niet teveel? Is zijn offer, 
zijn identificatie met het hert, niet te gesimu
leerd? Kunnen zijn honden hem ernstig ge
noeg nemen om hem te verslinden? Neen, ze 
wenden zich van hem af;
Vreemd genoeg is het juist aan deze onzui
vere meditatie dat de goddelijke Diana haar 
zichtbaar en tastbaar lichaam ontleent. Door
dat zij de verlangende en verbeeldende blik 
van Actaeon voelt, wordt ze bezocht door 
het verlangen zichzelf te zien in de weerspie- 
geling van de golf waarin ze zichzelf onder
dompelt. Gezien door een ander, re-presen- 
teert, simuleert Diana zichzelf, een re-pre- 
sentatie waarmee ze zich meteen ook aan 
alle stervelingen openbaart.
Toch is Actaeon niet de echte, oorspronke- 
lijke auteur van Diana’ s dubieuze theofanie. 
Hiervoor doet Klossowski, gefascineerd door 
de complexe wijze waarop in de middel
eeuwen het Griekse denken en de christe- 
lijke incarnatie-idee met elkaar verstrengeld 
zijn, anachronistisch beroep op een 
neoplatoonse demonologie. Het is een de
mon die de in principe onzichtbare en onver
stoorbare góden ertoe verleidt zich aan de 
mens te openbaren. In Diana's geval heeft de 
demon de functie van een pooier die de kuise 
Diana prostitueert. Maar is deze profanatie 
mogelijk zonder de heimelijke medeplich
tigheid van Diana? Onder het masker van het 
fraaie lichaam dat ze aan dedemon ontleent, 
geeft ze zich ‘clandestien’ over aan allerlei 
menselijke emoties, zoals ook de emotie van 
de kuisheid, de voor deze godin zo typische 
deugd die geen zin zou hebben indien zij niet 
op de proef zou worden gesteld.
De demon is “god noch mens maar zoiets als 
de reflectie van de een in de ander”. Wan
neer de verliefde Actaeon de ware Diana wil 
ervaren, betekent dit dat hij naar de oor
sprong van haar reflectie moet teruggaan, 
naar het moment waarop de golf waarin ze 
zich spiegelt nog volledig transparant is, en 
dus nog niet aangetast door secundaire beeld
vorming en reflectie. Maar alleen al deze 
intentie van Actaeon om dit supreme mo
ment vooral niet te missen, zijn voornemen 
om Diana bij de ‘eerste golf te betrappen, 
getuigt van “een waanzinnige overschatting 
van de vrije wil ten koste van de genade”, 
vaneen “verontrustend gebrek aan naïviteit”. 
Wanneer Actaeon al zicht krijgt op de ware 
Diana, dan kan dit ‘zicht’ (vision) niet het 
nagestreefde einddoel van zijn meditatie zijn, 
maar daarentegen een evenement dat zijn 
meditatieve activiteit onverhoeds onder
breekt door de verschijning van iets waar hij 
niet klaar voor kan zijn: iets wat hij “zowel 
van te ver als van te dichtbij ziet”. De lang 
verwachte (naakt)scène blijkt, wanneer zij 
zich voordoet, totaal onverwacht, en de plaats 
waar zij zich voordoet, wijst Actaeon op de 
“onmogelijkheid van een plaats waar hij 
haar ooit zou kunnen opwachten”.
Op het moment dat Actaeon ziet hoe de 
“helse lippen” van Diana’s vulva zich ope
nen, besprenkelt ze zijn ogen met het water 
waarin ze zich spiegelt. De “serene 
transparantie van de golf ’ waar Actaeon 
even deel aan heeft, blijkt dus verblindend. 
En met de vraag wat hij hierna nog kan zien, 
in welke mate zijn blik, postuum, zijn ophef
fing overleeft, staptmenvolgensKlossowski 
uit de absolute ruimte van de mythe de 
wereld binnen van de theologische specula
tie, waarvan de grondstemming de 'delectia 
moroso’ is: “een beweging waarmee de ziel 
zich vrijwillig laat meevoeren naar beelden 
van verboden vleselijke of geestelijke han
delingen, waarbij ze zich vasthoudt aan de 
contemplatie ervan”.

Er gaapt een kloof tussen de doelloos door 
het woud dwalende Actaeon die plotseling 
op de naakte Diana stuit, en de Actaeon die 
in zijn grot, in zijn “mentale ruimte”, naar 
haar komst uitziet - tussen de Actaeon die, 
verblind en verbijsterd, in een hert veran
dert, en de strenge heremiet die zich tot het 
hertebestaan bekeert. Anders gezegd: er 
heerst een radicale discontinuïteit tussen de 
tijdeloze ruimte van de mythe waarin alles 
zich afspeelt als een stille pantomime waarin 
de betekenis van de gestes onbepaald blijft, 
en de theologische, ‘profane’ bespiegelin- 
gen daarover, waar Diana van haar kant 
trouwens maar al te graag toe provoceert. Dit 
doet zij, zegt Klossowski, omdat ze haar kuis 
maagdendom opeist. Het is omdat ze van 
haar ongenaakbaarheid een punt maakt, haar 
geheim als geheim poneert, dat ze zich bloot
stelt aan allerlei theologische indiscreties, en 
zo de reflectie laat binnensluipen in de my
the.
“Pauvre chasseur dans la nuit obscure, faux 
ascete au grand jour.” - Actaeon is een 
gespleten subject. Er is geen innerlijke ver
zoening mogelijk, wel een labiel compro

mis, een ‘symptoom’ zou Freud zeggen. 
Actaeon vormt zich namelijk een ‘gedachte’. 
Of beter: er vormt zich een gedachte, een 
gedachte die hij zelf niet kan denken, waar 
hij zelf niet bij kan, maar die boven hem 
uitgroeit vanuit de afgrond van zijn 
verblinding: “zijn denken vindt zijn voltooi
ing in een gewei dat op zijn voorhoofd 
groeit, en de schok van een dergelijke ver
vulling gooit hem naar voren”. Maar de 
“gewiekstheid” van Diana bestaat erin de 
metamorfose van Actaeon niet te voltooien 
(zijn linkerarm en -hand blijven bijvoor
beeld menselijk).
Actaeon ondergaat dus in elk geval niet het 
sublieme lot van het goddelijke natuurkind 
Pan, die bij het zien van de naakte Diana 
prompt in een steen veranderde, vervolgens 
in een boomstronk, een melodie, om ten
slotte op te gaan in de trilling van de lucht 
waarin de geur van Diana’s oksels zich 
verspreidt. Terwijl zo’n extatische meta
morfose Actaeon enerzijds niet is gegund, 
wordt hem anderzijds de tegenwoordigheid 
van geest ontnomen die noodzakelijk is voor 
een serieuze meditatie, en dus voor een 
weten omtrent de extase. Actaeons gedachte 
ontgaat hemzelf, en op de plaats van die 
gerateerde gedachte verschijnt het herte- 
gewei als een opzichtig maar sprakeloos 
teken, een ‘stomme betekenaar'.
Alleen een verboden genot dat, omdat het 
meer dan bevrediging zoekt, zichzelf niet 
verdraagt, kan zo de wijk nemen naar deze 
doodse, want al te weelderig vertakte, al te 
'vrouwelijke' erectie waarmee de prinse- 
lijke jager zich machteloos op Diana stort. 
Getooid met dit nutteloos simulacrum, dat 
hem evenmin als de jachthoorn die tussen 
zijn afwezige penis en Diana’s lange, ge
strekte been zweeft, in staat stelt tot een 
seksuele handeling van enig allooi, verstijft 
hij als het ware tot een embleem tussen de 
emblemen die het stereotiepe kader vormen 
van Diana’s ironische epifanieën: zilveren 
boog, maansikkel-diadeem, honden, toort
sen, geselroeden, pijlenkoker, bloemen, korte 
tuniek, lange laarzen, haarwrong, gordel, 
nimfen...
Als fetisjistische voyeur die zich zoals elke 
pervert van zijn genot meende te kunnen 
verzekeren door een in zijn grot opgezette 
mise-en-scène, blijkt Actaeon nu zelf tussen 
de emblematische fetisjen te worden opge
nomen waarmee Diana zich door de demon 
laat openbaren. Hij neemt zelf plaats in het 
pantomimisch tableau. De scène van hét 
fantasma valt inderdaad niet vanop afstand 
te bekijken, maar is een scène waarin men 
gegrepen is.

De fetisjist houdt vast aan de illusie dat de 
vrouw zijn verlangen tenvolle kan bevredi

gen. Hij aanvaardt niet dat zij hèt, namelijk 
de fallus als garantie voor het Genot, niet 
heeft. Op de plaats van die afwezigheid 
schuift hij een fetisj waarmee hij zich alsnog 
wil behoeden voor die teleurstelling. Maar 
terwijl hij aldus het genot meent veilig te 
stellen, speelt hij volledig in de kaart van de 
castratie. De fetisj is immers de plaats bij 
uitstek waar het genot (zich) ophoudt, tot 
(graf)monument van zichzelf wordt. En waar 
de fetisjist denkt het object van zijn verlan
gen te hebben omsingeld, geniet hij in feite 
onbewust van een eeuwige onvervuldheid. 
Hij geniet er heimelijk van dat het genot nu 
net niet daar te vinden is waar men het denkt 
te kunnen contourneren, localiseren, benoe
men, enzovoort. Als ersatz-fallus waarmee 
de fetisjist het genot aan de vrouw wil ont
trekken, verraadt de fetisj zich als datgene 
wat de fallus waar hij voor staat slechts kan 
zijn: een simulacrum dat het menselijk te
kort in het spel brengt.
Als gemaskerde heremiet wil Acteaon we
ten te genieten, en probeert hij daarom be
slag te leggen op het Genot dat Diana vol
gens hem in pacht heeft maar om onbegrij
pelijke redenen niet wil blootgeven. Wat 
hem gek maakt is dat Diana met dezelfde 
handen waarmee ze tijdens de jacht haar 
boog stevig omklemt, later aan de heilige 
bron haar buik streelt, dat ze met dezelfde 
vingers waarmee ze de dodelijke pijlen uit
kiest, op het lang verwachte moment onwil
lekeurig met haar navel en harde tepels speelt. 
Actaeon, jaloers, wil haar betrappen op dit 
genot waar zij zich ondanks zichzelf, via een 
‘demon’ die haar aan zijn blik blootstelt, aan 
overgeeft.
Om dit te bereiken moet hij iets onmogelijks 
doen. Hij moet de plaats innemen van die 
demon die Diana’s genot ont-eigent. Hij 
moet zelf de demon worden die in haar in 
wezen onverstoorbare natuur een ‘bres’ slaat 
waardoor haar genot, haar intiemste zelfge
voel en -perceptie voortaan zal geconta
mineerd zijn door het verlangen door een 
ander te worden gezien (waarvan het 
schaamtevolle verlangen zich diep in het bos 
te verbergen een modificatie is). Diana ge
niet slechts van zichzelf omdat er tussen 
zichzelf en haar lichaam een Ander is die 
haar reflecteert, een Ander die tussen zich
zelf en haar eenzaamste zelfspiegeling heeft 
postgevat. “In haar handpalmen, zoals in de 
holtes van haar oksels, haar dijen en haar 
knieën, is mijn aandeel groter dan dat van 
haar onverstoorbare natuur”, fluistert de de
mon ons toe, die niet alleen Diana’ s billen en 
borsten op zijn naam heeft, maar de hele 
outfit waarmee ze tegelijkertijd voor de ster
velingen als voor zichzelf tot een spektakel 
wordt.
Diana voelt zich niet bestolen of bekocht. Zij 

geniet van de aan haar onttrokken lichaams- 
delen. Ze geniet van die onttrekking. Actaeon, 
die haar wil verrassen wanneer ze, verbaasd 
over wat haar overkomt, tot dit genot ont
waakt, fixeert zich evenwel op bepaalde 
gestes, lichaamsdelen, attributen waarmee 
de demon haar heeft uitgerust. In de veron
derstelling dat Diana zich daar volledig in 
incarneert, fetisjeert hij die zaken. Hij 
'falliciseert' ze in de zin dat hij in zijn 
fantasma de volheid van haar wezen daarin 
verzamelt, terwijl Diana juist daar het meest 
van zichzelf gescheiden is, terwijl ze juist 
daar, aan de Ander prijsgegeven, het meest 
afwezig is. Wil de heethoofdige Actaeon 
anderzijds kost wat kost Diana ontmaske
ren, haar van die attributen ontdoen en in 
haar holtes doordringen om haar ‘reële aan
wezigheid’ te ontsluieren, dan kan hij slechts 
op die afwezigheid stuiten.
In de slotscène van “Le bain de Diane ” toont 
deze afwezigheid zich op een genadige wijze. 
De fallus verdwijnt niet om een schrikba
rende leegte achter te laten, maar stijgt op 
zonder aanziens des persoons. Op het nogal 
scabreuze einde van dit boek heeft Acteon 
een hekel gekregen aan elke fetisjistische 
cultus en aan elke vorm van idolatrie in het 
algemeen. Hij wordt, zegt Klossowski, 
‘iconoclast’. Hij is Diana’s schijnvertonin
gen, het “spel der simulacra”, beu. Hij wacht 
het moment van de theofanie niet meer ge
duldig af, maar gaat de godin te lijf en 
ontrukt haar een voor een haar kledingstuk
ken en mythische attributen. Hij breekt de 
zilveren boog, waarmee zij steeds "waar- 
schuwde voor dé regionen waar zij bezitbaar 
is”; en naarmate hij haar ermee een pak slaag 
op haar kont geeft, “zet deze kont zich op een 
kier” en ontluikt daar de lichtende maansik
kel die zij altijd als diadeem droeg. Actaeon, 
die het beu is naar de maan te blaffen, zet er 
nu zijn tanden in, maar het enige effect is dat 
de maansikkel, “dit laatste simulacrum”, 
glibberig van tussen zijn tanden wegglijdt, 
opstijgt en plaatsneemt in het smaragden 
gewelf van de avondschemering...
De iconoclastische passie om grondig met 
alle fetisjen en beelden komaf te maken, 
bevrijdt niet van de fetisjistische beeldcultus, 
maar is er juist de ultieme versie van. Alsof 
de fetisj iets, bijvoorbeeld de Vrouw, ver
bergt. Dit is het fantasma dat Actaeon nog 
drijft wanneer hij Diana wil castreren, wan
neer hij haar maansikkel, waardoor hij steeds 
werd gemeduseerd als door een voor-beeld 
van de totale vervulling, wil Verzwelgen. 
Het is grotesk en steriel de vrouw afwisse
lend te 'falliciseren' en te castreren (onze 
cultuur heeft daar een handje van weg). Met 
deze dunne sikkel, dit snoeimes dat zij uit 
haar goddelijke kont tevoorschijn tovert, 
steekt Diana het mannelijk geslacht immers 
niet hysterisch naar de kroon, maar door
steekt zij juist het fallocratisch fantasma van 
een beheersbaar genot, van een genot waar
van men zich zou kunnen verzekeren. Zij 
laat met andere woorden de fallus verschij
nen als wat hij is: het teken van een gebrek, 
een onvoltooidheid die op geen enkele vol
heid teruggaat, en élke illusie daaromtrent 
onherroepelijk doorkruist. Deze gebrekkig
heid openbaart zich evenwel niet in een 
loutere leegte, maar wikkelt zich in het 
fantasma van een ontglippende, verglijdende, 
en dus oncastreerbare fallus. Oncastreerbaar 
inderdaad, en wel omdat Diana er geen aan
spraak op maakt, haar identiteit er niet mee 
verbindt, maar hem loslaat en als een ijle fata 
morgana laat plaatsnemen in het avondrood, 
hem aldus ironisch blootstellend aan al de
genen die er alsnog een boom over willen 
opzetten.

Roberte

Actaeons diepe wens Diana te zien zoals zij 
‘werkelijk’ is, zijn obsessioneel verlangen 
tussen te komen op het intieme moment 
waarop zij zich over zichzelf heen buigt, is 
gelijklopend met het verlangen dat de oude, 
‘perverse’ professor Octave in het ‘toneel
stuk’ “Roberte, ce soir”, het centrale luik 
van “Les lois de l’hospitalité”, koestert ten 
aanzien van zijn jonge echtgenote Roberte, 
die in talloze potloodtekeningen van 
Klossowski verschijnt met de fysionomie 
van zijn vrouw Denise. “Le bain de Diane ” 
kan gerust worden beschouwd als een half 
essayistisch, half mytho-poëtische uitwei
ding over de Grieks-christelijke wortels van 
Octaves singuliere fantasma. Actaeons er
varing in het dichtbegroeide woud geldt 
voor Klossowski blijkbaar als een soort 
matrix voor de onbewuste fantasma’ s die ten 
grondslag liggen aan de erotische, esthe
tische en religieuze houding die onze Grieks- 
christelijke beschaving heeft ingenomen te
genover de vrouwelijke seksualiteit. Het 
fantasma van de theoloog Octave vindt in 
“Les lois de l’hospitalité” zijn bewuste, en 
dus versluierende uitdrukking in een ‘ge
bruik’ dat Octave openlijkt bekendmaakt in 
een manuscript dat hij indelogeerkamervan 
zijn huis ophangt: “de wetten van de gast-
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vrijheid”.
Waarin bestaat dit ‘gebruik’? Octave wil 
zijn vrouw Roberte meemaken zoals zij wer
kelijk is; hij wil dat de ware Roberte, die 
verborgen blijft in de al te grote vertrou- 
welijkheid waar het alledaagse leven op 
drijft, wordt onthuld. Of in Octaves 
scholastisch-aristotelisch jargon: hij wil dat 
de nog “onactuele essentie” van Roberte 
zich "actualiseert". Dit kan hij niet doen 
door Roberte zomaar voor zichzelf te hou
den, door van haar te eisen dat ze hem trouw 
is. Hij moet weten hoe ze bij anderen is, hoe 
zij is wanneer ze zich aan anderen overgeeft. 
Vandaar dat Octave gasten uitnodigt die hij 
ertoe tracht te brengen de gastvrouw te “ac
tualiseren”.
Gaat het hier alleen maar om een dialec
tische poging tot toeëigening, waarbij de 
meester even zijn meesterschap prijsgeeft 
om des te grondiger te kunnen bemeesteren? 
De man ensceneert het overspel van zijn 
vrouw om haar op die manier, tot in haar 
ontrouw toe, te bezitten. Maar Octave heeft 
weet van de onontwarbare paradoxen waarin 
hij metzijn ‘gebruik’ verstrikt geraakt. Wan
neer Roberte zich aan de gasten geeft uit 
gehoorzaamheid aan zijn ‘wetten’, en dus uit 
trouw aan Octave, dan mislukt zijn opzet, 
want hij wil Roberte nu juist in haar ontrouw 
kennen. Wanneer Roberte hem evenwel echt 
ontrouw zou zijn, ontsnapt ze hem totaal, 
dan heeft hij helemaal geen deel meer aan 
haar ‘essentie’.
De gast, de vreemdeling houdt voor Octave 
het geheim van Roberte in pacht. Vandaar 
dat Octave zich met hem wil identificeren; 
hij wil de toevallig binnenvallende vreem
deling worden; maar dit kan hij uiteraard 
slechts wanneer hij daarbij niet zichzelf blijft, 
maar het risico neemt zijn ‘zelf op het spel 
te zetten. "Wantuiteindelijk", merkt de brave 
neef van Octave op die in dit perverse spel 
betrokken wordt, "kanmen niet tegelijk 
nemen en niet nemen, er zijn en er niet zijn, 
binnenkomen terwijl men binnen is”.
Het gaat er al bij al niet over hoe Octave zijn 
echtgenote aan anderen moet geven om haar 
des te beter voor zich te kunnen houden, 
maar over hoe hij er mee omgaat dat zij hem 
eerst en vooral door anderen gegeven is, dat 
zij namelijk slechts binnen het spinneweb 
dat anderen reeds rond haar gesponnen had
den, voor hem is kunnen verschijnen als de 
aantrekkelijke vrouw die hem blijft 
obsederen. Met de unilaterale gift die de 
gastheer aan zijn gasten wil doen, worstelt 
hij dus met een gift die hem is voorafgegaan 
en waarvan de oorsprong niet te achterhalen 
is. Octaves “wetten van de gastvrijheid”, die 
overigens onuitvoerbaar blijken te zijn, maar 
ook al zijn beschrijvingen van de dubieuze 
manieren waarop Roberte zich aan anderen 
prij sgeeft, door lyceumgangers, bon vivants, 
‘kolossen’ en dwergen wordt aangerand of 
door ‘geesten’ wordt bezocht, al deze ‘fanta
sieën’ zijn pogingen om deze Ander alsnog 
in te halen, om de auteur te worden van een 
gift die hem is voorafgegaan.
Het is verre van duidelijk wie Roberte is. We 
komen vooral veel te weten over het com
plexe web van intriges en roddels waarin zij 
al van voor ze Octave kende verweven zit, 
ook over de theologische speculaties en sek
suele (mis)handelingen waarvan zij kenne
lijk het geliefkoosde object vormt, en waar
mee men haar wil uitdagen de ‘waarheid’ 
over zichzelf te bekennen. In “Les lois de 
l’hospitalité”, net zoals in Klossowski's te
keningen die parallel met deze complexe 
trilogie ontstonden, bevindt Roberte zich 
steeds op de kruising van gestes, blikken en 
woorden die tot haar willen doordringen. 
Anders gezegd: ze beweegt zich in het ano
nieme veld van de Ander, overgeleverd aan 
wat Klossowski “de code van de alledaagse 
tekens” noemt. Ze is Octave dan ook in 
handen gevallen als een door anderen ge
zien, besproken en tot spreken gebracht 
lichaam - omschreven, omlijnd en bekleed 
met allerlei ‘simulacra’, van de meest ‘diep
zinnige’, theologische, tot de meest banale, 
mondaine simulacra uit de wereld van de 
mode, de schoonheidssalons, de boetieks 
die ze frequenteert. In al deze simulacra 
incarneert Roberte zich nu telkens net niet, is 
ze nu net niet ‘zichzelf, maar enkel degene 
die zich door anderen zo heeft laten toe
takelen. Zij is niets van al dit gedoe. Maar 
anderzijds is ze alles behalve een geest, een 
‘ongecreëerd intellect’, want: buiten al dat 
gedoe dat zij niet is, is zij niets.
Zoals Diana voor zichzelf noch voor Actaeon 
bestaat buiten de ‘oneigenlijke’ reflecties 
waarin ze zich door toedoen van de demon 
uitzaait, zo is Robertes zelfgevoel en de 
reden waarom ze het onvervangbare, 
'onruilbare' object is van Octaves verlan
gen, wezenlijk verbonden met de gestes, 
blikken en tekens waarvan zij het steeds 
vervliedende middelpunt vormt. Evenals 
Actaeon is ook Octave bezeten van het ver
langen deze inslag van de Ander in het leven 
van Roberte te bemeesteren, het punt waarop 
zij door vreemde machten voor zichzelf 

voelbaar, zichtbaar, beminnelijk is gewor
den.
Dit verlangen toont zich heel expliciet in de 
door Octave ingebeelde aanranding van 
Roberte voor haar spiegel door ‘de kolos en 
de dwerg’ in het centrale gedeelte van 
“Roberte, ce soir". Deze twee ‘geesten’ zijn 
pervers te noemen in de zin dat ze beter dan 
Roberte zelf het geheim van haar genot 
menen te kennen, en haar zowel met theolo
gische argumenten als brute handtastelijk
heden ertoe willen overhalen zich in duide
lijke tekens tot dit verzwegen genot te be
kennen - wat zij weigert.
Roberte kan in deze geharnaste, potsierlijk 
uitgedoste kermisklanten, die tot de tanden 
gewapend zijn voor het genot, haar eigen 
begeestering niet zien. Wat niet betekent dat 
zij niet begeesterd is, maar in deze spiegel 
die de demonen haar voorhouden, kan en 
mag ze zich volgens Octave niet herkennen. 
Zij van hun kant herkennen zich wel in haar; 
zij hebben deel aan haar ‘essentie’ die voor 
Roberte zelf 'onactueel' moet blij ven. Dit is 
de reden waarom Octave haar ‘aan de gees
ten toewijst' - “je dénonce mon épouse à un 
pur esprit” - opdat zij namelijk van het weten 
over haar eigen genot zou verstoken blijven, 
opdat zij dit genot slechts zou ‘weten’ in 
‘van haar afgescheurde gedachten’. Dit we
ten meent Octave dan met de geesten te 
delen, waarbij hij er vanuit gaat - en dit is pas 
echt een . hersenschim - dat hem met dit 
weten ook het genot zelf zal toevallen.
Sades imperatief is hier dichtbij: alles moet 
over het genot gezegd worden. De sadist 
houdt zijn slachtoffer in leven zolang deze 
zijn genot niet totaal heeft verwoord; maar 
wanneer dit woord valt, kan dit natuurlijk 
niet het genot zélf zijn, maar enkel een 
nieuwe manifestatie van een zwijgen. Enkel 
de schreeuw, door Roland Barthes een “so
nore fetisj” genoemd, kan even de indruk 
wekken dat de gaping tussen genot en dis
cours wordt gedicht. Zo geniet de sadist, die 
het slachtoffer er enerzijds van verdenkt 
heimelijk al te volledig te genieten, eigenlijk 
van de splijting in de subjectiviteit van het 
slachtoffer - een splijting die hij bij zichzelf 
verloochent.
“Uw lichaam is verrukkelijk vanwege het 
woord dat het verbergt”, zegt de kolos tot 
Roberte, en hij heeft gelijk. Maar de eis dat 
dit woord en die 'verrukking' elkaar ooit 
zouden vinden, is pervers. Het verlangen 
zich dit woord toe te eigenen zonder zich te 
wagen aan het risico van de overgave die met 
de verrukking is verbonden - het verlangen 
dus om meester over het genot te worden, en 
daarmee de unheimliche, dodelijke compo

nent uit het genot weg te snijden, kan enkel 
een ‘noodlottig verlangen’ zijn dat samen
zweert met de dood, “die absolute meester”, 
zoals Lacan met Hegel zegt. De kolos intro
duceert zichzelf en zijn partner aan de ge
schrokken Roberte niet voor niets als ‘dode 
gedachten’.
De enorme clitoris die Roberte, steeds in 
Octaves verbeelding, onder de indringende 
behandeling van de twee ‘geesten’ ontwik
kelt, wordt door de nog steeds onvermoei
baar theologiserende kolos jaloers beant
woord met een akt van sodomie, terwijl de 
dwerg op deze stille getuigenis van Robertes 
genot haar (huwelijks)ring schuift: alles moet 
dus onder het primaat worden gebracht van 
een gebreksloze, want ‘eeuwig rechtop
staande’ Fallus, en van een contract dat ook 
bij Sade alle excessen overheerst. En wat 
zijn deze twee groteske miniatuurwezens, 
deze stompen van mensen anders dan dode 
fallussen die, zoals voor Diana Actaeons 
hertekop, kunnen gelden als Robertes tro
feeën, jagers verstard in him eigen vizier? 
(Duchamps vrijgezellen zijn hier niet ver.) 
Het mag dan ook geen wonder lijken dat de 
Ander, de Vreemdeling of de Geest aan wie 
Octave de macht toekent over Robertes 
epifanieën, in “Le Souffleur”, het derde deel 
vàn “Les lois de l’hospitalité ”, verschijnt als 
een soort levende dode, die in diverse ge
daantes vanuit een duister verleden, of zelfs 
vanuit het graf, opduikt. Bijvoorbeeld als de 
mysterieuze oom Florence, of als Dr. Rodin, 
de perverse ex-man van Roberte, of, zoals in 
de aanvangsscène van “Le Souffleur”, als 
Robertes grootvader, een stokoude grijsaard 
‘zonder gezicht’, wiens aanwezigheid - reëel 
of een verschijning? op een theaterbühne of 
in het ‘echte’ leven? - onlosmakelijk ver
strengeld is met de eerste ontmoeting van... 
neen, niet Octave, maar K., de verteller van 
“Le Souffleur”, met Roberte. Hoewel K. 
daar niet zeker van is, want het is evenzeer 
mogelijk dat hij Roberte voor het eerst zag 
bij het verlaten van de toneelzaal, omringd 
door een menigte “die haar met verwonde
ring aanstaarde”.
K. blijkt de schrijver te zijn van “Roberte, ce 
soir”, waarin hij “een seniele figuur (Octave ! ) 
zijn achterhaalde perversie laat afwikke
len”. Octave, die zijn demonen op Roberte 
losliet, blijkt dus zelf een fictief, literair 
simulacrum van die demonische Ander, door 
wiens postume blik de verteller Roberte 
blijft zien en waardoor hij steeds bij haar te 
laat komt. K. moet inzien dat hij, geobsedeerd 
door die Ander, “zijn levenstijd heeft ver
ruild voor de tijd die reeds door een- ander 
werd geleefd”; zijn wetten van de gastvrij

heid blijken “niet meer dan een plagiaat, 
zoals zijn huwelijk met Roberte”...

Deze Ander die K. doorspookt, ‘souffleert’, 
deze Ander die in Robertes steeds ‘onactuele 
essentie’ thuis zou (geweest) zijn, blijkt zich
zelf eindeloos te ontdubbelen, en uiteinde- 
lijk niet te bestaan buiten de simulacra waarin 
hij zich telkens weer voordoet. Zijn castre
rende, blinde Tiresias-blik is de onmoge- 
lijke blik van diegene die ‘er bij was’, die
gene die in K.’s plaats heeft gezien en geno
ten - diegene die hij zelf is. Deze blik is, zoals 
die van de prompt metamorfoserende 
Actaeon, al altij d in een fantasma verwikkeld 
en dus pas achteraf reconstrueerbaar in de 
onvermijdelijk valse simulacra die zich op 
dit fantasma enten. De Ander, de Demon is 
de Zelfde die Octave, die K., die Actaeon, 
die Klossowski, die wij nooit geweest zijn. 
De Meester, die beschikt over het genot én 
hét weten, is, zoals Freuds antropologische 
fictie van de zowel genietende als verbie
dende oervader in “Totem en taboe”, een 
drogbeeld die de kloof tussen het genieten 
enerzijds en de macht, de kennis, het dis
cursieve vermogen anderzijds, moet ver
doezelen. Nogmaals: Actaeon is, zoals ie
dereen, een gespleten subject. Hij kan niet 
tegelijk machteloos in een hert veranderen 
én de vaderlijke stichter zijn van een religie, 
d.w.z. een boom over/voor Diana opzetten. 
Of beter: de boom die hij onvermijdelijk 
voor haar opzet, kan zoals elke fallus slechts 
een defensieve geste zijn, een hol, protserig 
simulacrum dat zich voor een altijd ander 
genot schuift.
Want aan het genot van Diana of van Roberte, 
dat nochtans niets is buiten de simulacra - zo 
mystiek is het niet - beantwoordt geen 
simulacrum. Het is het genot aan het ironisch 
verwelkomen, het parodiërend uithollen van 
simulacra waarmee de vrouw zich niet nooit 
identificeert maar ‘compromitteert’. Binnen 
haar bereik verschijnt de fallus niet als ima
ginair beeld van het genot, maar als een 
plaats waar het simulacrum zich als 
simulacrum toont. Hiermee springt de nood
zakelijke 'ongeëigendheid', de arbitrariteit 
in het oog, waarmee de fallus het lege cen
trum afdekt waarrond alles draait. In het 
verlengde van Hegel die de vrouw ooit “de 
eeuwige ironie van de filosofie” noemde, 
kan ze evenzeer de eeuwige ironie genoemd 
worden van elke poging zich, door imagi
naire of symbolische constructies, het genot 
‘eigen’ te maken.

Wie is Roberte ‘eigenlijk’? Waarvan geniet 
ze nu ‘eigenlijk’? Is zij de vrouw die 
omhalingen doet voor het Leger des Heils en 
pleitbezorgster van een ernstig humanisme? 
Gastvrouw in een luxebordeel? Parlements- 
fid? Lichtekooi die ‘s nachts met pubers op 
terrasjes rondhangt? Inspectrice van de 
censuurcommissie? Maitresse van de licht
zinnige Vittorio? Lieve, doch strenge tante 
van Antoine? Is zij überhaupt de echtgenote 
van K-, of van zijn dubbelganger Théodor? 
Er is geen God om het te weten, geen eerste 
demon, eerste souffleur, eerste ‘ander’. Nie
mand was erbij toen zij genoot. Enkel een 
levende dode - of een anonieme massa. Maar 
wat blijft, is de medeplichtigheid aan een 
grondeloos fantasma, waartoe Klossowski 
ons provoceert door een theatraal, 'vrouwe- 
fijk-parodiërend’ spel met antieke en bur
gerlijke stereotiepen die ongetwijfeld getui
gen van een ‘slechte smaak’. Deze cultureel 
versleten, gedegradeerde, ‘residuele’ 
simulacra, haalt hij uit elkaar en blaast hij 
dermate op dat daarin de obsessionele aan
drang voelbaar wordt van een fantasma dat 
enkel onwaarschijnlijk vermomd als ‘ste
riel’, ‘academisch’, 'onnatuurlijk' cliché kan 
circuleren.

Frank Vande Veire
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Een twee drie vier ...
Twee

“Hoe was mijn achternaam ook al weer,” 
fluisterde ik, “als wij alleen zijn?”
Ik vroeg het mijn oogappel, de spiegel aan 
de wand, zoals de ogen één beeld zien. En 
dat zei (met het gordijn dicht): “Zelfs onze 
voornaam is geen slag in de lucht als wij 
staan te wandelen langs de landweg zo 
dadelijk - om het ene losse eindje vast te 
knopen aan het andere - maar te oud zijn 
voor oud nieuws. Een achternaam - zoals 
het dier zich laat leiden door zijn etensbak 
- is dan uitsluitend ballast. Toch is het niet 
je naam die je wordt nagedragen. Wat je 
achter je laat, het nakijken heeft - en dat 
vreet aan je - is dan niet alleen maar ballast 
maar onontkoombaar. Het raakt je, die 
verlorenheid, die verre schreeuw, onmach
tig als het blaffen van de hond in de verle
den tijd, nergens anders... waar je ook gaat, 
het blijft je bij, het is een troeteldier alleen 
daarom al, heeft een stamboom langs 
‘s Heren wegen, is daaraan vastgebonden... 
Wil je je achternaam soms overdoen? Ver
lang je terug naar wat achter je naam ligt? 
Heeft je achternaam - en dat is tot daaraan 
toe - wat voor je betekend... ? Hoor je me?” 
(knikte ik?)
“En toch is je ballast achternaamloos. Je 
ballast overkomt je soms en je weet 
waarom...”
(ik het daglicht niet verdroeg?)
“Je ballast mag dan geen naam hebben, is 
een fabeltje allesbehalve als iets in .me je 
naar me toe drijft steeds weer...” 
(.. .dwangshalve...)
"... maar ‘s mensen beste mensenvriend...” 
(beklemd betastte ik de gordijnstof...) 
“Welke kant je ook op gaat... als we al 
ergens naar op weg zijn... probeer ook eens 
achteruit te lopen en dan zien we wel waar 
we uitkomen, hoezeer je ook achterop wilt 
raken, je voetspoor gaat altijd nog weer 
verder terug, je houding is die van de stap te 
ver, je bereik is de terugval, je keel is 
dichtgesnoerd...”
(... nu een waanzinnige drang in mijn hand 
voer...)
“Daarom voel je pijn. Strak als een snaar 
staat je achternaam gespannen.” 
(... ik het gordijn openrukte...)
“Strakker dan een snaar trekt je roepstem je 
leiband..’.”
(... voor haar sprong, en schreeuwde:) 
“Er zit geen muziek in je ballast en geen 
beweging, hoe drastisch ook je terugval, in 
je sprong.”
(“Zegop, wat zou ik te verbergen hebben!” 
“Een of ander?” “Wie dan ook?” “Niet 
maar een?” “Juist die alleen.”)
“Een achternaam, het zij nogmaals gezegd, 
is dan uitsluitend ballast.”
“De atmosfeer berust op de wiekslag, de 
zwaluw kan evenmin eeuwig in de lucht 
blijven, de was kan desnoods voorgoed aan 
de lijn waaien, niet de arm is te kort om te 
hoog te reiken..
“Toch is - en blijft - je ballast achternaam- 
loos. Aan de wand hangt de vijver maar de 
steen weet de hand te vinden. Het treft dat 
de ogen elkaar hebben en samen hetzelfde. 
Het brein wordt zodra een web dat steken 
laat vallen als de spin zoek raakt.”
“Op de tast waait een marmer op van zijn 
meubel, in de ademnood tussen leegte en 
leegte, als een ruitenvormige scherf, zoals 
de vuist uit de mouw schiet, zeilt de trappen 
af, zoals de baksteen uitbreekt uit de muur, 
het glas terugwijkt tot zijn onaandoen
lijkheid, de vijver de kei uitspuugt, en klieft 
het gezichtsveld - ik zag het aankomen - tot 
tussen de ogen die het verder voor gezien 
houden.”

In de verte stond een auto stil.

Deze auto was niet in staat om zich te 
bewegen.
Ik naderde, zag bij het linkerachterwiel een 
krik, hetkofferdeksel stond open, een achter- 
spatbord, wegneembaar in een handom
draai, lag bij een wieldop op het wegdek, 
een wielmoersleutel stak op een wielmoer, 
vlakbij lag een schroevedraaier. Tot zo ver 
had de vrouw, die haar lekke linkerachter- 
band bezag met de handen in het haar, het 
wiel uitgevonden hier langs de weg: dat 
haar band zo gelukkig was om pech te 
hebben.
Behalve dat ik een deur achter mij dichttrok 
- wat ik deed figuurlijk gesproken, het 
betrof een achterdeur die ik naar buiten 
opende - daagde ik op de T-kruising op 
volgens schema. Ik viel voor, werd .groter 

en groter, kwam dan tot mijn recht toen ik 
haar wiel wisselde. Of ik gehoorzaamde 
aan de wetten van het perspectief, zodat de 
vluchtlijnen mij ook nog vastpinden op de 
kim, daar waar ik geboortig was uit de 
wijde wereld.
En dan toch gezocht naar de reden waarom 
ik dat punt van verschijnen op de rand van 
de goede smaak, waar mijn vluchtlijnen 
uittraden zoals Amor zijn pijlen verschiet 
omdat ik geen beter voorbeeld had, de 
stadsrand mocht noemen - zoals de stede
ling uit zwang is als tegenstelling - wanneer 
de geïsoleerde ligging van ons huis, waar 
wij, moeder-en-zoon, verblijf hielden, even
zeer theorie was?
Ik voltooide eerst mijn komst - die een 
nadering was toen ik opdaagde op de T- 
kruising om te verdwijnen in de schaduw 
tussen de bomenrijen in de verte - pas
seerde de vrouw om op de eenmaal ingesla
gen weg verder te gaan maar nog alle kan
ten op te kunnen... maar op het moment dat 
ik mijn diensten kon aanbieden, kreeg dat 
moment een duur die onze overwegingen 
terugbracht tot tierelantijnen. Zo simpel 
was het.

In alle eenvoud beschreef ik ook niet haar 
ui terlijk.
Herinnerde ik mij een gesprek niet gevoerd 
te hebben op een nazomermiddag begin 
september? En dan nog had het niet toen al 
wel kunnen plaatshebben, fluisterde ik 
(wegwijs als de idee mij toen al maakte in 
de ervaring...).
Natuurlijk, mijn geheugen was ondervoed 
en herkauwde de monotonie van brood, bed 
en behoud. Mijn bereik kon zich meten met 
de extra mouwlengte, tussen manchet en 
horizon strekte mijn hand zich uit. Mijn 
ervaring beperkte zich tot mamma, manna 
en de angst voor maturiteit. Mijn eerste 
schrede... ik stond op het punt om uit 
wandelen te gaan, de kost werd niet gewon
nen maar ontboden waarvandaan weet ik 
niet, grind lag als een slab om ons huis... 
was al een ontsporing. Ons huis stond aan 
mijn wandelweg. Naar twee kanten ging ik 
de baan op, niet in staat tot kiezen. Het 
knerpen van het grind toen zij mij kwam 
uitzwaaien of wegwuiven... ik hoorde geen 
verschil tussen bemoederen en de handen 
van mij aftrekken, op weg helpen en het 
onherroepelijke, inwijden of doodsoor
zaak ... moest ernaar gissen of zij mij volgde 
tot aan de landweg, of voor zich uitjoeg, uit 
wandelen stuurde of vaarwel kwam zeg
gen. .. Hoorde ik een grind dan knerpen, of 
tot kermen gebracht worden wat zoal onder 
de voet was gelopen? Ik keek niet terug 
maar weg, om mij heen maar niet om, sloeg 
de handen voor de ogen met gespreide 
vingers, juist zoals de weg naar links liep 
aan de kant waar ik mijn oor rechts droeg 
als ik mij omdraaide... Waar hield dit op 
tussen extra mouwlengte en handbereik als 
mijn polsen het uitschreeuwden van tiktak 
en hartslag? Moedertaal maakte mij weg
wijs tussen mijn oorschelpen, de retro- 
gradatie is een accommodatie. De eeuwige 
wederkeer... de lus in mijn veter eigen- 
vingerig gelegd voor het eerst om niet uit te 
komen op hetzelfde of waarom niet eigen
lijk in een draai alle kanten op. Om mijn as 
beschreef de vlakte een cirkel, door mij 
heen trok de landweg zijn middellijn, door
boord keek ik niet op van mijn lectuur toen 
ik vroeg zonder stemverheffing, gehoord 
werd zonder het grind te verzoeken om 
stilte: “Ken je de zelfmoordenaar Pavese 
en zijn uitleg van de mythe van Orpheus en 
Eurydice?”
“Zoals de handen pas schoon zijn als het 
vlees van de botten is afgewassen?” 
“Maar je droom zich verweert tegen het 
ontwaken in het vervolg op de vertelling 
waaraan geen einde komt... of wij de draad 
nu hernemen in je buitenplaats die zijn nut 
bewijst als wij terugvallen op de bronnen 
om mijn voeten te leggen in hun wieg van 
voetsporen, of dat ik, omdat de tijd ont
breekt voor zijn omhaal van wegen, niet 
kom aanzetten op de vleugelen van die... 
zwaluw?”
“Zoals de moeder de vrouw te scheiden is 
buiten noch in het vers als wij theedrinken 
uit serviesgoed ijler dan de blos op je wan
gen, tegen breken bestand zoals geen 
mensenhart, teer als de oorschelp van 
borelingen op voorstellingen boordevol 
bronnenonderzoek, voor zijn doel bere
kend zoals de bloedvaten voor het blozen?” 
“En wij onze dorst lessen zoals het blozen 
terugvloeit in de geblaseerdheid, je meer in 

zijn oever hapt maar gevoed wordt uit de 
diepte, je buiten overgaat in het onbetaal
bare, mijn komst in haar eerste versie: de 
wandeling?”
“ Als ik je meevoer het lichaam uit maar de 
ziel in, na het verlaten van het vertrek waar 
de plichtplegingen zijn. afgewikkeld je 
voorga over binnentrappen naar het 
onaardse? Je meeneem de diepten in zoals 
de Wouden de regens... zoals de regens 
doorsijpelen die hun dorst teveel zijn... de 
diepten in om je het stromen te leren... 
Zoals de overtollige regens, de stromingen 
ondergronds, aan de oppervlakte komen 
achter de Veste maar wij ons verdiepen in 
je eerste - gewandelde - editie om haar te 
herzien in het licht van de nasleep?” 
“Als wij ons omlaag storten over je binnen
trappen, dieper afdalen in je buiten dan het 
gefundeerd is in de laagten, om door te 
dringen verder dan de roep ons kan helpen 
en het vermoeden ons brengt...”
“Als wij mijn binnentrappen afstormen 
onder het genot van de herinnering aan je 
devotie als theedrinker om je aan te vuren 
tot ontwerpen, vermetel als het durven ont
breken van objecten in de vlakte die om je 
huis tolt, waar het onaardse alledaags is en 
het onnoemelijke om aandacht smeekt?” 
“Zoals je me meenam naar buiten de 
gewaagdheid ten top om het reikhalzen 
gepeild te hebben in vrije val van ook jouw 
trappen die dieper boren naar weerskanten 
transcendentaal gesproken dan je roep reikt 
in de rondte, en te verpozen aan je wal
kant?”
“Waar ik je mijn lichaam bood, mijn lippen 
nog nat van thee, je leden lijdzaam als 
ledenpoppen, gretig als lammen, grazig als 
zieken? Om je wandeling nog eens na te 
lopen, niet om te veranderen van aankomst, 
toch niet uit te komen op hetzelfde?” 
“Ging je roep in reprise in zo’n droomboot 
hier om de hoek in zo’n tochtsloot? Zoals 
ik, aan het fietsen geraakt langs je raam, de 
kant op ging van de Wouden op een 
schreeuw afstand van hier boven je dorp, 
niet zoals het teveel aan regens afglijdt van 
hun wortels, wel zoals de maanbader af
schudt zijn mest en mossen, van uithoek 
wisselt, opduikt in je bovenwereld, aan de 
oppervlakte komt in je gronden lager gele
gen om je buiten te spiegelen in zijn 
geblankette uitsluiting?”
“Zoals ik je waste door onderdompeling in 
oppervlak mals als metaalglans, om je van 
verdrinken te redden alle kwel verzamelde 
in mijn...”
“Ogen?”
"... open ogen opende om je beelden
storm tot bedaren te brengen, je vochten 
opnam met papillen rijker gezaaid dan de 
pool van de fluweligste badstof nog voor 
het kwijnen je verkilde, je inbakerde met de 
windsels van mijn speeksel in de vuurmand 
van mijn lippen om je te behouden voor je. 
tijd van leven?”

Maar... had de vrouw mij naar de ogen 
gekeken?
Kon het haar schelen wie ik was als zij maar 
hulp kreeg en niet het nakijken had dat ik in 
mijn rug zou voelen?
Naast haar motorkap kneep ik in mijn rem
men, stapte af. Drie schreden maar om op 
terug te keren... het volstond. Mijn rechter
hand lag op het zadel, mijn linker geleidde 
het stuur...
Haar mond, zag ik, richtte zich tot mij, en 
mijn blik, die zich tot haar mond wendde, 
ontmoette nu haar lippen.
Onze blikken troffen elkaar bij dé wiel
moersleutel.
“Hoe heet je?” vroeg zij.
“Anthony,” antwoordde ik. “En hoe heet 
jij?”
"Agnes-Dei."
Wij zagen elkaar niet maar hoorden zo 
scherp toe. Haar ogen had het niet onver- 
schillig gelaten wie haar hulp bood, zij 
hadden geveinsd. Zouden haar ogen niet 
mij hebben zien komen maar een ander, zij 
hadden zich afgewend, tegen de richting in 
van onze blikken. Haar auto kon zich voort
bewegen toen wij aarzelden al half 
afgekeerd van elkaar...
Manifesteerde ik mij ridderlijk genoeg? 
Haar mond zou nog niet in het openbaar 
verschijnen, mijn mond zou haar mond 
bewust maken (van slijmvlies...). Haar 
mond zou kennis hebben van de wereld om 
ons heen waarin het struikgewas langs de 
weg was als oogkleppen maar wij ons tot 
omzien beperkten... Uit de weg ruimde een 
vlakte de samenleving maar haar mond was 

zich nog maar bewust van zichzelf.
Maar ook mijn mond zou ongerept zijn, de 
symmetrie wilde het zo - mijn mond bezat 
een... spiegelbeeldig gesloten poort, een 
gemaskeerde mondholte... tijdens het dui
zendjarig rijk van de ogenschouw, dus bin
nen afzienbare tijd (die eveneens ongerept 
was want opnieuw periode), maar uiterlijk, 
en uitsluitend, bij voomoemde zonsonder
gang. .. Dat millennium was hetis-gelijkte- 
ken dat blozen en bloeden gelijkstelde... 
overeenkomstig de optica van de damp
kring... de werkelijkheid zelf verandert 
van realisme alleen in mijn termen...
Natuurlijk was de weg geen onbeschreven 
blad en waren wij naamloos daarbij verge
leken. Maar onze monden waren vrij in 
zoverre die van mij, nog niet gepaard met 
die... mondholte, deze in het vooruitzicht 
had, vrij was allesbehalve...
Zij stak mij haar hand toe maar achter haar 
hand had haar mond zich verborgen. Haar 
mond dook weg in haar handpalm die mijn 
handpalm naderde waarin mijn mond schuil
ging. En toen onze handen elkaar naderden, 
dat wil zeggen in hun nadering verdiept 
waren omdat elke millimeter nadering het 
toenaderen leek te verlengen in tijd en 
ruimte, waren zij gespannen en in gespan
nen afwachting. ‘Kenden wij elkaar van 
gezicht? Onze handdruk zou het sluitstuk 
zijn van mijn komst op zondagmiddagen, 
die op niets uitliep alle vorige keren dat ik 
kwam aanzetten om voor mij uit te kijken, 
het nog niet zo ver was dat haar band pech 
wilde hebben, ik wel een passant verbeeldde 
maar zij haar klok gelijk kon zetten ook op 
mijn regelmaat...

“Luister,” zei ik gejaagd, “je auto is start
klaar nadat je aan de weg timmerde. Laten 
wij dus plaatsnemen in de berm, onze vorm 
van afzondering nadat de tijd zijn tempo 
vertraagde - om periode te worden - zoals ik 
in mijn remmen kneep...”
Ik schrok toen ik mijn stem hoorde en de 
lucht ijl leek te zijn om de tijd zo ruim 
doorgang te verlenen, dat wij op elkaar 
aangewezen dreigden te raken...
“Laten wij onze bewustzijnsinhouden nog 
fijner op elkaar afstemmen om ze uit te 
wisselen met de klok mee, tegen de klok in, 
de klok rond tot de tijd de draad kwijt is, 
begrijp je? Niet de geschiedenis herhaalt 
zich maar die periode als wij de klok terug
zetten. Wij slaan de bal snel over en weer en 
niemand kan ons spel volgen en wijzelf 
komen tot staan.”

Aan haar hand zag ik een ring, twee uitein
den waartussen een flonkering, zoals de 
slang naast zijn staart beet. Meer dan ge
noeg kon ik niet willen weten. Onze handen 
reisden naar elkaar toe, vormden de tussen
ruimte tot een bol zoals ook magneten 
eenkennig zijn onder dwang; verstreek al
leen de tijd die ik lijnrecht.noemde ver
derop, bleven onze handen onverbrekelijk 
onderweg zijn. Dat wil zeggen: de tussen
ruimte was geen geslotenheid maar het 
onnoemelijke.

“Onze afzijdigheid trotseert de wetten,” zei 
ik. “De haas drukt zich tegen de grond bij 
onraad maar ons bewustzijn is onze schelp, 
de inhoud van ons kennen zijn wij drieën 
(als wij de mondholte meerekenen)... het 
rood zal op de roos vallen maar moet op zijn 
beurt wachten. Onder de hemel blijft onze 
plaats geheim, let op mijn woorden. Het 
speelde zich af als volgt: onze handen gaan 
op weg maar niet omdat onze blikken el
kaar mijden. Wij kennen elkaar dan van 
gezicht maar onze tastzin tast nog in het 
duister. Dan reizen onze handen af maar wij 
kennen hun doel. Wij slaan de ogen neer 
om onze bedoeling op onze handen over te 
brengen.”
“Dit is mijn antwoord,” zei Agnes-Dei (in 
haar handpalm). “Mijn auto heeft een he
mel maar sterker nog zondert de ópen lucht 
ons af waarvan de onbeweeglijkheid vast
staat. Mijn lippen bewegen maar de lucht is 
roerloos. Als een rimpeling bewegen mijn 
lippen. Zij zijn in beweging zoals stilstaand 
water, dóór de wind beroerd. Mag ik het zo 
zeggen?”
“Om je beweegreden zo in te kleden...” t 
"... er rijp voor bent (gemaakt)...” 
“... dat zij niet wordt uitgesproken (om nog 
iets te vertellen over te houden) maar ertoe 
bewegen zal om... ons te biecht te doen 
gaan bij... elkaar... als zouden mond en 
oorschelp dit niet berouwen? Onze 
bewustzijnsinhouden - beweegredenen zon-
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neklaar - verstaan zich met elkaar als ik nog 
maar een stipje ben op de kim, dan opdaag 
hoger ontwikkeld op de kruising, om mens 
te worden als ik voor je auto kniel,” fluis
terde ik. “Ook onze handen nemen de kort
ste weg maar de dwanggedachte snelt voor
uit. Onze handen ijlen na in de wedren van 
de onmiddellijkheid van de geest en de 
traagheid van de stof. Toch brengt de tast
zin de geest om, onze handen zullen hem 
vermalen, onze poriën zuigen hem op. Onze 
stofwisselingen wisselen elkaar uit en wij 
zijn een en dezelfde omloop...” 
“... door de beweegreden bewogen...” 
“... omtrent de Mensenzoon...”
"... die soeverein als de zon is, tegelijk de - 
maan die verduistert?”

Ik wist wat haar ring voorstelde - aan kitsch 
in huis had - onze onverbrekelijkheid zou 
hechter zijn dan gesloten goud...

Was haar ring immers niet open als een 
gebroken hart, gelet op de uiteinden langs 
elkaar, waartussen een briljant flonkert tij
dens de verloving, een traan als de trouw 
moet worden afgedwongen met de dood?

In die behoefte aan klare taal voorzag het 
struikgewas aan weerszijden, men kon de 
blik omhoogwerpen en naar links en rechts 
maar niet de gradenboog afzoeken die de 
horizon onderverdeelt in een ongeteld aan
tal andere versvormen.
De weg is recht als een mes, de passant is de 
eenheid van voorwaarts en versificatie, de 
echo deelt de stem op in nog iemand (die op 
introductie wachtte...).
Een waterspiegel verschijnt in de slaap om 
de rand van kaplaarzen, zijn en zien zijn een 
en verzadigd, het gezichtszintuig is zich 
bewust van zichzelf, verwerkelijkt de aan
vankelijke indruk, oorspronkelijker de 
zintuiglijkheid dan in de jeugd - nu de 
dingen fenomenaal zijn - niets dan gewaar 
te zijn verlangt het oog meer, de droom 
drukt de wens uit dat het nooit anders zou 
zijn geweest.

En bovendien, onbewolkt is het, even stil 
als windstil, de hemel vertoont geen spoor 
van rijmdwang, verre van leeg te zijn is de 
lucht vol van zichzelf.

Onze handpalmen, de binnenkant van onze 
vingers, vreemd vertrouwd was het. Niet 
onze handen waren vreemden, zij ontken
den het toeval. Het toeval zou een grijpstui- 
ver zijn maar onze handen haalden de buit 
in één keer binnen. Toch was het alsof onze 
handen nog onwennig waren. De onmid
dellijke - verbrekelijke - verwevenheid van 
het oppervlakvormige, de huid die zich 
openhaalt aan de tastzin, de beweegreden 
die niet rechtsomkeert maakt, van angst 
noch aftocht zal weten: onze handen kon
den daar niet bij achterblijven... dat ik in 
mijn remmen kneep, stilhield, was al een 
vooruitgang ten opzichte van de wijde we
reld, en juist daarin was plaats voor het 
toeval dat bij ons schering en inslag mocht 
zijn op zondagmiddag...
De parate stof van Agnes-Dei’s niet meer 
kreupele auto, onze ineengrijpende han
den: al die vormen waren hun vorm, maar 
het trof dat het de functie was van onze 
handdruk als tierelantijn, onze bezegeling 
van de tussenruimte... dat onze handrei
king... onze handen in functie... dat hun 
functie met zich meebracht dat zij de han
den vuil mochten maken... met het wisse
len van haar wiel om te beginnen, met het 
maken van vuile handen tot besluit...

“De tijd is een lijn, dus wij moeten onafge
broken handelen om de lijn niet te verbre
ken. Alleen als wij synchroon zijn met de 
tijd achterhaalt niet die ons (maar de pe
riode).”
Dit zei ik om elk stilzwij gen voor te zij n, elk 
zoeken naar rijmwoorden.

Dat ik slijmvlies verkoos - zo’n schuurtje 
verried - wil zeggen dat de gebeurtenissen 
hun loop hadden. Ik kwam op de fiets 
aanzetten, toch volgden de gebeurtenissen 
elkaar op. Om op de eenmaal ingeslagen 
weg verder te gaan, hoefde ik niet op of om 
te kijken, de gebeurtenissen lieten mij vrij, 
mijn noodlot had ik maar voor het kiezen... 
uit eigen ontwerpen... De sterren neigen, 
tóch kon ik ze ook dwingen, de gebeurte
nissen schakelden zich aaneen hier langs de 
weg, zo wilde Agnes-Dei het toen het tijd 
werd dat haar band pech kreeg... Wat ik mij 
ook op de hals haalde, en er niet afwentelde, 
mijn verantwoordelijkheid namen zij op 
zich. Elke volgende stap was niet daarom 
onontkoombaar, en toch welkom, maar een 
schakel extra. Samen trokken wij op, de 
gebeurtenissen en hun ik. Windstil was het.

Of ik ging aan kop om te worden voortge- 
dreven in de zekerheid te kunnen terug
krabbelen. ..
Onze ontmoeting - twee spiegels tegenover 
elkaar zoals blauwe lucht en blauwe zee 
maar afgedekt als in een sterfhuis - verbond 
handpalm en slijmvlies, mijn fiets nabij
heid en verte. De afstand tussen mijn fiets 
en de kim besloeg minuten, dimensies... 
Naar mijn gevoel had ik een eed gezworen, 
zo ontrouw was ik zo’n schuurtje ginds. De 
kim onderstreepte dat. De ene authentici
teit weerlegde de andere niet. Dat inzicht 
beminde ik nu. Met opgeheven hoofd wilde 
ik de Hoge Hallen betreden van de Morele 
Instellingen...

“Laten wij gaan zitten, stelde ik opnieuw 
voor,” fluisterde ik... “Stel dat ‘het’ meer is 
dan wat herinnerd wordt, voorhanden en 
voorstelbaar is, en dat meer is niet het 
teveel - van hetzelfde - maar omvattender 
dan drie in een, wat let ons om de kop naar 
de staart te brengen - om het de mond te 
snoeren - ons te verzoenen met de gelijke
nis als het onvergelijkelijke buiten aan
schouwing blijft - je als schild gebruikt - 
zoals de gezonde man meer wil dan de 
gezonde vrouw is - om de weke mond te 
sussen met de weke lippen - waar dan gaat 
men scheep om voet aan wal te zetten...” 
“Nee, wij nemen nog niet in de berm plaats,” 
antwoordde Agnes-Dei (op mijn voorstel... 
zelfs als de vloeiendst geschreeuwde taal, 
de uitstorting tussen wond en bodem, en 
toch zoals het bloeden ontbloeit aan de 
borst, wordt gedragen als de roos die het 
moet laten voorgaan in ons relaas...) “Wil
len wij onze wetten stellen tegenover de 
Wet, wij klampen hem aan, kruipen in zijn 
huid. Wij zijn zichtbaar maar niet te onder
scheiden en onze afzijdigheid is gewaar
borgd (... onomwonden omwindseld met 
dat... slijmvlies...').”
Aan het onnoemelijke waren haar zinnen 
ontleend toen wij bij haar auto staan ble
ven...
Maar onze beweegredenen waren nog op 
hun hoede voor elkaar (gezien onze blik
ken).

Zo hevig wond haar auto mij op, dat ik haar 
stuur bezag uit mijn ooghoek. Achter 
ontspiegeld glas soesden haar laadstroom- 
controlemeter en haar oliedrukmeter, haar 
vacuümmeter, haar koelvloeistoftempera- 
tuurmeter en benzinevoorraadmeter, haar 
toerenteller en haar dagteller, haar snel
heidsmeter. Haar klok. Ik kon spreken van 
een instrumentenbord. Haar stuur was met 
leer bekleed, uit de stuurkolom staken hen
dels om te bedienen met de vingertoppen. 
Een console op de cardantunnel bood een 
telefoon, een radio en afspeelapparaat van 
de hoogste orde, haar versnellingspook stak 
uit een manchet van zwart leer, een blazoen 
was ingelegd in de wortelnoten knop. Maar 
de ergonomie sprong in het oog. Dat roer
loze auto-innerlijk: een grafkuil van func
tionaliteit was het.
Getint glas maakte een geheim van haar 
interieur, haar lendesteunen lieten zich 
oppompen met een gummibalg, zomaar 
elektropneumatisch- Ik ontweek niet haar 
blik maar peilde haar groeve, haar kunst
matige schemer. Om haar onschuld in te 
zien, hoefde ik mij maar in haar auto te 
verplaatsen. Wij staken gelijk over om af te 
dalen in eikaars koele meren, onze blikken 
waren als een dief behoedzaam...
Maar haar auto overlaadde mijn blik met 
gemak. Binnensmonds somde ik haar tech
niek op, litanieën van specificaties en raffi
nement mochten mij het slikken bemoeilij
ken. .. mij benamen haar laatste snufjes de 
adem. Zij was voor haar auto geschapen. 
Haar auto was wel een bediende, maar een 
die te zwijgen wist en onklaar wachtte als 
zij haar wiel liet wisselen. Zij hielp hem op 
de been als hij eens viel en ik opdaagde. 
Zo’n auto was dankbaar en hield zijn mond. 
De werkelijkheid was dan ook als een vloei
stof. Wij zouden zeggen: Zij voegt zich 
naar het vat: “Ook een water, verliest het de 
greep op zijn vloeibaarheid - houdt het de 
adem in - zinkt, maakt van de nood een 
deugd en leert zwemmen. Aanstonds vol
trekt zich de scheuring opnieuw van je 
buitengewest en het ontastbare, je inge
schapen, je lichaam verlaat het voedsel 
zoals het braaksel de mond, de tol, het 
afscheiden betaald uitje vorm van je hang 
naar het alles. Star is het wachten als de 
inzondering, de staat in je van je uithoek, 
maar je geest valt onder geen natuurwet en 
leegt je huls zoals je lichaam het koetswerk, 
het hoogste van makelij in de omgeving, 
verlaat. Je hebt niet leren doden, daartegen
over staat datje niet bij gebracht is te ontwa
ken en beide instincten beheers je als 
autodidact, als geboren tweeëenheid."

“Is de lucht niet blauw, Anthony?”" 
“Ja, vlekkeloos.”
Mijn blik dwaalde naar rechts, kroop op 
langs haar portierraam, draalde dan nog bij 
haar daklijst, sprong toen op haar zelf over, 
de wol van haar blazer, rijk van textuur, gaf 
mijn blik handen en voeten... Langs haar 
mouw, en over haar schouder, bereikte ik 
haar mond, licht als een ademtocht was het 
mij in het hoofd...
“Waarom ons bezwaard voelen, als wij 
geen gewicht hebben,” poneerde ik (van 
ballast ontdaan).

Maar haar mond schuwde de drogreden.

Drie
Was hier een loflied op mijn jeugd toepas
selijk?
Maar mocht ik zingen als het onnoemelijke 
buiten mijn bereik lag, de horizon zichtbaar 
maar illusie is? Mijn jeugd was de paar 
regels wit in het vergeetboek. Op de hori
zon verscheen een zeil nog voor tijd pe
riode werd. Het geld is een uitwendig bloed 
en onsterfelijk. Het continent ontdekt het 
werelddeel en gaat aan land als het lichaam, 
het bewustzijn maakt de overtocht naar zijn 
voedingsbodem, wat foto’ s verdoezelen wat 
wit op een witte fond, wat leegte herinnert 
zich de tijd dat zij leeg was en het daarbij 
liet, maar welk geheugen kijkt er naar om?

De terminologie is de nasleep van het dorp 
zoals het was. Ook mij is het te doen om iets 
anders dat in niets verschilt van de plaats. 
Haar verkiezing dankt de plaats aan het 
toeval, maar aan het Bestel, toch aan de 
bereikbaarheid te voet. Daarom ook is niet 
dat toeval het lot: Het lot stond in de gunst 
bij het ik. Dat ontwerp bedacht zich een lot 
toe. Het ik is de plaats waar het zich af
speelt, het laat het lot aan zijn lot over, reikt 
het de reddende hand dan toch, leert het 
betuigen en zijn kans afwachten. Het lot is 
iets voor de anderen, niet voor de enige. 
Ook de komst is het doel geweest en heeft 
haar tijd gehad. De weg blijft achter als 
taalzoeking, vervolgt zijn verlies van be
stemming en gaat over tot vrije val. Wie het 
geloof niet heeft formuleert het.
Dat mes zette ik in bloed-en-bodem.
Er is een begin gemaakt met het uitvoeren 
van de Taak. Houd voor je wat gezegd kan 
worden.
Zoals je weet, Toegekende, ben ikje roersel 
ontrouw geweest een nasleep lang. 
Gecalculeerd stapte ik uit de bus van jaren 
her. Thuis hoorde ik je ijle suizeling mijn 
besnaardheid geleiden om je borst te volzin
gen. Op de terugreis hoorde ik je jongens- 
en meisjeskelen mij in herinnering brengen 
watje bron mij ingaf. Om je te beseffen heb 
ik je leeggezogen - door je vol te spugen 
met het nieuwste van het nieuwste - totdat 
je tepel gloeit van supreemheid. Om je 
opnieuw uit te vinden heb ik me in je 
vastgebeten zoals de hond die had moeten 
achterblijven tot het blaffen niet meer te 
horen is. . .
De formulering is een functie van het 
lichaam.

Mijn vroegste bewustzijn stond mij nog 
voor de geest zoals de mythen hun bestaan 
rekken. Eraan vooraf ging mijn tijd van 
vergetelheid die ik mij niet mocht herinne
ren, naakt als de waarheid toen al was. Roep 
en respons leerde ik ook te onderscheiden 
in alle onschuld. In een manifeste wereld 
leefde ik sindsdien.
Voorbereid was ik op het ergste en aller
schoonste. Met één voet stond ik in de dag 
van morgen, met de andere nog in het 
andere uiterste toen dit al ontmanteld was 
en niet mij bijgebleven. Tekent dit mijn 
weg inclusief mijn vergetelheid? Mijn ter
minologie is mijn getuige. Is er een beter 
argument tegen de wereld die mij óver
kwam?
Ongetwijfeld het eigen lichaam. Rivaliteit 
beheerst de spermatozoa.
En dan nog: een handpalmvol bruidssuikers 
is het loon van de winnaar.
En niet toevallig was ik manbaar.

Het had bloed-en-bodem geregend. Onder 
de treeplank bloosde een plas grijzen uit de 
duizeling afkomstig.
Om je op te dirken eindejaars - opdat je je 
niet schamen zult tegenover mijn lege han
den - sleep ik uit de vallendste avond j e neo- 
namelijkheid.
Om je los te maken uit het ontastbare, je 
verte naar voren te halen, houdt je uithoek 
woord, trekt je stem weg uit het binnen- 
gewest, is er een raam tussen het kunstlicht 
en de opwachting, de reis naar voren en de 
wenk van terzijde, de uitsparing en het 

immense, de egale afwezigheid van het 
genaamde.
Als je me niet geeft wat ik nodig heb maak 
ikzelf je het riet dat je aanblaast om je 
lichaamsbeving voor je te houden, en het 
zich vestigende braakwater zet je de voet 
dwars met eigenrichting.
Ga je gang.
Bespikkel je lippen met lichtmoedigheid, 
en de laaghangende wateren lossen je hand
reiking niet op in een grijze doem.

Ook in mijn jeugd, toen ik me mijn idee 
vormde van het geld maar nog niet mijn 
lichaam bezat, het toch herkende op foto’s 
zoals het gevolg de oorzaak weerspiegelt - 
er in niets van verschilt - doordat ik mij het 
gefotografeerd worden herinnerde, moest 
ik op foto’s gewacht hebben, ik had gepo
seerd, wist dat ik de plaats zou herkennen 
ook als de omgeving ontbrak. Natuurlijk, ik 
kon niet vergeten dat ik gefotografeerd 
was, maar had ik mij het poseren niet her
innerd, of was ik ongemerkt gefotogra
feerd, ook dan, scheen het mij toe, zou ik 
mij op foto’s herkend hebben, hoewel ik 
mij niet mijn toenmalige spiegelbeeld her
inner, of enige aandacht ervoor.
Was ik onkundig geweest van het bestaan 
van mijn jeugdfoto’s, en werden zij mij nu 
getoond, ik zou mijn lichaam - mijn gezicht 
- niet herkennen, zodat mijn bewustzijn 
zich toen niet uitstrekte tot mijn lichaam nu 
ik het mij niet herinner gespiegeld als ge
zicht. Mij leek dat kind dan een ander. Voor 
dat kind ook was zijn lichaam een onbe
kende, niet een ander. Zonder een lichaam 
te zijn - of liever dit lichaam niet - zou het 
bestaan hebben. Later pas zou het zijn 
lichaam, want mijn bewustzijn, aannemen, 
oog-in oog met zichzelf, alle anderen. Tot 
dan wist het niet dat mijn lichaam beneden 
zijn waarneming rustte, als op de bodem 
van een water dat onzichtbaar was door zijn 
helderheid. Het stond laag in de rangorde 
van belangen, wist zijn aandacht niet te 
vangen. Pas zijn begeerte - het ontstaan van 
zijn lichaam als bron - maakte het waterop
pervlak waarneembaar als spiegel. Zijn 
begeerte als beeld moest de bodem ver
stoord hebben zoals droesem vertroebelt. 
Toen herkende ik mijzelf als bouw, zoals 
een boek openvalt.
Niet veel later nam ik mijn foto’s ter hand, 
schreeuwend van vereenzelviging.
In feite pas tijdens mijn eenentwintig- 
jarigheid; ik was voltooid als ontwerp, had 
mijn ideaalbeeld fotografisch laten vast
leggen, ging als Kwekeling over van de 
zwaartekracht tot de sprong.
Voortaan kon ik de trappen afgaan om het 
huis te verlaten en mijn doel locatie te 
noemen.

Nu eerst dat loflied op mijn jeugd. 
Maar handelt het niet juist over hem?
De stof voor mijn lied paart ons zoals het 
rijm, wij deden niet maar lukraak een greep, 
hij en ik. Mijn vertelling was nog niet 
begonnen, of onze keuze voor mijn jaren 
als Kwekeling kwam ons verantwoord voor. 
Mijn alp beklom ik tijdens onze laatste 
samen bezongen jaren. Het duizelde mij op 
mijn vlucht de trappen op, onder zijn dak, 
mijn vertelling behelsde de val, het ontwa
ken.
Wie is hij?
(vernield ik hier dat de onderkant van een 
vensterbank - die speelt een rol in mijn lied 
- gegrond was maar niet gelakt?) 
Ja, wie anders was hij dan mijn Vriend\

Onder mijn Kwekelingschap verstond ik 
dat ik blijkbaar had ontworpen. Zodat de 
dingen daarna hun gezicht verloren. Niet 
eerder waren zij gezien, daarna kwijnden 
zij weg. Er was maar één visie mogelijk, 
daarna hielden zij alleen nog hun stand op 
zoals verarmde adel. Ik was komen kijken 
om in hun voordeel uit mijzelf te putten. Ik 
had alles gegeven dat er te nemen viel, maar 
meer dan ik aantrof ter locatie, waartoe ik 
mijzelf rekende. Ik had gevloeid als een wel 
en gezien dat dat waar was. Nooit mocht de 
tijd rijp genoeg worden om te oogsten. Ik at 
en dronk aan dezelfde tafel als mijn Vriend 
weliswaar, maar alleen om te kunnen vol
harden in mijn cyclus van het gaan en 
komen om alles of niets te geven en nemen.

Kees Ouwens

“Twee” en een stuk van “Drie” maken 
deel uit van het boek “Een twee drie 
vier...” dat in het najaar verschijnt bij 
uitgeverij Meulenhoff, Heregracht 505, 
1017 BV Amsterdam.
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You like to watch, don’t you
Over pornografie, panopticon en panorama

1.

“De essentie van de pornografie schuilt 
misschien in het feit dat ze de indruk wekt 
dat er iets getoond wordt,” schreef de 
Japanse regisseur Oshima Nagisa, bekend 
van de indertijd beruchte film “L’Empire 
des Sens”. In die uitspraak ontbreekt een 
schijnbaar vanzelfsprekend woord: het 
woord seks.
De indruk wekken dat er iets getoond wordt, 
een schijnvertoning organiseren, dat is voor 
Oshima de essentie van pornografie. Maar 
een schijnvertoning van wat? Van seks 
uiteraard: van acteurs die copuleren voor 
de camera. Maar ook van iets anders? Heeft 
pornografie noodzakelijk met seks te ma
ken? Bestaat er een pornografische essentie 
die van de seksualiteit kan worden losge
maakt? De vraag is ongewoon: seks en 
pornografie lijken intiem met elkaar ver
bonden. Maar is dat niet slechts schijn?

2.

“Dat zijn nu eenmaal de wetten van de 
moderne communicatie en die moeten wij 
maar gewoon accepteren.”
- Ivo Niehe tijdens “De Actie Rwanda”

Is een mediaspektakel als “De Actie 
Rwanda” rond (maar niet noodzakelijk 
over) Rwanda geen typevoorbeeld van por
nografie? Ik heb het dan nog niet eens over 
allerlei dubieuze aspecten van de grote ge
voelens die worden losgeweekt, over het 
grote impensé achter dit soort humanitaire 
spektakels - “De Actie Rwanda " werd mis
schien nog het best gekarakteriseerd door 
“Le Soir”, als “de dienst naverkoop van de 
wapenhandelaars”. Nee, ik heb het uitslui
tend over de getoonde beelden, de panora
mische luchtopnames van opeengepakte 
vluchtelingen in de buurt van Goma, de 
vanuit een voorbijrijdende auto gemaakte 
shots van stapels lijken aan de rand van de 
weg. Die beelden werden voor de gelegen
heid gemengd met ‘aangepaste’ muziek- 
nummertjes, wat opgewarmde informatie 
en interviews (die echter steevast moesten 
wijken voor een muziekoptreden). Een be
kende formule, die hier toch wel erg cy
nisch werd toegepast. Alsof de lijken de 
avond moesten kruiden, het fletse televisie- 
spektakel van optredentjes en interviewtjes 
wat realiteitsgehalte moesten geven. Alsof 
het lijden van anderen een alibi was om met 
een goed geweten naar televisie te kijken. 
De televisiezenders lijken er steeds meer 
genoegen in te scheppen om ellende te 
tonen, alsof alleen dat de kijker nog wakker 
kan houden. Waarom wordt er steeds meer 
ellende getoond? En waarom kijken wij 
ernaar? Waarom bezorgen deze beelden 
ons een geheim plezier? Het plezier van de 
sensatie, de comfortabele afschuw, het 
ramptoerisme?
Het belangrijkste antwoord is misschien 
wel: omdat wij er niets mee te maken (wil
len) hebben. Omdat wij onszelf (eigen volk 
eerst) allang uit Rwanda of andere plaatsen 
van onheil hebben geëvacueerd. Omdat er 
een veilige afstand bestaat tussen hen en 
ons, omdat het glazen scherm van de televi
sie ons afschermt van de machetes en mi
trailleurs, van de dysenterie- en cholera- 
besmetting, en vooral van de stank van de 
lijken.

Ja, er bestaat een pornografische essentie 
los van de seksualiteit. En die heeft uiter
aard alles te maken met het kijken, met de 
blik. Want leggen mediaspektakels als “De 
Actie Rwanda " niet precies de essentie van 
pornografie bloot? Ligt het genot van de 
échte pornografie niet in het kijken naar iets 
waar de kijker niét bijhoort, waar hij niets 
mee te maken heeft? Is pornografie niet het 
beleven van emoties op afstand, uitgelokt 
door dingen waarmee de kijker vooral niets 
te maken wil hebben, waarmee hij zich 
zelfs niet wil identificeren? Zoals Paul 
Willemen het formuleert in zijn essaybundel 
“Looks andfrictions ”: “(...) het vervangen 
van fysiek contact door het kijken is precies 
de essentiële voorwaarde voor porno. Dat 
is het verschil tussen porno en andere be
zigheden die ons kijkgenot bezorgen, zoals 
bijvoorbeeld het kijken naar familiekiekjes 
of Holly woodfilms”. Kijken, maar er wel 
afblijven - daar gaat het om in pornografie. 
Een handeling (copuleren of hulp bieden in 
Rwanda) vervangen door een blik. Toekij
ken, hulpeloos misschien, maar wél gewild 

- met opzet hulpeloos.
Oshima beweert: “Wie een pornofilm gaat 
bekijken, bereidt zich’niet voor op het stel
len van een seksuele daad. Het bekijken van 
de pornofilm is voor de kijker zelf al een 
seksuele daad.” Kijken naar een porno- 
video is zelf seks, zoals kijken naar “De 
Actie Rwanda” zelf een humanitaire daad 
is - zij het dan dat beide handelingen na- 
tuurlijk volstrekt onproduktief blijven. Want 
het pornografische kijken doet elke hande
ling ineenschrompelen tot ridicule dimen
sies. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de absurde 
uitspraak van Ivo Niehe in zijn inleiding bij 
“De Actie Rwanda”-. “Als u zegt: ik besef 
dat wij met zijn allen in actie moeten ko
men, dan moet u alleen maar die kaart 
invullen en op de brievenbus doen.” Dat is 
onze humanitaire masturbatie: een kaart 
gaan posten!

3.

Pornografie - niet als vuilschrijverij, maar 
als bevrediging op veilige afstand - zit in 
onze cultuur en in onze media ingebakken. 
Wij leven in een steeds pornografischer 
wordende cultuur, waarin steeds meer ge
keken en steeds minder gedaan wordt. Een 
cultuur ook waarin nauwelijks nog iets 
wordt gedaan dat niet in functie van de blik 
gebeurt, dat niet op de buis kan komen.
De pornografische mediablik, die de han
deling vervangt, is waarschijnlijk ontstaan 
op het eind van de 18de eeuw, samen met de 
burgerlijke samenleving. Twee kijk- 
machines, het panopticon en het panorama, 
zijn er de eerste uitdrukkingsvormen van. 
Rond 1785 ontwikkelde Sir Samuel Bent
ham het zogenaamde Inspection House. 
Zijn uitgangspunt was de overtuiging dat 
een groep mensen door een enkele opzich
ter kon worden gecontroleerd, zolang die er 
maar voor zorgde dat de groep in een cirkel 
rondom hem zou staan. Dat een groep men
sen kan worden gecontroleerd door één 
enkele blik was een inzicht dat volgens 
Bentham kon worden toegepast in scholen, 
fabrieken, ziekenhuizen en vooral in ge
vangenissen. Een mooi voorbeeld van de 
toepassing ervan is de zoutfabriek in Chaux 
(Fr.) van de visionaire architect Ledoux: 
waar de arbeiders zich ook bevonden, overal 
konden ze door de opzichter worden ge
zien.
Op basis van de theorieën van zijn broer 
ontwikkelde de filosoof en jurist Jeremy 
Bentham (1748-1832) een ontwerp voor 
een ronde gevangenis die hij panopticon 
noemde. In het hart van het ronde gebouw 
was een observatiepost van waaruit alle 
celdeuren konden worden waargenomen. 
Benthams cirkelvormige gevangenis was 
in feite een uitvloeisel'van zijn ontwerp 
voor een nieuw maatschappijmodel (de 
democratie) en een bijbehorende nieuwe 
ethiek (het utilitarisme). De wetgeving in 
een democratie moest zorgen voor “the 
greatest happiness of the greatest number”. 
Het probleem was dan: hoe zorg je ervoor 
dat de mensen zich in een egalitaire maat
schappij correct gedragen? Daartoe ver
ving Bentham de controle van bovenaf (door 
de vorst) door de interne controle. “Het 
volle licht en de blik van een bewaker 
houden beter gevangen dan de duisternis. 
(...) Bekeken worden is een val.” Het was 
eenbriljantidee, al had Bentham er aanvan
kelijk niet zo’n succes mee. Hij trachtte zijn 
gevangenis te slijten aan de Franse revolu
tionairen, en een kwarteeuw lang was hij 
ook in onderhandeling met de Engelse staat, 
zonder succes evenwel. Voor Michel 
Foucault is Benthams panopticon het pro
totype van de moderne société discipli
naire: “Het volle licht en de blik van een 
bewaker houden beter gevangen dan de 
duisternis. De zichtbaarheid is een val
strik,”

4.

Quasi gelijktijdig met het panopticon, 
waarin een centrum de periferie contro
leert, ontstond als een soort artistieke trans
positie het panorama. Ook in het panorama 
kijkt men vanuit het centrum naar een peri
ferie: een cirkelvormig beschilderd doek. 
Het panorama werd uitgevonden door de 
schilder Robert Barker in 1787 en voor het 
eerst getoond in Edinburgh en Londen. In 
1799 werd het in Frankrijk ingevoerd door 
Fulton. Op 26 Fructidor van het jaar VIII 
(15 september 1800) wordt een rapport van 

Dufoumy over Barkers uitvinding opgeno
men in de “Mémoires de la classe de la 
littérature et des Beaux-Arts de l’Institut”. 
Daarin staat te lezen:
“Het panorama is een cirkelvormig schil
derij dat zo opgesteld wordt dat de toe
schouwer, die in het midden ervan op oog
hoogte met het doek staat en 360 graden in 
het rond kan kijken, uitsluitend het schilde
rij ziet dat hem omringt. De mens kan 
grootte en afstand slechts meten door te 
vergelijken. Als er geen vergelijkingspunten 
zijn, beoordeelt hij wat hij ziet verkeerd. 
Als men een schilderij, hoe groot het ook is, 
in een kader ziet, vormen het kader en wat 
daarrond zit een vergelijkingspunt. Dat 
waarschuwt er de kijker voor dat hij niet 
naar de natuur kijkt maar naar een repro- 
duktie. Om een illusie te verkrijgen moet 
het oog, waar het ook kijkt, overal figuren 
ontmoeten die in de juiste verhoudingen en 
in de juiste tinten zijn gemaakt, en mag het 
nooit reële objecten zien die als vergelij
king kunnen dienen. Hoewel men niets 
anders ziet dan het kunstwerk, gelooft men 
toch de natuur te zien. Dat is de wet waarop 
de principes van het panorama steunen.” 
In het panorama staat de kijker letterlijk 
midden in het beeld. Zorgvuldig wordt de 
blik op een ideale plaats opgesteld: "... in 
het midden van een cirkelvormig gebouw 
(...) wordt een losstaand platform opge
trokken dat half zo hoog is als het gebouw 
en dat wordt omgeven door een balustrade; 
dit platform dwingt de toeschouwer ertoe 
om waar hij zich ook bevindt toch altijd een 
zekere afstand te bewaren tegenover de 
muren die helemaal bedekt zijn met het 
doek van het schilderij.” Via een zonne
scherm komt het licht aan de bovenkant 
naar binnen; het wordt weerkaatst door 
witte vlakken op het geschilderde doek. 
Overigens zal dat later ook de type- 
verlichting worden in de musea. Het zonne
scherm verbergt de bovenkant van het schil
derij en wat zich boven het hoofd van de 
kijker bevindt. De kijker wordt altijd eerst 
door sombere gangen naar het platform 
geleid, waar hij dan in het volle licht met het, 
geschilderde doek wordt geconfronteerd. 
Lieven De Cauter citeert een beschrijving 
van het bezoek aan een panorama: 
“L’Encyclopédie du Siècle beschrijft de 
ervaring van visuele extase voor het ijzige 
schouwspel van het panorama: “Laat ons 
de trap bestijgen (...) wij komen uit op een 
platform (...) En helemaal rondom ons, 
zover het oog reikt, in de.onpeilbare diepte 
van de horizon, omringt ons het oneindige 
(...) Wij hebben elke notie van ruimte en 
tijd verloren, wij zijn niet meer in Parijs, in 
1900 (...) en we hebben moeite om te gelo
ven dat deze indruk van een uitgestrektheid 
zonder beperkingen, voortgebracht is en
kel door de middelen van een handige maar 
erudiete kunst.”
Meestal waren in de panorama’s stads- of 
plattelandsgezichten of veldslagen te zien 
die waren vastgelegd met behulp van een 
camera obscura. Het geheel moest meer 
dan levensecht zijn: het moest een verbe
terde, extatische visie op de werkelijkheid 
weerge ven. Chateaubriand raakte inderdaad 
in extase over de panorama’s van Prévost 
waarop niet alleen Parijs maar later ook 
Jeruzalem (1819) en Athene (1821) waren 
voorgesteld: "... ik herkende meteen alle 
monumenten, alle plaatsen, tot en met het 
kamertje in het klooster van Saint-Sauveur 
dat ik betrok. Nooit werd het een reiziger 
makkelijker gemaakt. Ik kon niet wachten 
tot men Jeruzalem en Athene naar Parijs 
bracht.” Nu zouden wij het virtual reality 
noemen: reizen zonder je te verplaatsen. 
Hier begint het parasitaire kijken al elke 
vorm van reëel handelen aan te tasten.

5.

“Het panorama wil zijn vorm doen verge
ten, tracht er met alle mogelijke middelen 
aan te ontsnappen om een ‘pure substantie’ 
te worden.” (Eric De Kuyper/Emile Poppe). 
Door de afbeelding zo kaderloos mogelijk 
te presenteren, door het kader bovenaan 
weg te werken in het zonnescherm en on
deraan te camoufleren met reële objecten, 
probeert het panorama vormloos en dus 
subliem te worden. Want wat Kant van het 
sublieme eist, is vormloosheid. Dat is ook 
de reden waarom het panorama, ondanks 
alle pseudo-wetenschappelijke dimensies 
die eraan werden gegeven, geen realis
tische illusie is. Wat men er zocht, was niet 

de reële afbeelding, maar de “visuele ex
tase” (De Cauter).
De bezoekers protesteerden zelfs als teveel 
realistische illusies werden ingebouwd, 
zoals in de “Bataille de Navarin” (1830), 
waarvoor kolonel Jean-Charles Langlois 
de brug van het gesloopte oorlogsschip 
Scipion had gebruikt. Langlois zette zijn 
toeschouwers op de authentieke brug en 
liet ze kijken naar een panorama van de 
zeeslag. Dankzij een ingenieus mechanisme 
kwam het schip met het publiek erop steeds 
dichterbij een ‘enterend’ Turks schip. Vol
gens Hassan El Nouty werden de toeschou
wers hier voor het eerst in een imaginaire 
realiteit opgenomen. Maar De Kuyper en 
Poppe berichten dat de verbetering weinig 
overtuigend en “puérile” werd bevonden. 
De overdaad aan realisme schaadde de su
blieme illusie.
Langlois, de grote specialist van de panora
ma’ s, was een oude grognard, een veteraan 
van dé Napoleontische oorlogen. In 
Waterloo had hij als kolonel een deel van de 
Garde Impériale aangevoerd. Na 1815 was 
hij op halve soldij gezet en was dan mili
taire schilderkunst gaan studeren bij Girodet 
en Horace Vernet. Zijn grote specialiteit 
waren evocaties van de prote veldslagen 
van de Keizer. In panorama’s als dat van 
“Solférino ” nam de toeschouwer het ideale 
perspectief van Napoleon in. Onwillekeu
rig denkt men daarbij aan dat andere pano
ramische visioen waarin Napoleon de 
hoofdfiguur was, de controlerende instan
tie die de wereld overziet en beheerst: “De 
Keizer - de ziel der wereld - zag ik de stad 
verlaten om op verkenning te gaan - het is 
inderdaad een wonderlijk gevoel, zo’n in
dividu te zien dat hier op één enkel punt 
geconcentreerd, bovenop een paard, in de 
wereld ingrijpt en haar beheerst.” Dat 
schreef G.W-F. Hegel op 13 oktober 1806 
in een brief uit Jena aan zijn vriend 
Niethammer. Hij had toen net (“de nacht 
voordien”) zijn “Phanomenologie des 
Geistes” voltooid, het grote psychodrama 
over de uiteindelijke triomf van het alles 
overschouwende “absolute Wissen”.

6.

Panopticon (gevangenis) en panorama 
(spektakel) organiseren hun fysische ruimte 
op een gelijkaardige manier: tegenover een 
“centraal kijken" (de kijker in het midden) 
staat een “periferisch tonen” (het schilderij 
of de gevangenen eromheen). En toch is het 
panorama de tegenpool van het panopticon. 
Tegenover de disciplinaire kijkmachine 
staat de artistieke kijkdoos, tegenover de 
rationele controle van het panopticon de 
visuele extase van het panorama.
Het panopticon is, volgens Michel Foucault 
of Paul De Vylder, de realiteit waarin wij 
nu leven. Benthams democratische con
trole is uiteindelijk de norm geworden, al is 
de bakstenen gevangenis intussen vervan
gen door een "multi-mediale Universeel- 
machine” (De Vylder). Wij zijn allemaal 
bewakers geworden en de blik van de ande
ren houdt ons nog beter gevangen dan de 
blik van een tiranniek machthebber. Maar 
in plaats van die panoptische realiteit onder 
ogen te zien (“zien dat wat wij zien een 
panopticum is” - De Vylder) creëren wij de 
illusie van een individu dat niet gecontro
leerd wordt maar vrij is, dat niet bekeken 
wordt maar zelf kijkt: de vrije toeschouwer 
van het panorama en het spektakel.
Er is dus meer dan een uiterlijke overeen
komst tussen panopticon en panorama. Het 
tweede camoufleert het eerste. Beide kijk- 
machines zijn typisch: het panopticon voor 
de moderniteit, het panorama voor de (on
bewuste) reactie op die moderniteit. Het 
panorama is in feite de ideologische trans
positie van het panopticon: de gevaarlijke 
panoptische machine wordt getransfor
meerd tot een artistiek equivalent ervan. 
Zo beschouwd is het panorama een typi
sche uiting van wat de Engelse socioloog 
Anthony Giddens in “The Consequences of 
Modernity” “re-embedding” noemt, 
“putting a human face on the faceless”. De 
ontwortelende, ontmenselijkende moder
niteit die de menselijke blik uit zijn natuur
lijke context wegrukt, krijgt een menselijk 
masker mee, een ideologische camouflage 
die de onderliggende realiteit moet verber
gen. Het 'herwortelende' panorama is het 
tegengif voor het ontwortelende panopticon. 
De bekeken slaaf van het panopticon waant 
zich in het panorama de kijkende meester.
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De gevangenis wordt omgetoverd tot een 
kijkdoos. Het panopticon is rationeel 
modernistisch, het panorama obscuran
tistisch romantisch-

7.

De pornografie (de term wordt voor het 
eerst gebruikt'in 1769 door Restif de la 
Bretonne) is de ontbrekende derde term in 
de relatie panopticon - panorama. Met dé 
twee andere termen heeft ze het centrale, 
individuele kijken gemeen. Alleen het blik
veld is anders: het hoeft niet noodzakelijk 
panoramisch te zijn. Pornografie prefereert 
meestal het (obscene) detail, het beperkte 
blikveld (door sleutelgat of camera-objec- 
tief).
Ïn een panoptische gevangenis is de private 
wereld van het individu een transparant 
spektakel voor de blik van de publieke 
macht (de bewakers). In een panorama be
kijkt één ideëel individu het publieke spek
takel. De kijker neemt de plaats van de 
bewaker in, en voor zijn blik ontplooit zich 
dan de schijnbaar transparante realiteit. Ook 
de pornografie heeft de pretentie om dat
gene wat in de moderne tijden privaat is (de 
geslachtsdaad) Voor het publiek transpa
rant te maken (zoals in een immoreel 
panopticon: laten zien wat verborgen moet 
blijven). Maar tegelijk is porno (wat ieder
een weet) het toppunt van illusie: een 
geënsceneerd publiek spektakel dat privé 
geconsumeerd wordt (precies zoals het pa
norama). De pornografie is ‘panopt- 
oramisch’.
Het pornografische kijken is het regerende 
principe dat zowel aan het panopticon als 
aan het panorama ten grondslag ligt. De 
pornografie creëert afstand, de blik ver
vangt de handeling, kijken verschaft even
veel (of meer) genot dan handelen. In het 
panopticon is de blik veel efficiënter en 
economischer om gevangenen in toom te 
houden dan lijfstraffen. En in het panorama 
verschaft de blik op een landschap even
veel genot als een reëel landschap.

8.

“De dag waarop ik dit mooie meer voor het 
eerst aanschouwde, dreigde meteen ook 
mijn laatste te worden: het leven ontglipte 
mij ; ik had kunnen sterven van emotie, van 
genot, ik had in zwijm kunnen vallen.” 
- de Marquis de Lange na een bezoek aan 
het meer van Thun.

“ Why distant objects please ” is de karakte

i ■

ristieke titel van een essay uit 1821-22 van 
de Engelse criticus William Hazlitt. Hij 
schreef: “Als onze gevoelens buiten zich
zelf treden, verliezen ze hun alledaagsheid 
en toevalligheid, ze worden uitgepuurd, 
worden grootser, versmelten tót zachtheid 
en verhelderen tot schoonheid... Wij drin
ken het uitspansel voor ons, en ontlenen een 
verfijnder bestaan aan de dingen die balan
ceren op de rand van het niets.” Kortom: 
alles wordt mooier, voornamer en verfijn
der als het maar buiten handbereik ligt, als 
het uitsluitend kan worden beroerd door de 
blik.
De Romantiek is bij uitstek panoramisch. 
Al voor Rousseau was iedere mens “zijn 
eigen sfeer waarvan hij het centrum is.” En 
Georges Poulet stelt: “De romanticus ont
dekt zichzelf als een wezen dat het centrum 
is”. Iedereen wordt een klein rondlopend 
panoramaatje. Dat is de dominerende kijk- 
ideologie van de Romantiek: niet alleen 
van de kunstenaars, ook van de toeristen. 
En hoe exotischer, gruwelijker of excessie
ver, hoe ‘plezieriger’, als het maar ver ge
noeg verwijderd is. Het is de tijd van de 
panorama’s en diorama’s, van de defini
tieve doorbraak van de landschapschilder
kunst, van de sublieme panoramische zich
ten van Turner, Martin of Friedrich.
Het is ook de tijd waarin het reisbureau 
Thomas Cook tot bloei kwam: de pan
optische gevangene denkt zich te kunnen 
bevrijden door de rol van toerist te spelen. 
De toerist zoekt het gevaarlijke plezier van 
het sublieme, de extatische visie van het 
panoramische uitzicht. De moderne toerist 
is van mening dat (om Turner en Ash [ “The 
Golden Hordes ”] te citeren) “wat verschrik
kelijk en monstrueus lijkt voor een meer 
archaïsche maatschappij nu een spannend 
genoegen wordt - precies omdat het buiten 
de normale ervaringen ligt.” In 1841 orga
niseert Thomas Cook zijn eerste treinreis, 
van Leicester naar Loughborough: 570 
mensen wonen er een... anti-alcohol- 
meeting bij. Al snelraakthet massatoerisme 
in de ban van de panoramische illusie. In 
1845 organiseert Cook een reis van 
Liverpool naar Caernarvon, met als hoog
tepunt de beklimming van de berg Snowdon. 
Het werd een gigantisch succes. Cook be
gon reisjes naar pittoreske oorden als Schot
land, het Lake District en Ierland te organi
seren. Het massatoerisme was geboren.

9.

Met zijn panopticon legde Jeremy Bent
ham de basis voor de democratische con

trole. In 1792 werd hij daarvoor tot ere
burger van de Franse Natie benoemd, sa
men met Schiller, Washington en Pestalozzi. 
Maar het was de conservatief Edmund Burke 
(1729-1797), een rabiaat tegenstander Van 
de Franse Revolutie, die de theoretische 
basis voor het panorama legde.
Burke gaf in zijn “A Philosophical Enquiry 
into the Origin of our Ideas of the Sublime 
and Beautiful” (1757) de moderne definitie 
van het ‘sublieme’, die Kant zou oveme- 
men en ontwikkelen in zijn “Betrachtungen 
über das Gefühl des Schonen und Er- 
habenen” van 1764 en in zijn “Kritik der 
Urteilskraft” van'1790. Tegelijk defini
eerde hij de fundamentele houding van de 
moderne toerist, pomografie-consument en 
panorama-bekijker. Want terwijl voor een 
moderne propagandist van het sublieme als 
Lyotard het sublieme een flits is die door
heen de ‘panopt-oramische’ afstandelijk
heid breekt om ons te treffen, is voor Burke 
(en ook voor Kant) de veilige afstand on
ontbeerlijk: elk fysiek contact wordt op 
pornografische wijze vervangen door de 
blik.
“Alles wat geschikt is om op een of andere 
manier het idee van pijn of gevaar op te 
wekken, alles wat op een of andere manier 
verschrikkelijk is (...), is een bron voor het 
sublieme; het brengt de grootste emotie 
voort die het brein in staat is te voelen. (...) 
op een zekere afstand, en met bepaalde 
veranderingen, kunnen zij [angst en pijn] 
verrukkelijk zijn, zoals wij elke dag erva
ren.” Daarom ook, schrijft Burke, “is in alle 
gevallen de verschrikking, openlijk of la
tent, het heersende principe van het su
blieme.”
Waargenomen vanop een grote afstand kan 
de angstaanjagende vormloosheid van de 
realiteit in één oogopslag worden gezien 
als een geruststellend geheel. Zo krijgt de 
toeschouwer weef zicht op de realiteit, en 
meteen ook macht - zoals de kijker achter 
de veilige balustrade van het platform in het 
panorama. “Subliem is (...) de natuur in die 
verschijningen waarvan de beschouwing 
het idee van oneindigheid met zich mee
brengt (...) Maar het aanzicht ervan is des te 
aantrekkelijker naarmate het verschrikke
lijker is - tenminste als wij zelf in veiligheid 
zijn. En wij noemen dergelijke dingen graag 
subliem of verheven, omdat zij de krachten 
van de ziel boven haar gewone middelmaat 
verheffen en zij ons een weerstandsvermo
gen doen ontdekken van een heel andere 
orde, een kracht die ons de moed geeft om 
ons te meten met de schijnbare almacht van 
de natuur” (Kant).

De sublieme blik opereert dan pok vanop 
het veilige platform van het panorama, door 
de cameralens van een toerist, achter de 
veilige ruit van de peepshow. Wat Kant en 
Burke beschrijven is het Napoleon-gevoel 
van Hegel: in een panorama staan (of op 
een bergtop) en je heer en meester van de 
wereld wanen, de belichaming van de 
Weltgeist. Enig leedvermaak met degenen 
die in de vormloze realiteit zijn blijven 
steken, is daarbij niet uit te sluiten. In tegen
stelling tot de organisatoren van “De Actie 
Rwanda ” was Burke lucide genoeg om te 
constateren: “Ik ben ervan overtuigd dat 
wij een zeker genoegen scheppen, en niet 
eens zo’n gering genoegen, in het reële 
ongeluk en de reële pijn van anderen.”

10.

Jean-François Lyotard, de grote gangma
ker van de renaissance van het sublieme, 
beroept zich op een nauwgezette lectuur 
van Kant en ook wel van Burke. Toch komt 
hij volgens mij tot een opvatting van het 
sublieme die erg verschilt van wat Burke en 
zelfs Kant voor ogen stond.
Kant stelde dat “het sublieme niet moest 
worden gezocht in kunstuitingen (...) maar 
in de woeste natuur”, waarvan de vorm
loosheid op een geruststellende manier kon 
worden gevat door de rede. Maar Lyotard 
zoekt het subliemejuist in de modernistische 
kunst, in de kunst waarvan de formele di
versiteit niet meer absoluut gevat kan wor
den: er blijft altijd een onrustwekkende rest 
over, de gevaarlijke vraag “Wat nu?”. Voor 
Lyotard is het sublieme een tegenstrijdig 
gevoel, “plaisir et peine, joie et angoisse, 
exaltation et dépression”, een gevoel dat in 
verband staat met de tijd. Het sublieme 
ontmaskert de vooruitgang, die altijd voor
onderstelt dat er nog iets komt. Met de 
vraag “Wat nu?” doet het sublieme kunst
werk juist daaraan twijfelen.
Barnett Newman (“The Sublime is Now”) 
verweet Burke dat zijn opvattingen over 
het sublieme te surrealistisch en dus te 
romantisch waren, zégt Lyotard. Terecht 
natuurlijk: Newman wil ons raken, Burke 
wil ons beschutten. Als ideaal voor de mo
derne kunst blijft Lyotards sublieme echter 
gevaarlijk dubbelzinnig: kan ze ons raken, 
kan de moderne kunst waarlijk pornogra
fisch zijn, of vervalt ze steeds weer in het 
vrijblijvend toeristische? Het eerste is moei
lijk te verifiëren, het tweede des te makke
lijker: je moet maar eens de autocars voor 
de musea gaan tellen.

Ook pornografie is subliem, of kan het zijn. 
Vooral als ze de panoptische mechanismen 
van de moderniteit blootlegt, het private 
waarlijk publiek maakt, het bekeken wor
den ontmaskert: als het getoonde zich niet 
op een veilige afstand bevindt, maar ons 
raakt. Dat is de pornografie zoals de 
surrealisten die propageerden en zoals Sade 
die beoefende (en is zijn werk niet een 
constante botsing van panoptica en panora
ma’ s, van kerkers en landschappen, van het 
private en publieke?). "Pornografische beel
den zouden wel eens de meest opvallende 
en evidente vorm van rechtstreekse 
aanspreking kunnen zijn, op het directe 
fysische contact na,” schrijft Paul Wille
men. Dat geldt dan vooral voor de beelden 
die van het spektakel naar de kijker gaan, 
die de kijker van zijn blik bewust maken, 
hem erop betrappen dat hij kijkt: de porno
grafie die - op een imaginaire manier - een 
deel van de ‘panopt-oramische’ afstand 
overbrugt en de handeling revalueert.
Maar doorgaans blijft ook de pornografie 
toeristisch, stimuleert ze de vrijblijvende, 
panoramische blik die op een veilige af
stand blijft: de videocasette en het kut- 
blaadje, seks als virtuele realiteit, porno- 
plaatjes op CD-ROM, seksbabbels en vir
tuele verleidingen op Internet. Hoe groter 
de afstand, des te groter de prikkeling. Het 
Rwanda-effect.

Mare Holthof
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Dagboek ’69
Bij de publikatie van het dagboek ’69 
(M 130169/Zo 020369) van Daniël 
Robberechts: -Waarom nùpubliceren? - 
Omdat deze en de volgende aflevering 
van “De Witte Raaf’ onder andere han
delen over het (werk)proces en omdat het 
dagboek van Daniël Robberechts niet 
alleen belangrijk is als een “dynamische 
zelfbeschrijving” en een situering van 
socio-politieke ontwikkelingen maar ook 
inzage verschaft in de werkzaamheden 
van de auteur.
Het hier gepubliceerde dagboek is een 
onderdeel van een veel ui tgebr eider werk
schrift dat naast aanzetten tot brieven, 
essays en lezingen ook het manuscript 
van “Praag schrijven” omvat, het ge
schrift waaraan Robberechts in die pe
riode werkte. De verschillende delen van 
het werkschrift zijn meestal goed aange
geven (door het gebruik van verschil
lende balpennen) maar lopen niet naad
loos in elkaar over. Het werkschrift is 
een gelaagde bundeling van geschriften 
en notities met verschillende snelheden. 
Een tekst als “Een verkenning van 
Christiane H.” (1968) en de boeken “De 
grote schaamlippen” (1969) en “Praag 
schrijven” (1975) werden aldus in het 
werkschrift voorbereid. Ook voor 
“TST”, de tekst waaraan Robberechts 
gedurende de laatste vijftien jaar van 
zijn leven werkte, werd aanvankelijk het 
dagboek gehanteerd.
Van Daniël Robberechts verschenen twee 
dagboeken pur sang: het eerste, een uit
gave van Manteau, bestrijkt de periode 
‘64-‘65, het tweede, een uitgave van 
Kritak, omvat de periode ’66-’68. Daar
naast publiceerde hij ook dagboek
fragmenten in tijdschriften, eerst in het 
Nieuw Vlaams Tijdschrift en de meest 
recente in De Nieuwe Maand. De eerste 
postume publikatie van het dagboek gaat 
gewoon verder waar, op een gegeven 
moment, een arbitraire streep werd ge
trokken, en volgens de principes die door 
Robberechts zelf vooropgesteld werden. 
Er werd niets geschrapt, en slechts bij 
hoge uitzondering verbeterd. In tegen
stelling tot de twee reeds verschenen dag
boeken werd niet geopteerd voor het 
vertalen van de Franse en Engelse cita
ten. Zelf schreef Robberechts in het voor
bericht van de eerste uitgave van zijn 
dagboek dat hij de voorkeur gaf aan een 
postume publikatie van zijn dagboeken, 
indien niet “een of andere redacteur eerst 
eventjes zou uitmaken wat de lezers rele
vant zullen vinden”.

M 130169 Erg moe. Rukwinden uit het 
zuiden. Bepaald niet normaal. • Emlyn 
Williams: BeyondBelief. 103: conservatief 
tendentieus waar hij de afwezigheid op
roept van “the parental hand, flexible but 
firm, pointing out to the questing mind the 
difference between right and wrong”. Ik 
vraag me af of het feit dat Myra door haar 
grootmoeder is opgevoed niet beslissend 
kan geweest zijn in die zin, dat de sprong 
over een generatie het bewustzijn moet 
versterken van al wat arbitrair, sleurs en 
conventioneel is in de gangbare moraal. - 
122: “Professional writers apart, only 

virgins and generals keep diaries.” Het j am- 
merlijke feit dat Myra’s dagboek (zoals de 
meeste dagboeken?) een surrogaat is ge
weest voor medemenselijke omgang. Had 
ze haar dagboek maar bijgehouden terwijl 
ze met Ian Brady leefde. Men zou de ge
wone mensen ervan moeten overtuigen dat 
elk menselijk leven een avontuur is dat een 
verslag verdient. -147: Mijn wantrouwen 
voor de ‘pornografische’ foto’s: “How to 
distinguish the pictures from ‘professional’ 
pornography?... It is the poses in which the 
features are seen that give away the ama
teur status: while money-making models 
tend to an air óf sudden resignation (????), 
these two are keen on their work.” -179: 
Overtuigend het gevoelen tegenover de 
overtreding: "... she should feel shame and 
remorse, any girl would. But she just doesn’t. 
Only feels sort of bruised, like after a shake
up, it’s like the naughty pictures only more 
so, it’s just one o’ those things. You’re in a 
sort of trance about it.” □ Sporadische in
vallen voor een seminarie over literatuur: 
- taal-behaviorisme en -vervlakking 
- op zoek naar het functionele schrijven

- brieven
- dagboek

- creatief spel : elke deelnemer schrijft over 
een door het toeval aangeduide deelnemer. 
□ Hoe jaarlijks het klein landschap voor het 

huis gewijzigd wordt: dit jaar een hele rij 
van knotwilgen voor de weide van P.

Di 1401 Wat wel degelijk door de t.v. 
bedreigd wordt: het niets-doen, de uren van 
aanvaarde ledigheid waarvan de creativi
teit zo al schatbaar dan toch ongeschat is. □ 
Geen post. And I could cry because of it. □ 
Paul Bowles vertaalde de bandopname met 
het levensverhaal van Drin ben Hamed 
Charhadi in het Engels, het werd A life full 
of holes. Iets dergelijks deed een andere 
schrijver met het levensverhaal van een 
vrouw uit een Zuidamerikaanse favela. 
Waarom zou een dergelijk document niet 
even belangrijk kunnen zijn, uitgaande van 
een Westeuropeaan, die-het-dan-uiteraard- 
zelf-kan-schrijven? Omdat het niet exo
tisch genoeg is? □ Neotenie: elke vorm van 
infantilisme, elk zo geschandvlekt ‘gebrek 
aan volwassenheid’ houdt evolutief de 
mogelijkheid in van ‘reculer pour mieux 
sauter’. Doordat de lei langer onbeschre
ven blijft, groeit de kans dat er iets werke
lijk nieuws wordt op geschreven. □ Een 
verklaring waarom het voor me minder 
onaangenaam is in De labiele stilte te bla
deren dan in Tegen het personage: het eer
ste werk is veel meer maakwerk, veel meer 
afstandelijk, veel minder lichamelijke af
scheiding; De labiele stilte is een voorstel
ling, Tegen het personage openbaring-ver
raad. □ In trouble omtrent Praag. Het ogen
blik is gekomen om te schrijven over de 
‘biografie’ van Kafka en Jan-Emmanuel. 
Benediktijnenwerk waarvoor ik nu echt 
niet de fysieke kracht voel. • Dit louter 
schrijven zou zestienurendagen vullen: 
- het boek
- het dagboek; lectuurnotities 
- overpennen in het net
- gevraagde gelegenheidsteksten, beto
gen... brieven
- typen 
- vertalen 
- laatste correcties van teksten voor ze 
gedrukt worden. □ Schrijven is dingen zeg
gen. Maar dan zo dat het gezegde bestand 
blijft tegen een maximale aandacht. En 
daarom: zeggen met een maximum aan 
bewustzijn. Schrijven is zo zeggen dat een 
nauwkeurig onderzoek van het gezegde zo 
weinig mogelijk beschamend zal worden.

W 1501 Lang uitgestelde (sinds juli 
‘68!) notities uit den Haans Een leven als 
een oordeel : 111: “Dit dagboek (K. 
Mansfield) en deze brieven zijn voor mij 
het bewijs dat het leven soms betere boeken 
schrijft dan de romancier.” - 112: Citaat 
van E.M. Forster: “The state does not believe 
in experiments, in the development of 
human sensitiveness in directions away 
from the average citizen. The artist does, 
and consequently he and the state - who will 
soon be his sole employer-must disagree.” - 
156: “Er zijn weinig dingen zo vermakelijk 
als het meten van de hoogten der deiningen, 
die ontstaan wanneer iemand schriftelijk 
vaststelt dat de mens paart.” -183: Huxley: 
“The trouble with fiction, said John Rivers, 
is that it makes too much sense. Reality 
never makes sense.” -194: “... in welk een 
braaf gezelschap zijn we hier verzeild! Het 
slot van het boek is een orgie van vergiffe
nis. Ieder is er op uit de ander te vergeven, 
maar nooit eens met vergif.” - 216: “... bij 
zoveel uitzichtloosheid kiest Connolly ui
teraard positie tegenover de godsdienst. 
Soms abrupt als: T believe in twofaced 
truth, in the Either, the Or and the Holy 
Both.’” - 220: “Logan Pearsall Smith... die 
literatuur definieerde als ‘the art of making 
people real to themselves by words’.” - 
221: (Connolly:) “Schrijvers zijn of uitge
ver of redacteur; als ze niet uitgeven of in 
een redactie zitten dan zijn ze bij de British 
Council of de B.B.C. Cultuur wordt ge
maakt en verspreid door dezelfde mensen. 
De koe helpt in de melkbar. Het is gemak- 
kelijk negentig procent van de Engelse 
schrijvers blijde in dezelfde kamer bij el
kaar te krijgen omdat ze bijna allen in 
dezelfde zaak werken. Redacteur-schrij- 
ver, uitgever-schrijver, B.B.C.-schrijver, 
beurtelings de jagers en de gejaagden staan 
ze in voortdurende communicatie met el
kaar.” - 472: “(Mary Mc Carthy)... is zelfs 
van mening dat het katholicisme bepaald 
ongeschikt is voor ‘the American laity, in 
whom it seems to bring out some of the 
worst traits in human nature and to lend 
themasort of sanctification’.”-473: “Toch 
is haar werk een bewijs te meer, dat iédere 
romanschrijver van literaire betekenis zich 
nooit begeven zal buiten het terrein van zijn 
eigen... ervaring. De rest arbeidt met mar
sepeinen illusies - niet literair, maar wel 

lucratief omdat nu eenmaal miljoenen le
zers meer van marsepeinen illusies houden 
dan van een verbeten streven naar zoveel 
mogelijk werkelijkheid.” - 553: "stotter- 
geweren” (voor mitraillettes van een gang
ster) - 575: “(Raymond Chandler)... zegt 
dan het diepste wantrouwen te hebben te
genover schrijvers, die iedere dag hun aan
tal regels afleveren, die iedere morgen om 
zo laat aan hun schrijftafel gaan zitten, bij 
regen of zonneschijn, met kater, gebroken 
arm of wat ook, and ‘bang out their little 
stint...’ ... Wel vindt hij dat een schrijver 
iedere dag een aantal uren tijd moet nemen 
om te schrijven, maar dan ook niets anders 
moet doen. Hij behoeft niet te schrijven als 
hij er geen zin in heeft. Hij kan uit het raam 
kijken of op zij n hoofd gaan staan of over de 
vloer kronkelen, maar hij moet niet iets 
positief anders doen, niet lezen, brieven 
schrijven, tijdschriften doorbladeren of 
cheques schrijven. Of schrijven, óf niets. T 
find it works. Two very simple rules. A. 
You don’t have to write. B. You can’t do 
anything else. The rest comes of itself.’” - 
610: Virginia Woolf in haar studie over 
Montaigne: “Once at Bar-le-Duc Montaigne 
saw a portrait which René, king of Sully, 
had painted of himself, and asked: ‘Why is 
it not, in like manner, lawful for every one 
to draw himself with a pen, as he did with a 
crayon?’ Off-hand one might reply, not 
only is it lawful, but nothing could be 
easier. Other people may evade us, but our 
own features are almost too familiar. Let us 
begin. And then, when we attempt the task, 
the pen falls from our fingers, it is a matter 
of profound, mysterious, and overwhelming 
difficulty.” □ De goede detective: een ver
haal dat zo boeiend is dat de lezer niet eens 
de tijd neemt om de ware schuldige op te 
sporen, om zich te ergeren aan de onwaar
schijnlijkheden? □ Na lectuur van Chandlers 
The Long Good-Bye: hoe groot heeft de 
sociale invloed van dergelijke werken niet 
kunnen zijn. Kunnen: want hij mag dan al 
wraakroepende feiten verraden hebben, 
doordat zijn werk tot de fictie behoorde gaf 
het de mensen met een goed geweten ge
noeg voorwendsels om zich niet te laten 
verontrusten. Neem bijvoorbeeld het ge
drag van Captain Gregorius. De brave ziel 
die uiteraard niet in aanraking is gekomen 
met dergelijke gerechtsvormen heeft ten
minste twee gelegenheden om haar gewe
ten te sussen wanneer ze niets onderneemt: 
eerst het feit dat Philip Marlowe zich 
judiciair niet onberispelijk gedraagt; dan de 
vraag waarom men zich zo sterk zou laten 
beïnvloeden door een boek dat toch maar 
een détective is. □ 212: Autokritiek van de 
romanceerder: “I’m a liar. My heroes are 
eight feet tall and my heroines have callouses 
on their bottoms from lying in bed with 
their knees up.” - 225: “Just like a cop. They 
never tell you why they are doing anything. 
That way you don’t find out they don’t 
know themselves.” □ Essay van Uyttersprot 
Rilke’s Weise von Liebe und Tod. Dichtung 
und Wahrheit. Rilke zal weer het grootst 
zijn wanneer systematisch al zijn leugens 
en verdichtsels geopenbaard zullen zijn. 
Een dichter: hij handelt niet met de taal, hij 
maakt woorden - wat hij in zijn mond heeft 
zijn veeleer klinkers en medeklinkers dan 
woorden. • leuze van de verkenners- 
groep op het college was Liever dan de 
trouw te breken, breken onder de trouw. 
Als er iets is in mijn leven dat ik liever zou 
verloochenen, gewoon wegdenken, dan is 
het wel die verkennerij. En toch, zonder 
scouting zou ik niet beleefd hebben hoe het 
fascisme een mens bij de darmen kan grij
pen. Ik zal nooit behóren tot de linkse 
jongens voor wie alle fascistoïde verschijn
selen in de eerste plaats belachelijk zijn en 
knotsgek. Het is juist omdat wij er allen 
voor gevoelig zijn dat er echt niet mee te 
lachen valt.

Do 1601 Garage (vergeefs), postkantoor, 
wassalon (vergeefs), Daniël Van Hecke 
(vergeefs). □ Wie heeft zoal de tekst over de 
culturele contestatie gelezen: Robben, 
Steyaert, Van Hecke, Claeys, Daele, 
Weverbergh, Ganzevoordt, Largeau, Adé, 
Grammens, Geerts, Auwera, Develing, 
Kemp, Carette, Enghelberghs, Vanthour- 
nout. Alleen Geerts stuurde een reactie. 
Hieruit blijkt duidelijk hoe onfunctioneel 
een tekst is m.b.t. een consensus: iedereen 
leest maar, onthoudt alleen wat hem aan
staat.

V1701 Begin van een tekst: “Van in de
eetkamer ziet men de heuvels.” De tekst - 
het verhaal? de roman? - wordt verder ge
bouwd op de relatie tussen de eetkamer en 

de heuvels. □ Artikel over Speliers in de 
Stand d.L. Daarin word ik met Georges en 
Dirk De Witte geprezen. Een vreemd ge
voel, unaniem in de achting te staan bij 
mensen die zozeer verschillend zijn dat ze 
elkaar niet kunnen uitstaan: Speliers, Kemp, 
Weverbergh (“een van de eerlijkste en con- 
sequentste creatieve arbeiders” noemt hij 
me in het jongste nr. van Komma). Wat mag 
dat betekenen. Alles gebeurt alsof de lite- 
raire waarde van mijn werk onbetwist was. 
Brrr. □ In high spirits. Euforisch zelf
tevreden. Waarover, godantoe? Klieren en 
vitaminen.

Za 1801 Brussel (14.30 taverne Saint- 
Georges, wachtend op Achilles Vanthour- 
nout). Een mooie jonge vrouw op straat met 
haar kindje: wapenstilstand van de begeerte. 
□ Voorspelling: hoe meer de aanwezigheid 
van kleurlingen de blanken in de westerse 
steden zal hinderen, hoe meer het in de 
mode Zal komen een witte huid te hebben.

Zo 1901 Everbeek, wachtend op Rob
ben en. Steyaert. Gister Vanthournout aan
getroffen op de hoek van de A. Maxlaan 
nadat ik een uur bij de Jacqmainlaan had 
gewacht Wel een belangrijk gesprek. Hij 
zou tot de politiek gebracht zijn door... 
R.M. Rilke! □ Uitverkoop in de Engelse 
boekhandel. Daar een paar woorden gewis
seld met Sonneville. Om'twintig over ze
ven rendez-vous met Cee om de film The 
Thomas Crown Ajfair te gaan zien. Mis
schien geen meesterwerk, maar een massa 
genoegens voor mij:
- een blik op Boston, én daarbij het James
achtige van de intrige

’- Steve McQuéen als een mengsel van 
Herwig W. en Jim D.
- de scène voor het schaakspel, wellicht de 
méést erotische filmscène die ik ooit zag 
- een heleboel understatements, under
acting enz. □ Datje een kouwe kakker bent 
wreekt zich in je dromen: vannacht ge
droomd dat ik, D.R., ging trouwen met... 
Fernand Auwera. Slappe lach.

M 2001 Tot vier uur met Cateau door
gebracht. Hadden niet de moed om ze uit 
het bed te halen na zo’n vermoeiende dag 
als gister, en ten onrechte. Cee was nog niet 
weg of ze was klaar wakker. □ Dacht een 
woordje naar Herreman te schrijven over 
eén dagboeknotitie van hem uit ‘53 waarin 
hij precies onbewust de romaneske benade
ring van Conrads The arrow of gold be
schreef. Ik laat het maar, en alleen om de 
Volgende reden: zelf héb ik hem altijd voor 
goedig gehouden, en harmless, maar stel 
dat J.E.D. van het briefje hoorde, hij leek H. 
echt als een schadelijk en gevaarlijk indi
vidu te beschouwen, nooit zou hij die gril 
van me naar zijn juiste waarde kunnen 
schatten.

Di 2101 Vital Robben: mét een onge
wone intelligentie het aplomb van een im
beciel. Als ik dan al iemand geniaal zou 
moeten noemen, dan hem. □ Dé vraag: is 
deze depressie niets anders dan neuras
thenie, of beantwoordt ze heel trouw aan 
het onopgesmukte leven.

W 2201 Goed, met te wandelen, te vas
ten, ophouden met roken, door een stort
bad, een fietstocht of tuinierswerk zou de 
depressie misschien overgaan. Maar ik heb 
precies geen zin om een van die dingen te 
doen, het hoort bij de depressie dat ik in een 
hoekje ineengedoken ga zitten, en hooguit 
een boek lees. Foetaal: ik wou dat ik onge- 
borenwas?n Virginia Woolf, de allereerste 
bij wie je dergelijke symptomen aantreft, 
alleen veel erger. (Leonard Woolf. 
Beginning again: vooral “.. .insomnia, and 
a tendency for the thoughts to race.” (76)). 
□ Vraag: ben je neurasthenisch (gesteld dat 
neurasthenie werkelijk als een ziekte be
staat) of is hét leven wérkelijk “un fleuve de 
merde qu’on traverse à la nage”. Is 
neurasthenie een ziekte of de natuur
noodzakelijke toestand van iemand die het 
léven voorgoed, ook op een lichamelijke 
wijze, doorheeft, Zolang je lééft zou je 
moeten aannemen dat het leven per defini
tie prachtig is. Maar dat lijkt dan weer 
dubieus zohaast je denkt aan de dronk
aards, de verslaafden, zohaast je vaststelt 
hoe slecht zij-die-van-het-leven-houden wel 
leven (slecht in de zin van: slordig, gewe
tenloos, onbarmhartig...). □ Is een schrij
ver een Untermensch. Dat iemand zoals 
Virginia Woolf zich dadelijk gekrenkt 
voelde door het leven telkens nadat zij een 
kunstwerk had voortgebracht, het lijkt me 
haast vanzelfsprekend. Maar ik heb juist
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afstand gedaan van dit soort van anti-leven- 
kunst. In hoeverre is het bezoek van zondag 
een oorzaak? In zo’n sociale omgang ver
lies ik mezelf, ben ik mezelf niet meer 
bewust (zonder dat ik het betreur), ga ik 
volledig in het gezelschap op. Is het schrij
ven op zichzelf al zo intens sociaal dat er 
geen kracht meer over blijft voor onge
dwongen, medemenselijke omgang? Is een 
schrijver eigenlijk wel een medemens. En 
dan weer de andere zijde: in hoeverre is het 
een kwestie van vermoeidheid, bijvoor
beeld door de verkoudheid van de laatste 
anderhalve maand. En dan: in hoeverre is 
het dagelijkse, continue geschrift (Praag) 
een onmisbare kruk? □ De laatste dagen een 
grote roofvogel bij het huis.

Do 2301 Het jammerlijke van zulk een 
(van elke?) zelfmoord: de hardhandige bet
weters, de joviale dikhuiden, de rondbor
stige verdrukkers voelen zich erdoor in het 
gelijk gesteld, worden gesterkt in hun 
onmenselijkheid.

V 2401 Gister bij Van Hecke. □ Hoe 
vanzelfsprekend lijkt de zwaarste melan
cholie bij iemand die pas maandenlang aan 
een kunstwerk heeft gearbeid. Maanden
lang heeft hijzelf op zijn eentje geheel de 
rol van ‘het leven’ op zich genomen. Nu 
wordt hij met zijn neus in de brij van de 
werkelijkheid geduwd. □ Gezagloosheid 
van de schrijver? Wanneer geheel het pu- 
blikatie-apparaat op gezag is afgestemd. □ 
Geheel ons communicatie-systeem is erop 
gericht, van de feiten interpretaties te ge
ven. Maar er is niet eens een communicatie
systeem voor de feiten. □ Deserteren van de 
werktafel. Tot de nood weer dwingend 
wordt?

Za 2501 Weverbergh over mijn “sensi
biliteit. .. té geraffineerd... om de Vlaamse 
buffels en vendelzwaaiers te beroeren...” 
Godantoe. De Hartistieke Gevoeligheid.

Zo 2601 Kom maar eens in mijn plaats 
staan, leef eens het leven dat ik leef, en je 
zal tenminste net zo gevoelig zijn. Maar 
niemand begint eraan omdat niemand ge
looft ‘dat hij het zou kunnen’ -d.w.z. dat het 
hem zou amuseren. □ Het feuilleton Wij 
heren van Zichem van de BRT. De Engel- 
sen hebben het recht om een feuilleton te 
maken van de Forsythe Saga: ze zijn reeds 
op een ongevaarlijke afstand verwijderd 
van die mentaliteit. Maar wij hebben nog 
niet het recht om met de glimlach naar het 
Zichem van Ernest Claes te kijken. □ De 
sociale invloed van een schrijver. Willy 
Roggeman: over een 30-tal jaren - mis
schien. Hugo Claus? Maar dan moet men 
aan vedetterij dóen; en bewijst zijn autori
teit niet precies dat hij eigenlijk niet zo 
progressief is als men wel meent? En die 
invloed blijft dan nog beperkt tot het 
ongevaarlijkste, passiefste slag van men
sen: boekenlezers - die daarbij nog met de 
dag minder talrijk moeten worden. Dus in 
een beste geval voor jou: over een 30-tal 
jaren zien de mensen in dat iedereen het 
compromitterende schrijven aankan. En 
ondertussen? Betogende teksten bieden 
geen hoop, gewoon door de inertie van de 
lezers. Meewerken aan een team voor een 
underground-blad? (H.J. Claeys zou eraan 
denken, zegt Wev.) Maar een dergelijke 
medewerking aan een team vergt dan weer 
zoveel van je tijd, van je beslommeringen, 
dat het gewone schrijven erdoor in het 
gedrang komt. □ De heilige Jules Renard. 
Het schrijverschap was in die jaren zo ver
dorven, dat hij heeft moeten aanvaarden 
een literaire raté te zijn om een medemense
lijk leven te leiden, om vrouw en kinderen 
lief te hebben.

M 2701 Gistermiddag bijeenkomst bij 
Daniël Van Hecke: Steyaert, Robben, een 
man uit Ninove, een uit Brussel (Gent?), 
een uit Brugge, elk met z’n vrouw (behalve 
de Ninovenaar, leraar moraal). □ Als kater: 
volstrekte sociale radeloosheid. Ergens weet 
ik nog (instinctief?) dat ik moet schrijven - 
maar hoe. □ Is het menselijkerwijze moge
lijk om de gehele werkelijkheid voor ogen 
te houden.

Di 2801 (Gisteravond:) schrijven 
tegen beter weten in: omdat er niemand is 
aan wie men het kan zeggen, of omdat 
niemand luistert als men het zegt, of omdat 
niemand verstaat wat men zegt. De spijt 
van de laatste j aren omdat ik niet uitgegeven 
raakte blijkt nu een kinderverdriet; alleen 
door uitgegeven te zijn kon ik vaststellen 
hoe eigenlijk veel erger het was. Toen ik 
vroeger besloot ‘zo maarte schrijven, tegen 
alles in”, bevatte het beslüit zo niet de hoop 
dan toch de mogelijkheid om uitgegeven te 
worden. Nu ben ik uitgegeven, en ik stel 
vast dat dit niets betekent dan (eventueel) in 
het kader van de consumptiemaatschappij.

Wanneer ik nu besluit, zo maar te schrijven, 
dan is dat veel wanhopiger dan in ‘67. □ 
(V andaag dan, kwart voor elf: ) weten dat de 
radeloosheid van gister recht evenredig was 
aan het troosteloze weer en aan de 
psychologische uitputting. Na een goede' 
nachtrust, nu de zon schijnt, blijkt de 
wanhoop niet meer zo verlammend. nMijn 
geschrijf: het leven, de gebeurtenissen, de 
verschijnselen uitvragen. Een functie ervan: 
het bewustzijn verruimen, en zo ook het 
geweten verscherpen. (En komt het daardoor 
dat de meest positieve reacties van 
christenen uitgaan? En een gevaar dat ze 
die geschriften gebruiken.) □ Een verklaring 
voor de stress van een samenkomst: praten 
is je eigenlijk zo afmattend als paren. En net 
zoals bij het paren behoorde het praten de 
netelige vraag op te roepen, of men het 
bevredigend doet. Het zijn de anderen, de 
socialen die het paren wel, en het praten 
niet als iets hachelijks ervaren.

W 2901 Leonard Woolf, Downhill All 
The Way : 85-86: “The gist of my argument 
was that, in the modem world, socialism, 
i.e. the ownership or control of the means of 
production by the community, is not an end 
in itself, but an essential means to a 
prosperous and civilized society, and that 
the ownership and control should be based 
not on the state or the organized producers, 
but on the organized consumers. The sense 
of the capitalist system is that it produces 
states of mind in individuals and classes 
which contaminate society by inducing a 
profound, instinctive conviction that the 
object and justification of everyone’s work, 
trade, profession, in fact of nine-tenths of a 
person’s conscious existence from youth to 
senility, are and should be money, i.e. the 
personal interests of the individual. The 
-machinery of communal economics and 
production is organized not to produce what 
the community wants or needs to consume 
but in order to provide either profit or a 
salary or wage or just ‘work’ for individu
als. Marxist socialists... have unconsciously 
accepted the psychology of capitalism; both 
in theory and... in practice, they organize 
society in the interest of the producers, not 
the consumers, the economic system being 
geared to and judged by its ability to provide 
work, wages, and salaries, competition for 
the profits between different classes of 
workers, being substituted for competition 
between capitalists. This process has, of 
course, been enormously encouraged 
because in Europe trade unionists and trade 
unionism have been a dominating influence 
in all socialist parties, and the trade unionist, 
as a trade unionist, is concerned not with 
what he produces and its consumption but 
with ‘work’, which the production provides 
for him, and the amount of money which he 
can make out of it.

V 3101 Gister en eergister Brussel. 
Woensdag Kemp opgebeld die razend was 
na een redactievergadering van D.W. en B. 
Ik wilde weten welk fragment hij uit Aan
komen... zou kiezen om in D.W. en B. te 
publiceren, maar hij heeft alles voorgelegd, 
en zal eerst over ca. een maand kunnen 
weten welk het gekozen fragment is, zodat 
ik een maand moet wachten om naar andere 
tijdschriften te sturen. □ ‘s Nachts van Hans 
Plomp gedroomd. Hij ligt languit over mij, 
zegt uit het hoofd een boek van hem op, ik 
hou mijn armen om hem heen geslagen, kus 
hem (en niets meer). □ Donderdagmiddag 
blitzbezoek Vital R. (Op de trap zegt hij dat 
hij bij een uroloog zal moeten gaan, hij 
heeft vastgesteld dat hij enkele druppels 
bloed verloor na het wateren. Dit maakt me 
huiverig bang, dit vind ik ijzingwekkend.) 
Praten voord over mijn tekst omtrent de 
maatschappelijke rol van de kunstenaar, de 
dubbelzinnigheid van mijn toestand over
duidelijk. □ Zie je wat ik bedoel: blauw
grijze wolken tussen dewelke de blauwe 
hemel als door naden zichtbaar is, waarvan 
er enkele door de zon geel of roze zijn 
geklemd. Dit lijkt geen morgen in januari.

Zo 0202 Gister bezoek van G. M., F. 
met man C.. Het verbazende is het feit dat 
mensen die zo weinig weten, van elkaar, 
van hun toekomst, zich aan zulk een 
conjunctie wagen. Eigenlijk verwonderlijk 
dat er niet meer fiasco’s zijn, en gedrags- 
stoornissen; □ Koppel roofvogels boven de 
Trimpont, de jongste dagen. Wouwen? □ 
Vaststelling: de feiten waarvan mij opvalt 
dat ze in Aankomen in Avignon NcrLwcgcn 
zijn, zijn alle seksueel. Niet te betreuren: 
hier geldt hetzelfde als wat ik verleden jaar 
aanmerkte i.v.m. de eerlijkheid-van-elke- 
seconde voor mijn verhouding tot Cee; dat 
er zoveel is wat ik wel vergeten heb, maar 
niet het feit dat ik op die plaats gemastur
beerd heb, of die dag een pseudoporno- 
grafisch boek gelezen, het is in de eerste 
plaats een uitwerking van mijn opvoeding; 

door die ‘verdorvenheid’ van de herinne
ring nog eens schriftelijk uit te drukken zou 
ik ze nog maar eens sterken. □ De brief van 
Hugo Claus met zijn uitnodiging doét me 
heel wat. Daarmee bevestig ik zijn gezag, 
terwijl ik anderzijds de gezagloosheid van 
de kunstenaar belijd? Welja, wat wil je. Er 
is het feit dat Claus met Gilliams de meest 
door mij bewonderde Nederlandse schrij
ver was; het feit dat hij zichzelf ondubbel
zinnig gezag toeeigent, waardoor een uit
nodiging zoiets als een vleiende betekenis 
krijgt; het feit dat ik hem vanaf onze eerste 
ontmoeting veel meer verwant en aan
spreekbaar vond dan ik verwacht had; en 
dan het feit dat hem uit mijn jongste verkla
ringen wel duidelijk moet zijn dat ik op 
allerlei punten erg anders denk dan hij (- ik 
ben erin geslaagd een hooghartige tegen
stander uit zijn hol te lokken?) □ Waarom er 
zoveel dichters zijn die de poëzie afleggen 
wanneer ze volwassen zijn, een vrouw en 
kinderen hebben? Omdat de poëzie binnen 
onze cultuur ook een surrogaat is geworden 
voor het overigens onderdrukte baltsen. □ 
Vannacht twee seksuele dromen, tenmin
ste een waarbij ik dróóm dat ik een orgasme 
heb. Maar geen zaadlozing, mij dunkt: voor 
de allereerste keer. □ Het zeer christelijk 
meisje Ho G. dat door haar psychiater om
zeggens verplicht is om met mannen naar 
bed te gaan. Wie haar nu ziet met haar man 
twijfelt niet of ze zou zonder de psychiater 
nooit aan een man zijn geraakt, en inder
daad geestesziek zijn geworden. Die knappe 
christelijke moraal toch. Het gangbare chris- 
tendom is nog net goed voor de dikhuiden 
die het anders wel al te bont zouden maken, 
de slimmeriken die zich tóch maar voor 1 % 
door het geleuter van de pastoors laten 
beïnvloeden.

M 0302 Na een paar lente-weken, dikke, 
rustige sneeuw. □ Buikpijn. □ Zijn er twee 
Vlaamse schrijvers die sterker verschillen 
dan L.P. Boon en Maurice Gilliams? En 
nochtans hebben ze zich sinds enkele jaren 
allebei aan eenzelfde soort van werk van 
lange adem gezet: de ene een geschiedenis 
van de sociale strijd in Aalst om priester 
Daens, de andere een geschiedenis van zijn 
familie. □ Dit is de droevigste tijd van het 
jaar, de bomen zijn kaal, de kleur van het 
gras is als versleten. Maar zohaast de zon 
schijnt, zoals vanmorgen, krijg ik de indruk 
dat de kleuren nog fijner zijn en delicater 
dan in de lente of de herfst. □ Zo: je zou 
graag een knappe lesbische of biseksuele 
vrouw intiem kennen. Maar dan moet je 
voyeur spelen: hoe weet je of een vrouw 
echt lesbisch is voor je haar gretig bezig 
hebt gezien. □ Toen in het parlement aan 
minister Vermeylen verklaard werd dat de 
wet op de gokautomaten niet streng genoeg 
was, antwoordde hij dat hij zich dat wel 
bewust was, maar dat het niet goed was de 
gokautomaten volstrekt te verbieden, om
dat de jeugd dan andère vormen van ont
spanning zou verkiezen. Zozeer is deze 
maatschappij om de jeugd bezorgd, dat ze 
de gokautomaten als een surrogaat gebruikt.

W 0502 Op mijn bewering dat fictie 
bedrog is (J. Renard: “Wilde, dans sa De 
Projundis, nous donne le regret de n'être 
pas en prison”) antwoordt ‘hij ’ dat het com
promitterende schrijven al te gemakkelijk 
in zelfbedrog zou stranden. Daar moet men 
dan op antwoorden dat de modaliteiten van 
het zelfbedrog per definitie leerrijk zijn en 
interessanter dan de modaliteiten van de 
leugen. □ Ergens moeten theologie en por
nografie literair in precies dezelfde mate 
symptomatisch zijn. □ Veel te veel gedach
ten, veel te weinig feiten in dit dagboek. 
Een gedachte, een inval zijn ook zoveel 
gemakkelijker te noteren; zohaast ze er 
eenmaal zijn, in mijn hoofd of mijn ver
beelding, voel ik me schuldig als ik ze niet 
neerpen. Een feit eist aandacht, contempla
tie, beschrijving door benadering... □ Feit
jes uit een extraverte dag. Telefoon van 
Mon S. die helemaal niet opgetogen lijkt 
over mijn antwoord op zijn brief. Telefoon 
naar Kemp om uit Aankomen in A. frag
menten te reserveren voor Claus; heeft een 
crash gehad met zijn auto. Rond twee uur 
komt Cee met Cateau en Francine die ze in 
Zottegem hebben gehaald. Ik naar Geraards- 
bergen, de post, sigarettenwinkel, bazaar 
waar ik papierklemmen kan kopen (zodat 
ik de bladzijden aan een schrijfplankje kan 
hechten dat ik altijd overal bij me zou 
willen hebben); naar de garage om de ven
tielen te laten regelen; wanneer Mertens 
met het werk begonnen is loop ik tot bij V an 
Hecke, Daan is niet thuis, praatje met Betsy, 
ontmoediging van Daan voor de reactie van 
Mon S.; wanneer ik terugkom in de garage 
is M. precies zo ver als toen ik vertrok.

V 0702 21.30 uur. Na een namiddag in 
Nukerke. Nog maar eens verbazend hoe we 
met deze mensen op gelijk niveau kunnen 

praten. De verschillen zijn wel heel duide
lijk. Claus heeft nu eenmaal besloten zich 
voor een grote mijnheer te laten aanzien. In 
zijn revolte moet er zoiets zijn als het res
sentiment van de man die zeker is dat hij het 
beter weet en naar wie maar niet geluisterd 
is. En typisch ook dat hij op een vraag, op 
een probleem nooit antwoordt dat hij het 
niet weet of dat hij gelooft [vermoedt] dat... 
- nee: het is zo. Het zou me niet verbazen als 
bepaalde mensen zich door hem hooghartig 
behandeld voelden, als hij bepaalde men
sen hooghartig behandeld hééft. Maar on
dertussen blijft zijn aanspreekbaarheid nu 
zijn wakkerheid. Als het dan al misschien 
niet genoeg is: het is ongewoon veel. En 
dan hun beider charme. Een van de discus
sies kwam uit op de vraag: mag men zeggen 
dat da Vinei onvergelijkbaar anders is dan 
Eddy Merckx.

Za 0802 Sneeuw met windvlagen. Op 
de westerkant van de zolder een tiental 
centimeters dikke laag. □ Cee komt te voet 
terug: de auto is bij Hemelrijk vastgeraakt. 
Dus eerst de zolder opgeruimd, en dan de 
2CV gehaald. Dan tot halfzes een weg 
gebaand naar de garage. □ Memento: aan 
Claus heb ik het manuscript gegeven van 
Aankomen in Avignon opdat hij een frag
ment zou nemen voor de nieuwe Randstad 
(C, D of F), en van de teksten over seks om 
zijn mening te hebben. □ Daarvoor in De 
Standaard de melding gezien van een 
debutantenprijs VBVB-VVL, 20.000 F. 
Naar de uitgevers geschreven opdat ze 6 
exemplaren zouden sturen.

Zo 0902 Claus werkt na. (Ook bij Cee.) 
Wat wil je: ik geloof dat ik gewoon veel van 
hem hou. Minder een vader dan een oudere 
broer. Vertegenwoordigt hij niet op bijna 
volmaakte wijze mijn adolescentiedromen, 
waarvan ik de vervulling niet meer kan 
willen. Zijn distantie die men zo gemakke
lijk als hooghartigheid zal ervaren. Beslis
send hierin moet zijn ervaring geweest zijn 
met mensen zoals Andries; het kan bijna 
niet anders of hij moet werkelijk bestookt 
geweest zijn door zwermen van modieuze 
hippe jongens, zodat hij zich hardhandig 
heeft moeten verzetten. Zelf vertelde hij dat 
zijn vriendelijkheid t.o. v. bepaalde mensen 
nu (onlangs?) bij diezelfde mensen bittere, 
agressieve reacties wekte: is dit niet ge
woon de reactie van een beschaamde vere
ring? Iets dergelijks is gebeurd in de men
sen die nu verklaren dat L.P. Boon met de 
gemeenschap spot. En dan zijn er nog zo
veel aanleidingen-tot misverstand. Hij zei 
bvb. zelf dat hij zijn publieke uitspraken 
bewust beperkte tot enkele topics die ei
genlijk onbelangrijk zijn. Ander voorbeeld: 
nadat we het eens zijn over het principe “dat 
iedereen behoort betaald te worden om te 
doen wat hij wil”, zegt hij : “Dan zou ik toch 
eisen dat ik zoveel verdien als de eerste 
minister.” Mijn reactie: “Dan saboteert u de 
hele boel.” Maar kort daarvoor had hij 
precies gezegd dat eerst iedereen precies 
hetzelfde behoorde te verdienen, met even
tueel een kleine marge ten behoeve van hen 
die niets kunnen uitrichten zonder winstbe
jag. □ En hoe onzeker voel ik me niet voor 
mw. Claus. Eerst dacht ik: high-brow mo
dieus snobisme. Nu blijkt meer en meer: 
een leven zoals men het zelf verstaat, zon
der naar de anderen om te kijken. Mis
schien ligt een bron van misverstand in dit 
verzuim om rekening te houden met de 
indruk op de anderen: hoe kan je hen doen 
inzien dat je ‘excentriciteit’ niet betekent 
[inhoudt] datje hen misprijst? Mw. C. doet 
me nog het meest aan Marie-Paule denken. 
□ Nuchter erkennen wat C. met J.P.P. ge
meen heeft. □ Revelerend voor mij is weer 
eens hoe ik ‘me geef in zo’n gesprek. Ik 
treed ongeveer letterlijk ‘buiten mezelf. 
Nu lijkt me de vergelijking met het baren 
beter te passen dan die met het orgasme. □ 
Wat is eigenlijk het verschil tussen 
grandezza en folie des grandeurs. D Tele
foon Vital R. Tussen 1102 en 1103 mogen 
ex-dienstplichtigen bezwaar maken tegen 
hun wederoproeping. Blijkbaar is er nog 
niemand op de hoogte. In geheel Vlaande
ren schijnen tot nu toe maar een vijftal 
mensen geïnteresseerd. □ ‘s Avonds t.v.- 
film over Berkeley. Hier ergens in huis een 
vergaderruimte maken.

wordt voortgezet

Daniël Robberechts

Met dank aan de erven Daniël Robberechts

In het najaar verschijnt bij uitgeverij 
Kritak “Nagelaten werk. TST”, de 
onvoltooide totaaltekst van Daniël 
Robberechts. Het adres: Diestsestraat 
249,3000 Leuven, 016/23.01.31.
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HEDENDAAGSE KUNST VLISSINGEN

■
galerie' I I '
Arbeidsstraat
9300 Aalst

106-108 
België

installatie

Gery De Smet(België) 
schilderijen i .

Krien àievis .
schilderijen .

10 september - 30 oktober

HIEROGLYPHICA'
PAUL DE VYLDER

WimCaus..
keramiek.
17 september t/m 6 november 1994

in de livingroom 
ANNICK NOLLE

TINA HAASE

Toon Truyens
schilderijen"
-tl, 

FredyWolf-Wubben 
sculptuur-,

Karolien Helweg
Marian Smit
installatie

vernissage zaterdag 10 september
16.00- 19.00 uur

open van vrijdag t.e.m. zondag 14.30 - 18.00 uur en na afspraak 
tel 053 / 71 06 46 - 053 / 78 17 50 - fax 053 / 71 06 55

19 november t/m 15 januari 1994/‘95 Walter Swenneri
I % «

mm Vissingsestraat 239/ Oost-Souburg 
— Openingstijden:

woensdag t/m zondag / 1 2.00- 17.00 uur 
telefoon 01 1 84 - 70658 / 16672
j_ ® i

i Bereikbaar met de auto A58 afslag Oost-Souburg / - 
bosZWN lijn 57, halte ‘t Zwaantje / ' * - ’ fietsroüteOost-Souburg /treinstation Oost-Souburg. ■ -
Vanuit Belgie: Antwerpen via de N101 naar ? 
Stahrpek-Zandvliet richting Bergen °P Zoom-Vlissingen/ 
Gent N9 riçhting Eeklo-Maldegem - N410 richting 
Oostburg-Breskensveerpont (elke 30 minuten) Vlissingen-

Oöst-Squburg.

s
2 •

■

De Praktijk Nadine Tasseel
tableau vivant/nature morte (en omgekeerd)

-17 september - 20 november 1994 -

Een selectie uit
de verzameling van het muhka is 

doorlopend te bezichtigen.

hedendaagse muziek
Ryoanji van John Cage, uitgevoerd door het ensemble voor hedendaagse 
muziek Champ d'Action, in de verschillende museumruimtes.
zaterdag 17 september, 11 uur en zondag 18 september, 14 uur

lezingen
Beide tentoonstellingen worden gesitueerd in een breder kunsthistorisch kader.
Painting revisited door Jari Foncé zondag 18 september, 11 uur
De allegorie is een meervoud door Paul Devylder zondag 6 november, 11 uur

m
Stichting M

■totasHM 
Konstruklie 
KMSBedr

B
*

.1
ci rsussen
— Ingericht door Amarant, Gent - tel. 09/233.03.21

-

Desdei
Aannemingsbedrif De VoogdBVGrijpskerke 
Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlands 

organisatie: Culturele Raad Vlissingen

Gemeenten

Seumontbijt
'zondag 25 september, 30 oktober, 20 november 
10.30 u ontbijt gevolgd door rondleiding 
prijs: 400 Bjr. ! pp.

■
MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat - 2000 Antwerpen . tel. 32/3/238.59.60 - fax 32/3/216.24.86

Open van dinsdag totenmet zondag van 10 uur tot 17 uur
Bibliotheek is openvan dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot16 uur |
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proces (o.;-sen) <Fr. procès}, 1 (...);
2 werking in haar voortgang beschouwd...

van de rug af gezien

h

f'
t ;

V
9

7•/-*Hw

/Proces/ (1) staat tegenover /resultaat/, maar 
in /resultaat/ zit reeds de orde van het 
/proces/ dat eraan voorafgaat. Beide zijn 
tegengesteld, maar ook verbonden: /pro
ces/ en /resultaat/ vormen een (muzikale) 
‘suite’. Beide termen vormen een onlosma
kelijke denkeenheid. Wie /resultaat/ po
neert, impliceert /proces/ en omgekeerd. 
Wie iets aan de ene term wijzigt, bewerkt 
een corresponderende verandering in de 
andere term. Maar bovendien is er steeds de 
gedachte om/resultaat/afhankelijk en zelfs 
ondergeschikt te maken aan /proces/, ver
mits dit het /resultaat/ voorafgaat en er de 
bewerker van is.
De denk-eenheid /proces-resultaat/ heeft 
de veranderlijkheid als kern. Dit past goed 
in ons cultuurproject dat toch de verander
lijkheid als definitie van het zijnde poneert. 
Maar deze visie op het zijn is gekoppeld aan 
een merkwaardige visie op die verander
lijkheid: men heeft er namelijk vorm aan 
kunnen geven, ze denkbaar gemaakt, expo
seer- en controleerbaar. In het/proces/ wordt 
dan wel de onstandvastigheid geëxalteerd, 
maar alleen omdat en voor zover men ze 
ontmaskerd heeft als voorspelbaar en dus 
stuurbaar.

*

/Proces/ staat tegenover /evolutie/. Beide 
termen zeggen opeenvolging, maar met 
heel andere nuances. In /evolutie/ zit een 
doel, een eindpunt ingebouwd: de /evolu
tie/ is er het middel toe. /Proces/ redeneert 
anders: het wijst niet naar een buiten zich
zelf gericht punt, maar legt veeleer de klem
toon op de interne logica. /Proces/ neutrali
seert de gedachte van een doel ten voordele 
van het blinde (in die zin ook zuivere) 
mechanisme, dat wel intern gestuurd, maar 
niet extern bepaald wordt. /Proces/ is niet 
transcendent, maar immanent.
/Proces/ heeft juist daardoor een dwingend 
karakter. Termen als /groei/ en /ontwikke
ling/ impliceren een figuur van voltooiing 
waarin de /groei/ bekroond, het gegroeide 
gerealiseerd wordt. In /evolutie/ zit het re
sultaat steeds vervat. In /proces/ daarente
gen wordt geen einddoel, geen resulaat 
geïmpliceerd. Het is precies daarom ook 
een sterkere structuur: het doet zich als 
fataal voor, onverschillig voor elke 
teleologische motivering, heeft geen steun
punt buiten zichzelf. /Proces/is des te dwin
gender omdat het - zonder externe zin - ook 
restloos beschreven kan worden.

*

Het dwingende karakter van /proces/ bete
kent dat het een beschrijfbare, verklaarbare 
volgorde doorloopt. In /proces/ zit de idee 
van wetmatigheid - via wetenschappelijke 
objectivering grijpbaar, volgens een “tech
nische procedure’ verlopend./Proces/wijst 
op iets waar wij het object, niet het subject 
van zijn. We nemen een initiatief, maar we 

ondergaan een /proces/, dat zegt hét taalge
voel.
/Proces/ is een immanent gestuurd, wetma
tig en dus objectiveerbaar verloop. Deze 
elementen brengt de idee /proces/ samen in 
een patroon dat zonder scrupules ook op 
een esthetische activiteit toegepast wordt. 
Alles zit in een technisch-instrumenteel 
denken vervat. /Proces/ is immers datgene 
wat als zonder ‘doel’ des te vollediger be
schreven kan worden en waar des te mak
kelijker en ook willekeuriger een eigen 
doel aan toegekend kan worden.
Met /discipline/, die zeer strak volgens pro- 
cedures en werkfases verloopt, heeft /pro
ces/ echter niets te maken. Een /discipline/ 
ondergaat men niet, men heeft ze geïnterio- 
seerd. Een /proces/ daarentegen, daar staat 
men buiten: men moet wachten tot het is 
afgewikkeld. /Discipline/ is de gekozen 
onderwerping aan een orde - aan een tradi
tie die in objectieve redenen wortelt, maar 
niet tot die kennis van feiten is beperkt. Aan 
de /discipline/ wordt meteen ook een mo
rele waarde gekoppeld. Een (artistieke) 
/discipline/ is een praktisch-ethisch 
combinaat. /Proces/ daarentegen ontdoet 
gedragingen van die ethische keerzijde, die 
in de pre-modeme wereldorde zo natuurlijk 
uit ieder feit voortvloeit. /Proces/ verankert 
gedragingen in een wetenschappelijk-prak- 
tische orde, ontdaan van haar moreel-prag- 
matische keerzijde.
Terwijl in /discipline/ het esthetische haar 
autonomie vindt in een aanvaarde autori
teit, wordt het in /proces/ onderworpen aan 
de waardenloze autoriteit van vervreemde 
feiten. In /discipline/ transcendeert de ma
ker zich, aan een /proces/ aliëneert hij zich 
vrijwillig. Noem het (creatieve) leven een 
/proces/, dat houdt meteen haar relativering 
in. Het verloopt dan binnen een dwingende, 
onvermijdelijke baan en heeft geen andere 
grond dan die onvermijdelijkheid. De term 
/natuurproces/ drukt dat goed uit. Wie dus 
de idee/proces/ op menselijke gedragingen 
toepast naturaliseert ze.

*

/Proces/ behoort tot de familie der samen
gestelde substantieven, met het voorzetsel 
/pro-/ in de boeg. Het past in een 
temporaliteit die niet meer als voortschrij
dend, maar als vooruitsnellend wordt be
schouwd. /Progressief/ en /produktie/ zijn 
andere voorbeelden van die tijdsvorm. Het 
zijn woorden waarin het tijdsverloop en de 
gang die ze ons oplegt niet meer als onher
roepelijke vernietiging (als verbrandings
motor) wordt gezien, maar integendeel als 
een voertuig dat door die motor in een 
steeds verder stijgende lijn cumuleert.
/Proces/ impliceert dat er in de opeenvol
ging die we reeds noteerden, ook een rich
ting is, die onomkeerbaar is. Geen andere 
volgorde om ze te doorlopen is mogelijk, 
/proces/ is een éénrichtingsbaan: /proces/ 
vectorialiseert. Verschillende termen uit 
deze familie geven aan die richting een 
positieve waarde (/progressief/), maar/pro-, 
ces/ zelf is daarin neiitraal. /Proces/ impli
ceert geen positief stijgende lijn, maar het 
loutere feit van de opeenvolging volgens 
een richting. /Proces/ is minder politiek- 
ideologisch beladen; het is een term uit de 
ideologie van de wetenschap.

*

/Proces/ en /produktie/ liggen ook inhoude
lijk in eikaars verlengde. /Produktie/ is het 
door de mens gestuurde /proces/. Dit laatste 
ondergaat men, /produktie/ bewerkt men. 
In de kunst staan beide termen voor twee 
grote opties. Denken in termen van /proces/ 
of in termen van /produktie/ leidt tot heel 
verschillende conclusies. Het Constructi
vistische ideaal steunt op /produktie/; alle 
Vitalistische kunststrekkingen (alle 
expressionismen tot en met Beuys) vertrek
ken van /proces/. /Produktie/ is geënt op 
machines, /proces/ op organen. /Produktie/ 
is een enge versie van /proces/: immers alle 
/produktie/ steunt op /proces/, maar niet 
alle /proces/ is /produktie/. /Proces/ is het 
geheimzinnig vitale zoals dat nog denkbaar 
is binnen onze hypothese van het radicaal 

kenbare: /proces/ is simulatie van die vita
liteit. Het houdt zich nog net binnen de 
beschouwende orde, maar reikt reeds volop 
in de richting van de instrumentalisering. 
Een overgangsfiguur, een matig compro
mis.

*

De term /proces/ komt tegemoet aan het 
verlangen om alles vanuit de tijdsorde te 
bekijken. Voor ons is tijd immers garantie 
van vrijheid geworden, niet het domein van 
Fortuna en Verval. Via tijd kunnen wij ons 
vrijmaken van de dwang van de categorie, 
van alles wat zweemt naar idee, naar een 
atemporele idealiteit. Via tijd kan iedereen 
erg goedkoop een relativist zijn. Onze cul
tuur durft de hypothese niet meer aan van 
iets dat een maatstaf buiten de tijd zou 
kunnen zijn.
Door het esthetische /proces/ te beklemto
nen, zetten we het esthetische /resultaat/ 
buitenspel. Dat komt ons goed uit, want 
/resultaat/ impliceert de projectie van een 
ideale, juiste uitvoering. De spanning tus
sen realisatie en potentie is de bron van en 
de mogelijkheidsvoorwaarde tot kritiek en 
criterium, waarde en waardeoordeel. Door 
het beklemtonen van /proces/ verdwijnt die 
dimensie van /resultaat/, namelijk de kriti
sche spanning (de crisis). /Proces/ dekt het 
denken in termen van breuk, tegenstelling 
en sprong toe; het beklemtoont de continuï
teit, het amalgaam, de verbondenheid. 
/Proces/ negeert de scheppingsdaad, het 
herleidt alles tot antecedenten.
/Proces/ beschermt tegen het snijdende, 
radicale mechanisme van het oordeel (ei
genlijk van de taal); het ontslaat van de 
pijnlijke verplichting een oordeel te moe
ten vellen. Een geargumenteerd oordeel? 
Het is onze nachtmerrie: want ons niet meer 
motiveerbaar oordeel is een indecent ver
schijnsel geworden, /Proces/ is een zeer 
elegante manier om dit pijnlijke hoofdstuk 
van eind-resultaat en onvermijdelijk en 
ondoenlijk eind-oordeel te omzeilen. Het 
/proces/, de weg rechtvaardigt voor ons 
alles. (In de moraalfilosofie: de intentie 
primeert op de werken.)
Vandaar dat wij in het doorlopen van het 
/proces/ zo vaak onze vrijheid lijken te 
realiseren. Dat is paradoxaal, Want binnen 
het /proces/ heerst per definitie een dwin
gend verloop. Maar die vrijheid is er juist 
daardoor wel tegenover het /resultaat/ en 
tegenover de daarin geïmpliceerde beoor
deling. Wij neigen ertoe een nieuw soort, 
zeer spitsvondige casuïstiek te ontwikke
len, nu ten aanzien van de ‘weg’ (zoals 
voorheen ten aanzien van de intentie). Zo 
denken wij ons - als uiting van wijze vitali
teit - te kunnen ontdoen van dat gênante 
resultaat.

*

De verschuiving van /resultaat/ naar /pro
ces/ als terrein en object van het esthetische 
is voor de ene kunsttak haast een banaliteit, 
voor de andere een absurditeit. Tijdskunsten 
zijn uitvoeringskunsten en realiseren zich 
als. en in de opeenvolging (niet na een 
opeenvolging). Ruimtekunsten leiden naar 
een gefixeerd resultaat waarin de opeen
volging hoogstens een facet is van de waar
nemer en niet eens het belangrijkste. 
Ruimtekunsten bieden het globaliserende 
overzicht ten nadele van de gefaseerde op
eenvolging. De ene vraagt om een 
participant, de andere om een waarnemer. 
Van die waarnemer willen we af (omwille 
van dat ‘waar’?); theatralisering is de fun
damentele tendens.
De idee /proces/ is dus pas een uitdaging 
voor de ruimtekunsten. Hoe het triomfante
lijke overzicht breken, hoe ruimte projecte
ren in een temporaliteit? Hoe het oog via de 
koppeling aan de tijd, van haar troon stoten 
en onderwerpen? (De cinema doet dat op 
verpletterend succesvolle wijze.) Hoe van 
een resultaat-kunst een uitvoeringsvorm 
maken? Dat is de vraag van het impressio
nisme. Hoe een schilderij tot een partituur, 
of juister: hoe een schilderij tot spoor van 
een uitvoering maken? Of nog: hoe een 
poëtica (theorie van het kunstobject) tot 

stand brengen waarin de poiësis (de theorie 
van het maken), niet impliciet aanwezig is, 
maar integendeel zichtbaar en expliciet is 
gemaakt?
Deze vraag leidt naar een reflexieve, eerder 
dan een ponerende kunst. Een mengvorm 
Waarin /doen/ en lïïyal niet in een stabiele 
verhouding staan: het /proces/ wordt in het 
/resultaat/ geïnstalleerd. Spiegelsituatie 
waarin men zichzelf ziet doen, waarin men 
dus afziet om zichzelf in een werk te projec
teren. Niet de constructie van het werkstuk 
staat centraal, maar er wordt eindeloos ge
poogd een constructie te realiseren die te
gelijk het statuut van het bestaande én van 
het wordende zou hebben. Niet vanuit een 
autobiografische bekommernis, noch van
uit exhibitionisme - met bekentenis heeft 
/proces/ niets te maken. Eerder gaat het om 
het ik-moment van de tekst (niet in de tekst 
of van de maker) te realiseren. Zie hoe het 
object ‘aanwezigheid’ produceert! In het 
/proces/ blijkt de angst voor de radicale 
eenzaamheid van het kunstwerk.
Dit leidt tot een kunstenaarschap dat zijn 
eigen stappen permanent objectiveert en 
documenteert. Er ontstaat wat elders een 
protocol wordt genoemd: de systematische 
notering van iedere verandering. Extreme 
Objectivering van een handelingsverloop: 
om te controleren, om te reproduceren. In 
het protocol verliezen handelingen het on
doorzichtige van hun opeenvolging, maar 
ze worden anderzijds geheel verduisterd 
door hun objectivering. Geen inleving meer, 
maar louter exterieure notering. Nooit 
‘waarom?’, steeds ‘wat?’.
Picasso laat in zijn carnets het protocol van 
zijn creatief proces zien. Hij was daar bij 
uitstek door gefascineerd. We zien er een 
merkwaardige inbalseming van de eigen 
poiëtische ‘gang’. Ieder ‘doen’ wordt ogen
blikkelijk als ‘document’ opgeslagen (ah, 
onze onzalige geschiedenis met het docu
ment!). Een obscene zichtbaarheid (“Le 
Mystère Picasso” dan nog wel!) die de 
discipline vervangt. Via het protocol heeft 
er een zelfspiegeling, een involutie van de 
démarche naar ‘binnen’ toe, plaats. In plaats 
van het esthetische naar buiten te spatia- 
liseren, wordt het naar binnen getempora- 
liseerd. Het geheim van de creativiteit wordt 
als /proces/ herschreven en herspeeld.
De vitalistische kunsten blijken aldus min
stens zo imperialistisch tegenover de crea
tiviteit als de constructivistische: het /pro
ces/ verklaart kunst tot de echografie van de 
kunsthandeling. Is er een groot verschil 
tussen de simulatie van creativiteit door 
een programma (het Constructivisme) en 
de registratie van creativiteit in haar docu
mentatie (het Vitalisme)? Me dunkt: in hun 
verschil vullen ze elkaar aan.
Het ‘mysterie’ van Het Onbekende Mees
terwerk wordt schijnbaar behouden, maar 
door haar expositie ongedaan gemaakt. Nog 
even suggereert het/proces/ de esthetische 
autonomie, maar het is omdat ze reeds als 
soap werd doorzien en gepland.

Dirk Lauwaert

Noot

( 1 ) “/” staat rond ieder woord waarvan ik de 
logische structuur wil lezen, niet de inhou
delijke (ideologische, wetenschappelijke) 
betekenis. De betekenis als logische vorm.

De prent is van Sir John Tenniel en komt 
uit “Alice in Wonderland” van Lewis 
Carroll.
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“Chaque homme est un artiste”
Het is 1994 en de eerste overzichtstentoon
stelling van Joseph Beuys in Frankrijk is 
een feit. Het initiatief daartoe kwam dan 
nog van een Zwitser, de ambulante 
tentoonstellingsmaker Harald Szeemann. 
Voor het Kunsthaus in Zürich maakte hij 
een selectie van Beuys’ tekeningen, objec
ten en ruimtelijke werken. Daarna was die 
tentoonstelling ook in Madrid te zien en nu 
wordt ze gepresenteerd in de Grande Gale
rie van het Centre Georges Pompidou in 
Parijs.
Deze tentoonstelling, en vooral de bijbeho
rende monografie in de reeks “Classiques 
du XXe siècle ”, kan dus worden beschouwd 
als de officiële, institutionele erkenning 
door de Franse kunstwereld van het belang 
van Beuys’ werk. Vóór deze retrospectieve 
was de relatie tussen de kunstenaar en de 
Franse kunstwereld hartelijk, intensief noch 
vruchtbaar. Het ligt voor de hand om dat te 
wijten aan het ‘typisch Duitse’ karakter van 
zijn persoon en zijn werk, iets waarvoor de 
Fransen weinig gevoel zouden hebben. 
Maar uiteraard is de waarde van dergelijke 
globale karakteriseringen erg betrekkelijk. 
Dat blijkt op anekdotisch niveau al uit een 
verhaal dat Hans van der Grinten vertelt: 
Beuys beschouwde zichzelf als een halve 
Nederlander - hij werd immers geboren in 
het Rijnland, vlakbij de Nederlands-Duitse 
grens - en wenste zijn naam derhalve als 
‘Buis’ uit te spreken.

Een Block

Het Musée National d’ Art Moderne/Centre 
Georges Pompidou had al sinds de oprich
ting in 1977 enkele werken van Joseph 
Beuys in bezit, waaronder een in vilt ver
pakte concertvleugel uit 1966, getiteld 
“Infiltration Homogenfiir Konzertklavier 
In 1985 werden bovendien een versie van 
de installatie “Plight”, “FondVII/2” (1967/ 
84), “Nasse Wasche Jungfrau” (1979) en 
“Die Haut” (1984) aangekocht. Al deze 
werken zijn in de overzichtstentoonstelling 
opgenomen. Misschien hoopt het museum 
zich daarmee vrij te pleiten van de beschul
diging dat het besmet is door de Franse 
chauvinistische achterlijkheid. Volgens het 
persbericht was de kunstenaar in januari 
1977 zelfs persoonlijk aanwezig bij de of
ficiële inauguratie van het Centre Pompidou. 
Tijdens de hele duur van de openings
ceremonie stond Beuys doodstil en zwij
gend tussen zijn beelden. Hoewel de air
conditioning nog niet aanstond, weigerde 
hij zijn zware jas van wolvebont uit te 
trekken. Het zweet stroomde over dit altijd 
maar koud blijvende lichaam.
Eén van zijn meest scherpe en dynamische 
installaties maakte de kunstenaar vijf jaar 
later in een Parijse galerie. Hij gaf er zelfs 
een Franse titel aan: “demier espace avec 
introspecteur ”. Niet alleen de gaafheid van 
de galerie-architectuur maar ook het object- 
karakter van de kunst werd hier expliciet 
open- en afgebroken. De performatieve in
slag van deze anti-sculptuur is exempla
risch voor het gehele oeuvre van Beuys, dat 
gevangen zat in een cyclus die altijd op
nieuw moest worden doorlopen en die van 
constructie via destructie naar reconstruc
tie ging. De performance moet daarin vooral 
niet als een aparte subcategorie worden 
voorgesteld maar veeleer als een sturend 
grondprincipe, een generator van motori
sche impulsen die in alle richtingen konden 
uitwaaieren. (1)
Dat “demier espace avec introspecteur” 
hier ontbreekt, hoeft niet te verbazen. Deze 
expositie legt namelijk eenzijdig de nadruk 
op de constructieve kant van Beuys’ kun
stenaarschap. De bezoekers wordt het beeld 
voorgeschoteld van een beheerst, ingetoomd 
oeuvre, een bijna planmatig opgezet en 
overzichtelijk corpus van afgeronde wer
ken. Tegen deze kritiek kan worden ingé
bracht dat na het overlijden van de kunste
naar in 1986 uitsluitend nog dat object
matige aspect geconserveerd en geëxpo
seerd kan worden: per definitie moest het 
performatieve aspect wel vervluchtigen, 
gebonden als het is aan factoren van plaats 
en tijd. Toch ben ik ervan overtuigd dat met 
het nagelaten materiaal een veel instabieler 
en daarmee opener tentoonstelling te ma
ken zou zijn dan Szeemann nu heeft ge
daan. Kennelijk werd niet gezocht naar 
manieren om ook de destructieve en 
reconstructieve componenten binnen het 
gegeven museale kader te representeren. 
Met veel respect - tè veel respect - voor het 

artistieke aura van de in materieel opzicht 
vaak waardeloze objecten werden de wer
ken (deels in vitrines) van elkaar geïso
leerd. Nergens, zelfs niet voor een kort 
moment, wordt het voltöoid-onvoltooide 
weer onvoltooid gemaakt. Ook in de zalen 
waar verschillende grote objecten en instal
laties bij elkaar staan, zoekt men tevergeefs 
naar punten waar de ene massa de andere 
uit balans trekt. Dat de geluidscassette met 
de door Beuys uitgesproken omineuze 
woorden “Ja, jetzt brechen wir hier den 
Scheiss ab” - onderdeel van het werk 
“Grond" (1981) uit de collectie Boymans- 
van Beuningen - tijdens mijn bezoek defect 
was, lijkt dan ook meer dan toeval.
Wat betreft de tekeningen - die de laatste 
jaren overigens een verdiende opwaardering 
hebben gekregen - heeft Szeemann geko
zen voor de integral» presentatie van “The 
secret block for a secret person in Ireland ”, 
een verzameling van vierhonderdzesen- 
vijftig tekeningen waarvan de vroegste da
teert uit 1936. Het persbericht verwoordt 
expliciet wat al wordt gesuggereerd door 
de presentatiewijze van deze tekeningen, 
namelijk dat het hier zou gaan om een cohe
rent ensemble dat Beuys al op vijftienjarige 
leeftijd doelbewust had geconcipieerd. In 
werkelijkheid bracht de kunstenaar deze 
tekeningen in 1974 samen naar aanleiding 
van een expositie onder de titel “The secret 
block for a secret person in Ireland”, die in 
dat jaar langs verschillende Britse en Ierse 
steden trok. De titel wekt de indruk als zou 
hij in het geheim jarenlang naar dit block 
hebben toegewerkt. Verzamelaars en ande
re belanghebbenden konden dit aantrekke
lijke idee natuurlijk niet negeren. Voortaan 
werden de tekeningen als één geheel, of 
beter gezegd als één werk, gecatalogiseerd, 
geëxposeerd (onder meer in Berlijn, 1988) 
en verhandeld. De mythe ging een eigen 
leven leiden, zodat het Centre Pompidou nu 
- ongetwijfeld te goeder trouw - kan melden 
dat “The secret block... ” niets minder is 
dan “un ensemble exceptionnel de dessins 
constitué par Beuys lui-même avec 
l’intention d’en faire son testament graphi
que.” Ter wille van samenhang en afron
ding wordt zo opnieuw voorbijgegaan aan 
het gelegenheidskarakter van Beuys’ acti
viteiten.

Eurasienstab

Het beeld van Joseph Beuys dat Szeemann 
bij het publiek wil inprenten, biedt geen 
ruimte voor de autodestructieve impulsen 
en de cyclische patronen van opbouw en 
afbraak. Evenmin blijkt de curator gevoe
lig voor de mogelijke betekenis van de 
quasi-therapeutische procédés waaraan de 
kunstenaar zijn lichaam steeds weer onder
wierp. (2) Szeemann houdt, net als de meeste 
Duitstaligen die Beuys persoonlijk hebben 
gekend of anderszins onder zijn directe 
invloed hebben gestaan, vast aan diens pu
bliekelijk uitgedragen zelfbeeld: de geën
gageerde altruïst, de ziener, de messias die 
zijn persoonlijkheid in dienst stelde van 
idealistische maatschappelijke transforma
ties. Deze humanistische of zelfs holistische 
interpretatie is ook in Parij s weer allesover
heersend. Ze sprak ook al uit de door 
Szeemann in 1989 samengestelde, zeer pre
tentieuze groepstentoonstelling “Einleuch- 
ten” in de Deichtorhallen te Hamburg. 
Daarin had Szeemann van Beuys’ werk 
“Plastisch/thermlsches Urmeter” een spi
ritueel middelpunt gemaakt voor de groot
schalige werken van jongere kunstenaars. 
Het werk bestaat uit weinig meer dan een 
wolkje stoom dat wordt opgewekt door een 
gasbrander onder een koperen water
reservoir, maar met zijn immateriële uit
straling werd het verheven tot iets wat nog 
het beste te omschrijven is als een 
geënsceneerde verschijning van de Heilige 
Geest.
Toch is het begin van de tentoonstelling in 
het Centre Pompidou veelbelovend. In de 
antichambre van de eigenlijke toonzalen 
wordt als appetizer de film “Eurasienstab ” 
op de muur geprojecteerd, een ingekorte 
registratie van de performance “Bildkopf- 
Bewegkopf (Eurasienstab), Parallel- 
prozess 2, Der grosse Generator”, uitge
voerd in de Antwerpse Wide White Space 
Gallery in 1968. We zien hoe Beuys, bege
leid door de tragisch-psychedelische onder- 
waterklanken van het orgel van Henning 
Christiansen maar zonder rechtstreeks ge
luid, als een vermoeide zombie rondschar

relt in de galerieruimte, die vol staat met 
allerlei vage attributen. Van een doelge
richt toewerken naar een sculpturaal eind
produkt is hier geen sprake. Weliswaar legt 
de kunstenaar in één van de hoeken van de 
ruimte een “Fettecke ” aan, maar die wordt 
gerelativeerd en overschaduwd door het 
vet waarmee hij op een ander moment de 
eigen knieholte insmeert - als het ware om 
zijn lichaam te stutten tijdens het lange 
stilstaan. Het oogt alsof een golem zijn 
eigen lichaam aan het repareren is. Dit 
veelbelovende begin confronteert de be
zoeker direct met het verlangen naar licha
melijke heling als centrale drijfveer, maar 
in de tentoonstelling zelf krijgt die confron
tatie inhoudelijk nauwelijks nog een ver
volg.
Het beeld van de kunstenaar dat uit de film 
“Eurasienstab” naar voren komt - de 
ingekeerdheid, het nalaten .van verbale ui
tingen, de materiële en lichamelijke fixa
ties - valt onmogelijk te rijmen met het 
publiciteitsmateriaal dat het Centre 
Pompidou voor deze gelegenheid heeft 
geproduceerd. Affiches, folders en persbe
richten zijn van boven tot onder gedeco
reerd met een in het Frans vertaalde bloem
lezing van significant geachte uitspraken 
van Beuys, met als dodelijk voorspelbaar 
hoogtepunt “Chaque homme est un artiste”. 
Daarmee wordt ten overvloede het popu
laire beeld onderstreept van de kunstenaar 
als idealist en maatschappelijk activist.
Het misverstand strekt zich echter nog iets 
verder uit. Door de uitspraken van Beuys 
(overigens bijna altijd mondelinge uitspra
ken die door derden werden genoteerd) Uit 
het Duits te vertalen, wekt men de indruk 
dat de betekenis van deze woorden voor 
hem belangrijker was dan hun oorspronke
lijke klank. Die indruk strookt misschien 
met wat het gezonde verstand ons ingeeft, 
maar met evenveel of zelfs meer recht zou 
hét omgekeerde te verdedigen zijn. Voor 
Beuys was de spraak onderdeel van een 
akoestische therapie met reinigende wer
king. Niet alleen zijn traumatische ervarin
gen tijdens deTweede Wereldoorlog, waar
uit hij zowel geestelijk als lichamelijk 
zwaargehavend te voorschijn kwam, maar 
ook zijn latere neiging om zijn levensloop 
met mystificaties te omzwachtelen, kun
nen in verband worden gebracht met de rol 
van de spreektaal. Die moet voor hem van 
levensbelang zijn geweest. (3) Volgens 
ooggetuigen reduceerde hij zichzelf tijdens 
zijn urenlange discussies met studenten, 
tentoonstellingsbezoekers en andere ge
sprekspartners soms tot een soort spraak- 
automaat. De oeverloze woordenstroom 
lijkt hem een middel te zijn geweest om de 
gaten te dichten die granaatsplinters en 
andere manifestaties van oorlogsgeweld in 
de geheugenfunctie van zijn lichaam had
den geslagen.
Om die therapeutische werking te kunnen 
hebben, moesten van de taal niet de seman
tische maar vooral de fonetische en akoes
tische aspecten worden ingezet. De gelui
den die hij tijdens performances zoals “Der 
Chef” (1964) urenlang voortbracht - ade
men, rochelen, hoesten, zuchten, pruttelen, 
sissen, fluiten - bezaten dan ook geen com
municatieve betekenis: het zijn klanken die 
deel uitmaken van het akoestische materi
aal dat het lichaam willekeurig, onwille
keurig of zelfs dwangmatig produceert door 
allerlei perifere holtes in trilling te brengen. 
Als deze betekenisloze geluiden en bij
geluiden enerzijds en zijn oeverloze theo
retische referaten en disputen anderzijds 
niet als antithesen tegenover elkaar maar 
op één en hetzelfde niveau naast elkaar 
worden gesitueerd, ontstaat een veel inte
ressanter beeld van Beuys’ kunstenaar
schap.

De stilte

Hoe heeft in de oren van deze kunstenaar de 
stilte geklonken? Dat zwijgen iets was wat 
hijzelf absoluut niet kon - tenzij hij, zoals 
tijdens de inauguratie van het Centre Pom
pidou, niet exclusief in het middelpunt van 
de belangstelling stond - suggereert een 
diepe angst voor of afkeer van de akoes
tische leegte. Zijn bekende uitspraak over 
het zwijgen van Marcel Duchamp - “das 
Schweigen von Duchamp wird überwer- 
tet” - werd wel eens geïnterpreteerd als een 
kritiek op kunstenaars die hun maatschap
pelijke verantwoordelijkheid trachten te 
ontlopen. Maar zou er niet eerder spake zijn 

geweest van pure afgunst - afgunst tegen
over een collega voor wie de stilte, of, 
specifieker, het volledige afzien van verba
lisme, niets bedreigends scheen te hebben? 
Ook in deze expositie komt Beuys’ ambi
valente houding tegenover de stilte duide
lijk naar voren. Een fraai voorbeeld is de 
multiple getiteld “Das Schweigen ” ( 1973). 
Beuys Het een 16 mm-kopie van Ingmar 
Bergmans film “Tystnaden" (“De stilte”) 
uit 1963, bestaande uit een vijftal film
rollen in blik, in zijn geheel galvaniseren. 
Het paradoxale gegeven van een beeld- en 
geluidsdrager die gewijd is aan de afwezig
heid van geluid, werd zo in zekere zin 
‘opgelost’. Gegoten in een hermetische 
metalen omhulling die de drager voorgoed 
isoleert en tot zwijgen brengt, is de filmische 
confrontatie met de stilte opgeofferd aan 
een demonstratie van geluidsdemping die 
niet veel letterlijker had kunnen zijn. Maar 
in weerwil van die letterlijkheid laat zich de 
inzet van deze operatie niet direct benoe
men.
Bergmans film vertelt het verhaal van twee 
jonge vrouwen, zussen, die samen met het 
zoontje van één van hen per trein naar een 
onbestemd Centraaleuropees land reizen. 
Ze komen terecht in een reusachtig maar zo 
goed als uitgestorven hotel, midden in een 
stad vol mensen van wie ze de taal niet 
begrijpen. De haat-liefde verhouding van 
de twee zussen, die in gedrag en sensibili
teit eikaars tegenpolen blijken te zijn - 
Bergman wilde de rollen oorspronkelijk 
door één actrice laten vertolken - wordt 
getekend tegen de surreële achtergrond van 
het geluidloze hotel. De fantomen waar
mee de vrouwen en het jongetje geconfron
teerd worden, lijken gebaseerd op vervor
mingen van hun eigen spiegelbeeld.
Beuys’ grote installatie “Plight” uit 1985 
(hier te zien in een reconstructie van de 
oorspronkelijke locatie, de galerieruimte 
van Anthony d’Offay in Londen) sluit in 
zekere zin bij het voorgaande aan. Wie dit 
volledig met halfronde viltbalen beklede 
zaaltje binnengaat, voelt hoe de geluids- 
druk die door het achtergrondrumoer en de 
airconditioning van het Centre Pompidou 
in het hele gebouw in stand wordt gehou
den, plots wegvalt. In feite betreedt men zo 
een equivalent van het hotel uit Bergmans 
film. De naar binnen geklapte ruimte maakt 
de stilte fysiek ervaarbaar als een geïso
leerd volume van gestold antigeluid. Een 
koortsthermometer, zonder omhaal neer
gelegd op het onbeschreven muziekschool- 
bord dat bovenop de glanzende piano à 
queue ligt, bevestigt de lichamelijke refe
renties van deze installatie. Met wat goede 
wil is “Plight” zelfs te beschrijven als een 
allegorisch zelfportret. Een gestolde leegte 
is omgeven met een dikke isolerende huid 
die aan de inwendige stem haarplaats wijst: 
ergens diep daar binnenin staat een geluids- 
producerend instrument, een instrument dat 
dichtgeklapt is en uitsluitend met zichzelf 
zal kunnen spelen.

Camiel van Winkel

Noten

1. Cf. Camiel van Winkel, ‘“Jetzt brechen 
wir hier den Scheiss ab. ’ Installaties van 
Joseph Beuys in Nederlandse openbare 
verzamelingen”, in: “Kunst & Museum
journaal”, 2, vol. 5 (1993), pp. 34-48.
2. Cf. Donald Kuspit, “Joseph Beuys: The 
Body of the Artist”, in: “Artforum”, 10, 
vol. 29 (1991), pp. 80-86.
3. Cf. noot 1.

Tot 3 oktober loopt de retrospectieve 
van Joseph Beuys in het Centre Beau
bourg, rue Beaubourg, 75004 Parijs 
(44.78.12.33). De collectie van Erich 
Marx, de kern van de tentoonstelling, 
wordt daarna permanent opgesteld in 
het Hamburger Bahnhof in Berlijn.
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I N PARK
15 / 6 / 94 • 15 / 10 / 94 Koen Theys

FELIX HAPPARK • BRUSSEL Marin Kasimir

Peter Buggenhout

Berlinde de Bruyckere

Dimitri Va n g r u n d e r b e e k s

Ludwig Vandevelde

9 HEDENDAAGSE KUNSTENAARS IN SITU 
OPEN 10.00 - 12.00 • 14.00 -18.00 • ZONDAG 14.00 -17.00 

FELIX HAPPARK, WAVERSESTEENWEG 510 - 514,1040 BRUSSEL 

ORGANISATIE G.C. DE MAALBEEK • INFO: 02 ! 733 07 04

Patrick Vandewyer

Luk Van Soom

Dora Garcia

J

■
■ » ■
i Mil

Ml DDE LH EIM

Mi ddelheim I ao n 61 B
u m v oo r B e e I d h o u w k u n s t

2020 ANTWERPEN tel.03/827 15 34 /828 1350fax.03/825 28
• '• -: ■ ■

*

VERA 
VAN LAER 
GALLERY

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 KNOKKE
Tel. 050 ! 61 56 46 - Fax 050 / 60 37 06

tot 11.09
nieuwe foto’s en diarama van

Beat Streuli

25.09 - 30.10
J.Ch. Blais

open
donderdag/vrijdag 14 -18 u • zaterdag/zondag 15 -19 u

KAR AS K
Johan Joos • Carlo Eggermont • Mark Leyman • Christ Michiels • Julien Vermaercke

2 oktober t.e.m. 6 november 1994

NLER

CLO BOSTOEN
Pieter Breughelstraat 3 
8 5 10 Kortri j k - 
tel. 056/21 48 54 I fax 056/22 74 94

van zondag t/m woensdag van 15 - 19 u. 
en op afspraak
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Swallow

De volgende notities speculeren over the
ma’s die aan de orde kwamen naar aanlei
ding van de tentoonstelling “Swallow”, 
waaraan ik zelf heb deelgenomen.Ze zijn 
niet bedoeld als vertolking of verdediging 
van een standpunt. Ik wou ze alleen maar 
neerschrijven om naar hun klank te luiste
ren.

Curator Piet Vanrobaeys nodigde drie kun
stenaars (Honoré 8’0, ManfreDu Schu en 
ondergetekende) uit om in het museum 
Dhondt-Dhaenens te Deurle een tentoon
stelling te maken met en in relatie tot een 
aantal werken van John Cage. De inzet was 
om in een collectief werkproces (eerst per 
fax en de laatste week in het museum zelf) 
het object en de individuele stempel van de 
kunstenaar los te laten en te werken aan iets 
‘waar niemand de uitkomst van kon voor
spellen’ . Het enige gegeven daarbij was het 
erfgoed van John Cage, dat dienst kon doen 
als inspiratiebron of simpelweg als achter
doek. Het resultaat was een tentoonstelling 
waarin de grenzen van het museum Dhondt- 
Dhaenens danig op de proef werden ge
steld.

De tocht van buiten naar binnen

We rijden over de Kortrijkse Steenweg, 
langs de etalages met zichzelf aanprij
zende prostituées of glanzende luxe- 
auto’s en motoren. De beweging is voor
uit gericht, over het door gaten geteis
terde wegdek. De blik staat haaks op 
die voorwaartse beweging. Door de 
vaart van het eigen voertuig en de druk 
van de voertuigen achter ons wordt het 
lichaam ononderbroken naar voren 
gestuwd, terwijl de beelden die de 
winkelruiten aan weerszijden van de 
weg ons voorspiegelen zich aan het 
netvlies vasthechten. Het zijn beelden 
die bij de passerende bestuurder het 
verlangen willen wekken om de grens 
naar die andere, geënsceneerde we
reld te overschrijden (en te vergeten 
dat zijn eigen noodzakelijke beweging 
voorwaarts is gericht).

Van de weg af, in Sint-Martens-Latem, 
komen we in een dorp waar andere 
wetten lijken te gelden. Er heerst rust 
en een tevreden rijkdom. In een oase 
van groen liggen de huizen stil en ge
sloten. Hier wordt niets meer begeerd, 
omdat alles al verkregen is. Aan het 
einde van een laan het museum, om

ringd door een smetteloos gazon, mo
dern, wit, strak en evenwichtig.

Een geit, met een lang touw aan een 
motorblok vastgemaakt, verwelkomt 
ons. Op de trap die naar de ingang leidt, 
hangen wat mensen met flesjes bier in 
de hand: er is een opening aan de 
gang. Binnen: speelgoed, radio’s en 
sliertjes op de grond, een dame in roze 
mantelpak met goud bedekt, een 
groepje mensen dicht op elkaar ge
drukt, tegen een muur geplakt, bewe
gingloos voor zich uit starend. Een horde 
padvinders baant zich een weg, stam- 
pend met hun voetjes roepen ze uitge- 
aten: “Kunst!, Kunst!, Kunst!”. Een rode 
Ferrari staat geparkeerd in de hoek van 
een zaal, onder een rijtje olieverf
schilderijen uit voorbije tijden. Her en 
der zijn strengen snoepgoed op de 
muren gekleefd. Een zachte tocht- 
stroom trekt door het gebouw, geen 
deur is nog gesloten. Het gebouw zelf, 
wit als altijd, ondergaat alles gelaten.

Het andere

Eén van de antwoorden op de zwijgende 
kracht die van dé museummuren uitgaat, is 
een soortgelijk zwijgen. Of dat zwijgen de 
ultieme bevestiging van die muren is of 
juist een heimelijke afkeuring verbergt, valt 
aan het sfinx-achtige uiterlijk niet af te 
lezen. De regie die het museum oplegt, 
wordt volledig geaccepteerd. Maar onder 
de huid van het object gaat de suggestie 
schuil van het ‘andere’.
Een ander antwoord is het ‘andere’ direct 
aan het woord, te laten komen. Vooral nu, 
onder meer als gevolg van economische en 
politieke verschuivingen, wordt het ‘an
dere’ weer openlijker het museum binnen 
gehaald. (Zoals elk woord dat ‘en vogue’ is, 
is het ‘andere’ een voertuig voor de meest 
uiteenlopende dingen. Zijn kracht schuilt 
precies in het feit dat het, tenminste voor 
een tijd, zo’n voertuig is.) Het ‘andere’ 
huist in het gebied van het veranderlijke en 
ongrijpbare, waar evenveel plaats is voor 
het onaanzienlijke en vergetene als voor 
het geconcentreerde. Het volgt het 
beweeglijke dat zo eigen is aan de mense
lijke ervaring, die niet bij het object en zijn 
directe aura ophoudt maar zich over de hele 
ruimte uitstrekt, niet gebonden aan object, 
kader of maker. In deze stroom van aaneen
geschakelde momenten is, niets uitgeslo
ten. Voortdurend onttrekthet ‘andere’ zich 

aan pogingen om het te beheersen. Tijdens 
de aanhoudende objectdwang, opgelegd 
door de in de jaren ‘80 sterk gegroeide 
museale netwerken (zij moesten gevuld 
worden) en door de 'warenhonger' van de 
markt, was deze energie naar de achter
grond verdwenen. Het museum is van na
ture logger en trager dan de wereld daarbui
ten (zij heeft een beleid). Wil het ‘andere’ 
binnen kunnen komen, dan zal het, zo lijkt 
het, dwars door de muren heen moeten 
gaan. Het vraagt om de transgressie van de 
ruimte. (De paradox: zodra het ‘andere’ 
kunst wordt genoemd, heeft het een naam 
gekregen en is zijn gevaar ge weken, maar 
anderzijds lijkt het ‘kunst’ te moeten heten 
om te worden herkend.)

De idee van overschrijding

Ook tijdens “Swallow ” bestond het verlan
gen de ruimte te doorbreken. Het museum 
werd uitgebeend en binnenstebuiten ge
keerd. De ‘poëzie van het onaanzienlijke en 
toevallige’ kreeg ruim spel. De infrastruc
tuur van deze museale ruimte werd bloot
gelegd en ontwricht. (Dhondt-Dhaenens 
heeft door zijn formaat en door zijn lokale 
culturele en financiële verwevenheid haast 
een modelkarakter.) De artistieke identi
teiten van de deelnemers werden naar de 
achtergrond geschoven. De leidraad was 
het collectieve proces, de richting werd 
bepaald door de chemie van het moment. 
Dat is allemaal ook gebeurd. Maar het 
gebouw zwijgt en weet dat het zich weer 
moeiteloos kan herstellen, zoals een water
oppervlak weer gladtrekt nadat het door 
een steen in beweging is gebracht (en in zij n 
zwijgen maakt het dit voortdurend duide
lijk). De gedachte dringt zich op dat op deze 
wijze alleen de transgressie-als-idee is vol
trokken. De ruimte-analyse, de poëtische 
waarneming van de kunstenaars, hun te
gendraadse karakter en hun verfrissende 
dialogen werden als dramatisch schouw
spel opgevoerd. Op het podium wacht het 
applaus óf de indifferentie. Leven wordt 
opgewekt om er vervolgens naar te kunnen 
kijken: dat is de inherente gespletenheid en 
perversie. (De groep scouts die tijdens 
“Swallow” in een afgebakend deel van het 
museum enkel door hun aanwezigheid een 
‘levende sculptuur’ vormden, illustreerden 
dit duidelijk toen ze luidkeels scandeerden 
dat ze ‘kunst’ waren.) De overschrijding- 
als-ide verdooft het verlangen, zij denkt 
van zichzelf dat zij werkelijk plaatsvindt, 
en als gedachte doet zij dat ook. Daarmee 

houdt ze haar eigen actualisering tegen. Ze 
wil ontkomen (want het verlangen het ‘an
dere’ binnen te brengen en de drang om te 
ontsnappen vormen samen één geheel) maar 
lijkt niet bereid om ergens afstand van te 
doen. Naadloos schikt ze zich in de 
begrenzing die haar werd opgelegd, maar 
ondertussen laat ze heel andere ervarings- 
mogelijkheden doorschemeren. Zelf blijft 
ze binnen de grenzen van het haalbare. Na 
afloop van een tentoonstelling wordt alles 
weer ontruimd om plaats te maken voor een 
nieuwe tentoonstelling: de ruimtes moeten 
gevuld blijven. Aan deze cyclus valt niet te 
ontkomen. Dat is de tragiek van het aftasten 
van de grens en het blootleggen van de 
ruimte: het leidt tot een ‘zo is het, inder
daad’, waarna weer verder kan worden 
gegaan. Als artistieke geste is de overschrij
ding allang gerespecteerd. Ze is zelfs 
constitutief voor het museum. Het museum 
zal haar altijd weer tot object kunnen ma
ken. Er vindt geen ingreep plaats - er wordt 
verhaald over een ingreep. Hef loslaten van 
de strikte regie die het museum oplegt, 
loopt noodzakelijkerwijs tegen haar wan
den op.

Een buiteling door de tijden

“Een van de belangrijkste daden van 
Don Quichotte, belangrijker dan het 
gevecht met de windmolen, is: de zelf
moord. De dode Don Quichotte wil de 
dode Don Quichotte doden; om te do
den heeft hij evenwel een levende plek 
nodig, die zoekt hij nu met zijn zwaard 
even onophoudelijk als tevergeefs. Bij 
deze bezigheid rollen de twee doden 
als een niet los te maken en letterlijk 
springlevende buiteling door de tijden”. 
(Franz Kafka)

Aernout Mik

“Swallow” met werk van John Cage, 
Honoré 8’0, Aernout Mik en ManfreDu 
Schu werd georganiseerd door Frank 
Benijts en Piet Vanrobaeys. De tentoon
stelling liep van 10 april tot 15 mei in het 
Museum Dhondt-Dhaenens, Museum- 
laan 14,9831 Deurle (09/282.51.23). Bij 
de afsluiting van de tentoonstelling werd 
een catalogus en een video uitgebracht. 
De bij deze tekst afgedrukte foto is van 
Luc Van Acker.
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Fabrice Hybert

Le Tour de Traduction entre Biarritz et Bordeaux (20 videostills)

IC
Ik heb altijd al gedacht dat niets definitief 
was. Als kind bracht ik namelijk mijn tijd 
op het platteland door met het omleiden van 
beekjes, het bouwen van dammen en het 
aanleggen van een netwerk van plassen en 
poelen. Nadat alle beekjes waren afgedamd 
en met elkaar verbonden, liet ik het water 
van de hoogste stuw de vrije loop. Wat mij 
daarbij naast de stortvloed het meest ver
raste, was het gedruis.
Ook al was de herschikking van het land- 
schap gewild, door de verbrokkeling ervan 
werd het geluid veranderd. Daarbij komt 
dat ik mij door mijn prille leeftijd, door het 
gebrek aan levenservaring, nog niet bewust 
was van de veranderingen die deze dam
men zouden teweegbrengen. De verrassing 
dat het geluid sterker was dan wat ik me van 
neerstortend water had voorgesteld, kreeg 
een bijzondere betekenis.

(,

Het gezichtsvermogen en de tastzin, die tot 
dusver bij het omleiden van de beekjes de 
hoofdrol hadden gespeeld, werden door het 
gehoor op de achtergrond gedrongen. Daar
uit viel gemakkelijk op te maken dat elke 
handeling met een welomschreven doel 
ons op een gegeven moment onvermijde
lijk overstijgt. Op grond van de kennis van 
de ervaringen van anderen en van de herin
nering aan de eigen ervaringen (alhoewel 
de herinnering door haar codering vaak 
monsters voortbrengt) kan een schema 
worden uitgewerkt om de situaties te analy
seren, zelfs voor men er de gevolgen van 
kent.
Dit schema blijft altijd onnauwkeurig, we 
zijn altijd verrast - in dit geval verkies ik te 
spreken van ‘verrast’ veeleer dan van ‘ge
schokt’ - als we op een gegeven moment 
deze begrensdheid ontdekken, alsof de ge
volgen buiten het schema, buiten de wet
matigheid komen te liggen.
Een voorbeeld hiervan vormen statistische 
voorspellingen, een bijzonder drassig do
mein; de afgeleide resultaten geven onver
mijdelijk bijkomende informatie die het 
statistisch patroon overhoop haalt. Het 
aanvangsschema valt zeer snel uiteen. Dan 
moet er een ander worden uitgedacht dat 
nauw aansluit bij het eerste, dat niet hele
maal voldoet, enzovoort. We worden steeds 
geconfronteerd met de vraag of we het 
eerste schema moeten integreren. We kun
nen dan kiezen tussen twee mogelijkheden: 

ofwel verwerpen we het, ofwel verwerken 
we het in het nieuw schema. Beide oplos
singen veronderstellen echter dat er een 
ander schema wordt uitgewerkt.

Het schema is een systeem dat onze vond
sten bekrachtigt binnen sterk afgebakende 
grenzen en al wat er niet binnen ligt, valt er 
noodzakelijkerwijs buiten. Het aantal mo
gelijkheden is het enige dat het schema 
voorziet, hoe groter het aantal mogelijkhe
den hoe kleiner ‘de rest’. Ik ben mij daarvan 
bewust geworden tijdens de voorbereiding 
van een reis naar landen waar zowel de 
informatie als het beeld van het lichaam 
problematisch is. Ik was op zoek naar fond
sen en dacht onmiddellijk aan de structuur 
van de ‘stichting’. Ik heb mij in de wetten 
terzake verdiept en stootte al snel op de 
beperkingen van deze structuur. De stich
ting gebruikt daarenboven het financieel 
overschot van vennootschappen "waardoor 
ze in een passieve situatie wordt gedron
gen. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat 
kunst geenszins een ‘overschot’ mag zijn: 
kunst is actief en geen luxe.
Een schema is in feite slechts één enkel 
systeem en er zijn tientallen systemen no
dig om een wereld in beweging te kunnen 
ontwerpen. De afwijkingen die eigen zijn 
aan kunstenaars moeten blijven bestaan 
opdat ze op elk ogenblik zouden kunnen 
verhinderen dat één enkel schema zich kan 
opdringen.
Dit is precies het doel van deze reis waar
van de constante roes de enige drijfveer is. 
Nooit kunnen zeggen dat iets definitief is, 
altijd in de mogelijkheid verkeren om elke 
nieuwe handeling op een andere manier te 
bekijken. Tegelijk in beweging zijn en toe
kijken hoe je zelf beweegt is moeilijk. Het 
is nochtans de enige houding die elk 
integrisme kan assimileren.
De handeling is intuïtief en veeleisend. 
Enerzijds is mijn houding er nog steeds een 
van voortdurende verglijding waarvan de 
fundamentele energie uitsluitend erotisch 
is en die op alle mogelijke manieren kan 
.binnendringen. Anderzijds blijven de me
tafoor, de speculatie, de inductie, het ge
heugen een onuitputtelijke bron van ‘pro
thesen’.

“Traduction” (1991), 22.ton zeep in de 
laadbak van een vrachtwagen gestort, die 

van het ene winkelcentrum naar het andere 
trekt, is in dit opzicht veelzeggend. Het is 
tegelijk een massief maar geen gigantisch 
werk, het heeft geen precies statuut: het is 
geen ‘kunstwerk’, geen kermisattractie, het 
is een ‘verdacht’ produkt... dat meteen een 
overgang creëert tussen afgebakende do
meinen. De titel van het werk, “Traduc
tion ”, is het enige wat de bezoekers van het 
winkelcentrum als informatie krijgen... en 
wat hen in verwarring brengt. Voor het 
overige blijft de communicatie beperkt tot 
de afmetingen, de financiering en een af
beelding. Vertaling zou datgene kunnen 
zijn wat in de taal beantwoordt aan de 
constante beweging in de materie.
De idee van ‘stromen’, die hier wordt bena
drukt, is een nauwelijks betreden pad op 
mijn werf. Ik ben die term later opnieuw 
tegengekomen bij mijn reisproject toen er 
sprake was van de geld- en materiaalstromen 
die nodig waren om het te verwezenlijken. 
Geleidelijk aan, nadat ik de stichting om de 
reeds vermelde redenen had uitgeschakeld,. - 
ben ik op zoek gegaan naar voldoende 
soepele en onbegrensde structuren om de 
noodzakelijke geld- en materiaalstroom op 
gang te brengen: bedrijven. Deze reis moet . 
als een niet nauwkeurig omschreven onder
neming worden gezien en mag geen toeris
tische reis of missietocht worden. Ze moet 
de actie helemaal kunnen vatten - wat aan 
elke vorm van integrisme ontbreekt - kun
nen handelen en vervolgens de actie en haar 
gevolgen onmiddellijk kunnen verwerken 
in de uitwerking ervan.

Een bedrijf opzetten dat geen beeld is.

De naam van het bedrijf, “ UR ”, is afgeleid 
van het Franse woord ‘roue’, wat fonetisch 
als [ru] wordt gelezen. De uitvinding van 
het wiel heeft ongetwijfeld verstrekkende 
gevolgen gehad, die het visueel waarneem
bare overstijgen, tot in de taal toe. Spijtig 
genoeg is de aarde rond en wat wordt weg
gedragen, keert later terug. De uitvinding 
van het bewegende wiel omkeren is geen 
sinecure.
De activiteit van “UR" betreft de uitwer
king van produkten, voortgebracht door 
mijn roes en die van de vennoten. In mijn 
tekeningen of teksten of zinnen of flarden 
van zinnen die vaak vaag blijven alsof ze 
wachten tot iemand ze opneemt, tekent zich 

een schema af dat te allen prijze gemateria
liseerd moet worden in een vorm, een mo
del. De in mijn werken geïntegreerde pro
dukten verwijzen af en toe naar bestaande 
produkten (produkt moet altijd in de meest 
ruime betekenis worden begrepen: materie 
of dienst); ze zijn nooit exact maar dat heeft 
weinig belang, zelfs wanneer ik me er soms 
toe verbind ze te veranderen. Ze worden 
gecommercialiseerd om de actieve over- 
gangen van een gedachte tussen beeld en 
niet-beeld aan te tonen; ze worden 
gevaloriseerd om de aldus tot stand gé
brachte materiaalstroom met vaak niet 
verhandelbare produkten (interviews, ge
dichten, stemmen,...) te kunnen inventari
seren.

Handel is, net als poëzie, een middel om 
schokken te verwerken en zo het leven met 
de dood te verrijken.

Fabrice Hybert

Vertaling uit het Frans: 
Vertaalbureau Deçeuninck

Deze tekst is de preambule van een uitge- 
breider essay over de reis die Fabrice 
Hybert samen met enkele vrienden op 
het einde van dit jaar onderneemt naar 
het Midden-Oosten. Deze reis zal op haar 
beurt de inhoudelijke en vormelijke 
krachtlijnen van zijn tentoonstelling in 
het Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris in februari en maart 1995 genere
ren.
Fabrice Hybert neemt deel aan de ten
toonstelling “This is the show and the 
show is many things” in het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Gent en stelt 
van 20 oktober tot 20 november solo 
tentoon in galerie Zeno X (Leopold De 
Waelplein 16, 2000 Antwerpen, 03/ 
216.16.26) en van 3 september tot 29 
oktober in de Kunsthalle Lophem 
(Torhoutsesteenweg 52A, 8210 Loppem, 
050/84.02.63).
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Zaun-Town

Neem het huis zo
als opereerde de taal zelfstandig bij u 
streng maar levendig voorgeveldetail 
daarmee over de bloementrap 
de steile helling
het stuk bos met naaldbomen eiken acacia’s en vlieren 
onderbroken door de zachte welving van de bloementrap 
naar de gastenkamer met slaapwagenleeslamp 
Ipk-motor doet de vensters zakken 
woonetage als een klein hotel 
en de hal opgevat als een stadsplein 
we moeten het hebben
over de overgang van het organische naar het geometrische 
begrijpt u dan niet 
toen de taal nieuw was 
kon de architect een zachte welving gebruiken 
en de overgang was er dan werkelijk 
toen het huis nieuw was
was het vreemde woord werkelijk in de gastenkamer 
met het uitklapbare bed en de slaapwagenleeslamp 
en begrijpt u dan niet 
terwijl het huis wordt meegenomen door de taal 
brengt het vreemde woord een kind voort 
dat in de ban is van een ritme 
dat zich aan hem opdringt 
in werking gezet door een vreemde taal 
die zijn verlangen spelt 
om geboren te worden te lezen al lopend 
thuis is waar u uw hoed hangt 
als iemand het zou vragen 
en u hebt meerdere hoeden 
een hoedenfabriek bijna 
en waar bent u dan thuis
u somt op
in het geschrevene 
daar bent u geboren 
om niet altijd daar te moeten fabriceren 
waar slaapwagenleeslampen vreemde woorden toelichten 
in de garderobe 
daar verkleedt u uw gedachten 
soms met een vreemd woord 
soms met een hoed
en daar ziet u een verband 
een hoed en een nagel 
als de nagel eruit wordt getrokken 
valt de hoed neer 
daar houdt u zich aan
of de vorm van de nagel de vorm van de hoed aangeeft 
of de hoed neervalt om op uw hoofd te belanden 
een hoed in de lucht heeft alle kenmerken van een vreemd woord 
voor hij verandert in een tekstballon 
u vangt hem op 
met hem samen door de duisternis van de gastenkamer 
doorbroken door het stadsplein 
als een woonkamer in het publieke licht 
u komt op de overgang 
van slaapwagenleeslamp naar licht 
het is het lichtgekleurde pak 
dat het kind op deze gedachte brengt 
de schoenen van lichtgekleurd leer 
de witte huid van nazi-Duitsland 
de geur van dit luxeprodukt 
van de Engelse sigaret 
gekletter van servies 
luid geroezemoes 
gekrijs van kinderen 
omheiningen die houten barakken omzomen

brandnetels 
acacia’s 
geen andere bomen 
geen samenhangende woorden 
alle karakters en een schrift 
aan het raam van de barak is het 
dat het kind de gedachte krijgt 
dat de man in het bijna witte pak bijna dood is 
dat hij weet dat u weet 
dat hij niet gestorven is 
dat hij zeggen kan 
ding ieder einde .
begin rand buur 
hoed rand zoom 
venster omheining acacia’s 
wat wilt u daar
in het lichte pak op stenen tegels 
een hoedenfabriek langs deze weg bouwen 
een hoed op de nabije steen leggen 
wat wilt u daarmee zeggen 
de Ierse kan zeggen 
dat vandaag elke dag is 
Caesar kan zeggen 
dat elke dag vandaag is 
en ze zeggen 
dat elke dag is zoals ze zeggen 
een ding voltooien 
zodat iedereen weet 
dat dat ding een voltooid ding is 
een ding beginnen 
zodat iedereen kan zien 
het is begonnen 
vandaag en iedere dag 
voltooien en beginnen 
Caesar en de Ierse 
een ding en ze zeggen 
fabriceren is tweemaal zeggen 
een schrift van het niet-geschrevene 
een kort schrift 
zonder grammatica 
een schrift uit afzonderlijke woorden 
woorden zonder grammaticale steun 
verdwaald opgeschreven daar 
en meteen verlaten 
en daarnet opgezet 
thuis is waar uw hoed neervalt 
op het hoofd 
maatschappij is waar uw hoed opvalt 
voor de spiegel 
op de steen 
door een vreemde taal in werking gezet 
waar de brandnetels beginnen 
publieke plannen 
vouwen 
vouwen
of u er nu geweest bent 
of u er nu niet geweest bent 
een van beide is een deur 
als de opening de toegang regelt 
zo sluit ze gesloten de cirkel 
het kind vraagt wat is dat 
de man antwoordt in letters 
het heeft geleerd met zichzelf te praten 
over de omweg die het maatschappij noemt 
sinds de taal mee in het spel komt 
die buitenshuis leidt

Eran Schaerf

Met dank aan: Hannah Arendt, Henri Bergson, Marguerite Duras, Jacques Lacan, Eva Meyer, Erich Mendelsohn, Gertrude Stein, Paul Valéry, Robert Walser, Ludwig Wittgenstein

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Eran Schaerf las de Engelse vertaling van “Zaun-Town” op 14 augustus in het Muhka in het kader van “De Praktijk”. “Zaun-Town” verschijnt in het Duits en het Engels in 
het boek “Folding Public Plans ”, een uitgave van uitgeverij Imschoot (Burggravenlaan 20,9000 Gent, 09/222.55.08) die op 9 september voorgesteld wordt in De Vleeshal (Markt, 
Postbus 6000,4330 LA Middelburg, 01180/75522), naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling “We is o.k. ” van Eran Schaerf. De tentoonstelling loopt tot 16oktober 
Eran Schaerf neemt deel aan de tentoonstelling “This is the show and the show is many things” in het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent. Daarnaast werkt hij samen 
met Jan Van Grunsven verder aan zijn “Sonsbeek 93"-project. Deze tentoonstelling loopt van 20 oktober tot 11 december in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 
(Rozenstraat 59,1016 NN Amsterdam, 020/422.04.71).



In het proces, over het project (I)
Sinds enkele maanden wordt in Gent een 
tentoonstelling voorbereid onder de werk
titel “This is the show and the show is many 
things”. Dertien kunstenaars nemen eraan 
deel: Louise Bourgeois, Anne Decock, 
Fabrice Hybert, Henrietta Lehtonen, 
Honoré 8’0, Mark Manders, Uri Tzaig, 
Maria Roosen, Suchan Kinoshita, Eran 
Schaerf, Luc Tuymans, Jason Rhoades en 
Claire Roudenko-Bertin. De tentoonstel
ling dient zich aan als een "proces/pro- 
ject”. Het proces is nu dicht bij zijn 
materialisatie - of alvast bij een van zijn 
materialisaties. (We zijn einde augustus, 
de tentoonstelling is te zien vanaf 17 sep
tember.)
Het proces loopt niet alleen door tijdens de 
tentoonstelling maar ook erna. De traditio
nele driedeling voor-tijdens-na wordt op
zij geschoven: de tentoonstelling begint 
niet met een vernissage en wordt strikt 
genomen niet afgesloten. Na de tentoon
stelling in Gent, waarvan Bart De Baere 
curator is, wordt het proces/project im
mers voortgezet, herdacht, omgevormd,... 
in het Israel Museum van Jeruzalem. Cura
tor wordt daar Uri Tzaig, één van de kun
stenaars in Gent; hij wordt geassisteerd 
door Bart De Baere en Ygal Salmona.

In “Manieren en stemmingen”, een 
catalogustekst van Bart De Baere die hij 
me in de loop van juli toestuurde, beant
woordde hij de vraag van Ronald Van de 
Sompel en mij om het proces van nabij te 
volgen met de uitnodiging om zelf van het 
proces deel uit te maken. Mijn positie is 
vanaf dat moment dubbel: ik schrijf over 
het proces voor een tijdschrift (als kritisch 
observator), maar tegelijk participeer ik 
ook: ik lever bijdragen voor de catalogus 
en neem deel aan de discussie. Overigens 
kunnen die twee rollen niet strikt van el
kaar gescheiden worden: ook wie deel
neemt, blijft nu en dan toeschouwer, ter
wijl de observator nooit zomaar een bui
tenstaander kan zijn, omdat hij het proces 
altijd beïnvloedt. Als we ervan uitgaan dat 
er een proces is, betekent dat automatisch 
dat iedereen er potentieel deel van uit
maakt. Binnen het immanente verloop van 
het proces kan men immers slechts ageren 
en reageren, en dat kan er in principe op elk 
moment toe leiden dat mensen bij het pro
ces worden betrokken die er oorspronke
lijk niets mee te maken hadden. Daarin 
schuilt juist de radicaliteit van de keuze 
voor een open proces.
Het proces/project is open, het kan worden 
voortgezet maar het kan ook verschuiven, 
zoals ook de werken kunnen schuiven, 
binnen het eigen veld of in contact met 
elkaar. Het wil geen produkt afleveren 
maar verwijlen in momenten, in een voort
durend “imperfectum”. De catalogus is 
evenmin een produkt. Hij zal teksten, ont
werpen, voorstellen, fragmenten bevatten 
van de verschillende kunstenaars, van de 
generator van het project (Bart), en van 
twee critici (Ronald en ikzelf). Bijdragen 
kunnen overigens worden nagestuurd, des
noods onder de vorm van fotokopies.

Manieren en stemmingen

De werktekst “Modes and moods ” of “Ma
nieren en stemmingen” gebruikt termen 
als "imperfective", “progressive” én “pre
sent continuous” en benadrukt dat de bena
dering van de kunstenaars “fundamenteel 
verschilt van een benadering die gericht is 
op een volmaakte staat”, dat het werk be
staat “uit fragmentaire benaderingen zon
der dat deze worden opgelost op een ander 
niveau dan dat van het moment” (waarvoor 
het Portinari-altaar van Van der Goes als 
metafoor wordt gebruikt). Veel staat in het 
teken van het momentane, de voorlopig
heid, de energie. Ook “immanentie” is een 
van die trefwoorden, die Bart in zijn tekst 
afzet tegen “transcendentie”, “als een hou
ding die beantwoordt aan het verlangen om 
een betekenis te vinden voor de energieën 
in de wereld”. In aansluiting op een opmer
king van Eran Schaerf over de mogelijk
heid om rond Stichwörter te werken, had 
Anne Decock voorgesteld per kunstenaar 
drie Stichwörter te vragen, die deel zouden 
uitmaken van een los referentiesysteem. 
Bart suggereerde een aantal mogelijkhe
den voor zijn reeksje: "...immanentie-ver- 
langen-transcendentie, of het zou kunnen

Anne Decock

Flag, tentoongesteld (in mei/juni 1994) in Zeno X Gallery, Antwerpen

worden inductie-immanentie-conti- 
nuering...”
Mijn eerste geste binnen het proces was 
een reactie op de werktekst “Manieren en 
stemmingen”. Ik richtte een tekst aan alle 
betrokkenen (die net zoals de tekst van 
Bart aan de catalogus kan toegevoegd 
worden) waarin ik trachtte aan te tonen dat 
de werktekst zich bedient van tegenstrij
dige retoriek. De werktekst stelt zich na
melijk niet tevreden met het proces zelf: hij 
wil bewijsstukken. Hij breekt volgens mij 
door de immanentie van het proces/project 
heen om die immanentie in begrippen te 
gieten en daardoor te verdinglijken. Bart 
zelf had op een snellere reactie gehoopt, 
“waardoor de tekst zichzelf misschien over
bodig had gemaakt”.
Als je iets als ‘open’ definieert, doe je die 
openheid teniet, had Bart zelf op een gege
ven moment gezegd. Volgens mij is dat nu 
net wat in zijn tekst gebeurt. Komt het door 
de drang om bewijsmateriaal te verzame
len? Heeft het te maken met het enthou
siasme van de organisator, die de gedach
ten zo hartstochtelijk omhelst dat hij ze 
doodknijpt? Volgens mij is dat de reden, 
want uit de voorbereiding van deze ten
toonstelling spreekt een integer engage
ment. Bovendien stellen de betrokkenen 
zich kwetsbaar op door ruimte te scheppen 
voor reacties, zoals de hierboven geschetste. 
De hele kwestie stelt overigens de relatie 
aan de orde tussen een immanent verloop 
en het communiceren van dat verloop. Het 
gevaar voor pathetische verstarring of sen
timentele simulatie is in zo’n geval erg 
groot. Ook Barts tekst faalt op dat vlak, en 
de tekst wordt spijtig genoeg niet omringd 
door reacties die zijn “verraad” aan wat hij 
beschrijft deconstrueren. (Op dit moment 
is er wel het idee om die ene ‘frontale’ 
reactie (van mezelf) in de catalogus vooraf 
te laten gaan aan een nieuwe versie van de 
tekst waarop ze reageert.)
In enkele gesprekken die ik tot nog toe met 
kunstenaars heb gehad, werden gelijk
aardige reserves geformuleerd. Vooral 
Honoré 8’0 heeft soms de indruk dat ge
dachten te snel gefixeerd worden. Honoré 
had op een gegeven moment het idee om 
tijdens de tentoonstelling werken weg te 
geven aan mensen die er op dat moment 
zouden zijn, aan eender wie. Het verlies 

■ moest radicaal zijn: hij wilde dingen losla
ten. Dat Bart hem vroeg of hij dat ook zo 
kon publiceren, vond hij al storend: alsof 
het verlies door de publikatie ervan al 
gerelativeerd werd. Gestes zoals deze ver
dragen geen mededelingen. Ik vermoed 
dat hij het gevoel had dat het vastzetten, het 
definiëren van het verlies (als verlies) al 
neerkomt op een compensatie, een vergoe
ding, en dus een ontkenning. Strikt geno
men moet zijn geste plaatsvinden in de 
anonimiteit, maar die is intussen al teniet
gedaan (dit relaas bezegelt dat nog eens). 
Honoré en Bart schreven een brief aan 
SABAM met de vraag of het mogelijk is 
alle rechten op een werk af te staan, zowel 
de intellectuele rechten als het eigendoms
recht. Ook die brief fixeert het gebaar, 

dreigt van het ‘verlies’ een pamflet te ma
ken. Dat toont het paradoxale van Honoré’ s 
voorstel, wat er tegelijk ook de kracht van 
uitmaakt. (Vanuit München heeft Honoré 
overigens nog reacties doorgeseind op de 
formuleringen in de brief, maar die heb ik 
nog niet gelezen.)

Conversaties en ontmoetingen

Naar mijn gevoel werd in de loop van de 
voorbereiding teveel de indruk gewekt dat 
de tentoonstelling maandenlang, in totale 
symbiose van de betrokken kunstenaars, 
toegroeide naar zijn (voorlopige) belicha
ming. In “Manieren en stemmingen ” staat: 
“Kunstenaars hebben elkaar en het mu
seum bezocht. Er bestaat een intuïtie over 
de te volgen richting. Extra Muros krijgt 
gestalte.” Er worden woorden gebruikt als 
“conversatie”, en elders spreekt de tekst 
over “een ontmoeting van zeer verschil
lende noodzakelijkheden, die toch getui
gen van een grote openheid tegenover el
kaar en met betrekking tot de specifieke 
problemen die een dergelijke ontmoeting 
met zich mee kan brengen.” Toen ik bij het 
project betrokken raakte, had ik aanvanke
lijk ook het beeld dat . alles in een totale 
interactie zou verlopen. Dat heeft te maken 
met de manier waarop (vooral) Bart erover 
praatte: er was een proces, kunstenaars 
zouden niet zomaar hun ding komen doen, 
de tentoonstelling zou “intertwining” zijn 
(zo vertaalde Uri het verlangen van Bart). 
Tijdens gesprekken met kunstenaars, kreeg 
ik echter een gevoel van “is het maar dat?” 
Toen ik op 18 augustus Mark Manders 
bijvoorbeeld vroeg naar de manier waarop 
hij het proces tot dan toe beleefd had, 
reageerde hij: “Ik dacht dat het nog moest 
beginnen.” Hij bedoelt dat de communica
tie en de interactie pas werkelijk op gang 
komen wanneer de kunstenaars elkaar ont
moeten in het museum. De discussies en de 
interactie die als deel van het proces/pro
ject werden verondersteld, waren inder
daad beperkter dan men op basis van de 
werktekst “Manieren en stemmingen ” zou 
vermoeden. Enkele kunstenaars namen 
minder intensief deel aan de conversaties 
die Bart op gang bracht, anderen stonden er 
soms ambivalent tegenover. Grappig was 
de verzuchting van Maria Roosen: “God, 
nou moet ik plots communiceren, ik weet 
helemaal niet of ik dat kan”.
Honoré hecht wel belang aan de communi
catieve momenten, maar op een andere, 
veel radicalere manier dan “Manieren en 
stemmingen” voorstaat. Hij is geïnteres
seerd in de contacten en gesprekken als 
zodanig: hij wil de momenten zo radicaal 
mogelijk als momenten laten bestaan. Zijn 
brief aan de andere kunstenaars begrijp ik 
niet als bouwsteen van een proces dat naar 
de tentoonstelling leidt, maar gewoon als 
een fragment dat zich neerlegt bij zijn 
fragment-zijn, en dat in zijn vluchtigheid 
onrecupereerbaar blijft. De momenten zijn 
relevant omdat het momenten zijn: “daar 
gebeurt het”. Honoré vindt naar mijn ge
voel in dit proces/project de gelegenheid 

om deze momenten te ervaren, zonder dat 
hij ze wil oplossen in de tentoonstelling. 
Die bestaat weer uit andere momenten. Ik 
kan me overigens Voorstellen dat meerdere 
kunstenaars de conversatie minder be
schouwen “met het oog op...” dan als een 
mogelijkheid om te converseren.
Uiteindelijk werkten de meeste kunste
naars aan hun eigen project, al bleven ze 
voortdurend in contact met het museum 
(met Bart vooral) en al waren er twee grote 
en een aantal kleine groepsgesprekken. De 
meest intense communicatie bestond wel
licht tussen Bart en Honoré, en Anne en 
Uri. Enkele kunstenaars gingen elkaar op
zoeken. Honoré ging naar Fabrice Hybert 
in Parijs en trok naar Uri in Berlijn; aan de 
anderen schreef hij een brief vol impulsen 
en bewegingen. Maar de meeste kunste
naars communiceerden via de klassieke 
kanalen met het museum over hun plannen 
en catalogusbijdragen. Werd de conversa
tie, “het proces” een dwang? Ik denk het 
niet. Daarvoor ging het teveel om momen
ten, en tegen een moment kan je je afzetten. 
Een proces/project als voortdurende con
versatie had natuurlijk heel interessant kun
nen zijn. Maar zoiets is zeer arbeidsinten
sief en veronderstelt dat je er al in een 
vroeg stadium aan begint. Zo’n conversa
tie zou er dan in bestaan dat alle voorstel- 
len, reflecties, werkteksten aan iedereen 
worden toegestuurd, zodat een rondetafel
gesprek ontstaat, uitdeinend in ruimte en 
tijd. Wat dat betreft, bleef deze tentoon
stelling “in de startblokken zitten”, om het 
met één van de kunstenaars te zeggen. 
Overigens is dat niet zo erg, in die zin dat 
het proces/project sowieso niet afgeba
kend is in ruimte en tijd, dat alles in flux 
blijft. Je kan dus niet zeggen dat kansen 
werden verspeeld.

Werkzaamheden en gedachten

Op een gegeven moment rees de behoefte 
om binnen het museum mogelijkheden tot 
continuering te voorzien. Er werden drie 
soorten plaatsen ‘in’ het museum afgeba
kend: Storage, een opslagplaats voor on
gebruikte, of nog niet gebruikte materia
len, Studio, een rustige plaats waar de 
kunstenaars bijvoorbeeld kunnen werken, 
en Exhibition, de tentoonstelling. (Of die 
noodzaak er op 17 september nog is, moet 
worden afgewacht. In de loop van de ten
toonstelling kunnen deze plaatsen overbo
dig worden en dus ook verdwijnen.) 
Van Luc Tuymans kwam het voorstel om 
het begin en het einde van de tentoonstel
ling om te draaien. Een concreet gevolg 
daarvan is dat de bezoeker door de ten
toonstelling moet wandelen voor hij het 
begin bereikt en de “voorbereidende” in
formatie krijgt. Luc vergelijkt een groeps
tentoonstelling met een montage, waar tus
sen de beeldsnedes on-beelden ontstaan. 
Ik denk dat zo’n omkering het montage
element ook bewuster toont, zodat de on- 
beelden voelbaarder worden en de ten
toonstelling wordt bevrijd van het gevoel 
van in-zichzelf-gelovende simulatie. Dat 
maakt deze geste sterker dan een pole
misch “op zijn kop zetten” van het mu
seum.
Luc verzorgt ook het licht. Dat wordt na
tuurlijk afgestemd op de noden van de 
kunstenaars, die stilaan met de opbouw 
beginnen. Tijdens een gesprek van Bart, 
Ronald en ikzelf met Luc (waarvan een 
transcriptie in de catalogus opgenomen 
wordt) kreeg ik de indruk dat hij naar een 
licht zoekt dat op een precieze manier 
aanwezig stelt, zonder een focus op te 
dringen. Het licht selecteert niet, versterkt 
niet: het stelt aanwezig en houdt zich louter 
in dat moment op. Luc sprak over “een 
constante schemering”, over "saturatie van 
het licht”. Ik stelde me daarbij een licht 
voor dat als vanzelfsprekend de dingen 
omgeeft, dat niet schijnt, straalt, uitlicht, 
keuzes produceert, maar “er is”. Het trekt 
zich terug tot een conditie waarop werken 
en gestes naast/met elkaar kunnen bestaan. 
Het maakt het daardoor mogelijk dat de 
werken in de plaats hun plaats vinden, dat 
ze schijnen vanuit zichzelf in plaats van 
beschenen te worden. Daaruit ontstaat dan 
weer “het schilderkunstige” dat Luc met de 
tentoonstelling verbindt, een notie met vele 
aspecten waarvan één me lijkt te bestaan in 
het niet-opgesplitste, in de immanente
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van zijn jacuzzi ’s in het park) en wordt een 
veld.
Deze beweeglijkheid doet me denken aan 
het werk van Honoré of aan de prozaïsche 
grensbespelingen van Anne. Zij wil (onder 
andere) een soort studio bouwen, maar 
heeft ook een hortus conclusus in het ach
terhoofd. Haar grensbepaling, vermoed ik, 
reduceert zich tot een materieel feit. Dat 
was al in vorige installaties het geval. Daarin 
ligt de openheid van haar werk, ondanks de 
hardnekkige gestructureerdheid ervan. Het 
boetseert zijn eigen grensbepaling en 
reveleert daardoor de veranderlijkheid van 
die grens.
Ze had nog andere ideeën, waarvan ze 
vorm en realisatie nog niet kan voorzien. 
Zo vertelde ze me dat ze Jason had voorge
steld om draden van hem die door het 
museum slingerden te gebruiken voor haar 
boksring, maar dat hij had geweigerd. Ach
teraf vertelde Jason me dat hij het vreemd 
vond dat ze zo makkelijk terugschrok, ter- 
wijf hij eigenlijk een respons had willen 
provoceren, had willen vasthouden aan de 
communicatie. Jason vertelde mij over de 
bumps die hij in het museum wil leggen, en 
waar je tegen kan rijden zodat je gezichts
punt verandert. Zijn antwoord moet wel
licht zo’n bump zijn geweest, maar het 
antwoord daarop was het stilleggen van de 
motor (die misschien weer wordt aange
zwengeld?).

Dit proces/project heeft de motor nog maar 
net opgestart. Dat is al een verdienste, al 
liep het (in de marge) het gevaar zichzelf te 
verkopen met behulp van veel onvervulde 
wensen. De weken voor 25 augustus waren 
intens, omdat het juiste verlangen er was, 
ook al werd dat nog teveel vastgezet in 
statements. Het verlangen zelf was authen
tiek, maar de “voorstellingen” ervan (zoals 
in de tekst “Manieren en stemmingen”) 
leken me dat veel minder. Andere tentoon
stellingen die het procesmatige cultiveren, 
reduceren het tot een thema, wat de zaak al 
bevriest voor ze begonnen is. Ook in “This 
is the show... ” dreigt het geheel soms te 
verstarren onder de vele goedbedoelde ver
klaringen. Toch roept de basisenergie ver
trouwen op.
(Bart vertelde mij net dat de teksten (van 
hem en mij) volgens hem maar beter in de 
catalogus konden komen, al wordt dat pas 
eind augustus definitief beslist. Ik kaartte 
nog even mijn fundamenteel onbehagen 
aan, namelijk de inconsequente verhou
ding tussen het (veronderstelde) verloop 
van het proces/project en de mediatisering 
ervan. Hij'merkte op dat mijn tekst mis
schien kon worden voortgezet, omdat hij 
dat op het einde ook suggereert...)

wordt vervolgd

Dirk Pültau

Jason Rhoades

"vervlochtenheid" van het werk. In tegen
stelling tot het filmische, dat selectief be
licht en uitkiest, zou het schilderkunstige 
dan een “vervlochtenheid” tonen (Luc sprak 
over “gecontinueerdheid”). Ik stel me een 
licht voor dat in de poriën van de materiële 
realiteit valt, dat minder verdeelt of kiest 
en verhult door licht en schaduw. Daar
door is het werk totaler aanwezig, wordt 
het verzadigd met momenten en verbin
dingen, zodat het moeilijker te ontwarren 
is. (Natuurlijk is dat mijn constructie, naast 
zijn voorstellingen, van iets dat hij nog met 
de kunstenaars moet bespreken, en vervol
gens weer met zichzelf.)

Hoe oriënteren de kunstenaars zich? Elke 
geste creëert zijn eigen scène en toont 
daarin zijn broosheid. In juli ontmoette ik 
Uri. Hij vroeg aan iedereen twee (of één of 
drie) boeken, die hij gewoon in het mu
seum wil binnenbrengen. Hij vertelde me 
over een tentoonstelling in Berlijn met de 
titel “De juwelen van Eva Braun”, waarin 
de juwelen alleen aanwezig waren om de 
mensen “toch iets substantieels” te laten 
zien. Daarna las ik zijn verhalen. Een ervan 

gaat over een man die hij besloot te volgen, 
zonder te begrijpen waarom, zonder te 
begrijpen welke rol hij in het verhaal speelt, 
zonder te begrijpen wat de glans in zijn 
ogen betekent. De keuzes en handelingen 
in deze verhalen zou je absurd kunnen 
noemen, maar ze zijn het niet: ze lijken op 
zoek naar de volheid van de onbegrijpe
lijkheid. Ze zijn geen onzin, maar zoeken 
hun zin in zichzelf. De momenten bestaan 
hier als momenten, en dat doet me denken 
aan wat Honoré voor ogen staat. De “bibli
otheek” is een open voorstel. Alle voor
stellen en vragen kunnen gespreksstof en 
dus onderdeel van het werk worden. Kan ik 
boeken van andere mensen vragen? Ik vraag 
het hem als hij er is (ook Anne stelde zich 
vragen, en schreef hem daarom een brief). 
Het enige watje over Uri's voorbereiding 
kan zeggen, is dat er gesprekken zijn. Zijn 
interesse voor zijn gesprekspartner is vi
taal. Zijn opmerking over een mogelijk 
gevaar van de tentoonstelling, dat ze zou 
kunnen vervallen in illustraties van de ener
gie die ze ambieert, heb ik in zekere zin ook 
bij Honoré ontmoet.
Suchan Kinoshita heeft voorlopig het idee 

om een plaats binnen en buiten het mu
seum te bouwen, een Baustelle of iets an
ders. Ze dacht aan een plaats die verborgen 
blijft omdat er dingen gebeuren. Vanuit die 
plaats zou ze zelf acties kunnen onderne
men, in plaats van definitieve voorstellen 
af te leveren. Het idee om op een piano een 
stuk van Nietzsche te spelen ( “Fragment 
an sich”, dat steeds herhaald moet wor
den), was bij onze laatste ontmoeting “meer 
en meer object aan het worden”.
Het is opvallend dat hier op een vanzelf
sprekende manier een grens en een vorm 
van anonimiteit opgezocht worden. Dat 
heeft niets polemisch, ze vechten niet te
gen muren en grenzen: ze bekijken, behan
delen de muren en grenzen als elementen 
in een spanningsveld, waarin je verschil
lende posities kunt kiezen: in, tegen, aan, 
buiten. Het on-auratische van hun werk 
demystificeert het museum op een natuur
lijke wijze. Jason Rhoades vergelijkt zijn 
“krachtenveld” met een druppel die in het 
water valt en kringen verspreidt: het cen
trum is hol en de radiatie is rekbaar, heeft 
een ontzettend dunne grens. De plaats is 
een elastisch gegeven (mogelijk komt één

“This is the show and the show is many 
things” van Louise Bourgeois, Anne 
Decock, Fabrice Hybert, Henrietta 
Lehtonen, Honoré S’O, Mark Manders, 
Uri Tzaig, Maria Roosen, Suchan 
Kinoshita, Eran Schaerf, Luc Tuymans, 
Jason Rhoades en Claire Roudenko- 
Bertin, loopt van 17 september tot 27 
november in het Museum van Heden
daagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent 
(09/221.17.03). De tentoonstelling in het 
Israël Museum gaat op 24 januari 1995 
van start Het adres: Ruppinstreet, 91710 
Jeruzalem (02/708.811).
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Transferts
Omtrent overdrachtelijk Vlaanderen

i

bit

Er is een Vlaanderen dat ik verafschuw. Ik 
schaam me er niet eens voor, omdat ik nu 
eenmaal niet geloof dat het Vlaming-zijn 
iets is waarop men fier behoort te zijn. Dat 
Vlaanderen dat ik verafschuw is het Vlaan
deren dat denkt dat het denkt. Zo zijn er de 
Vlaamse denktanken die denken dat ze 
vooruit denken. Zij proberen op frenetieke 
wijze een antwoord te geven op de vraag 
waar het met Vlaanderen heen moet. Zij 
hebben doorgaans weinig moeite met die 
vraag, het antwoord lijkt volgens hen zo 
voor de hand te liggen: Vlaanderen moet 
onafhankelijk worden. Het gaat mij hier 
niet zozeer om de chronologie van het dis
puut, wie wat wel en wie wat niet gezegd 
heeft. Met een genie als de Minister-Presi
dent van Vlaanderen is het overigens voor 
de gemiddelde sterveling een hopeloze 
onderneming om precies te weten wat hij 
bedoelt wanneer hij iets zegt. De privétaal 
die het Brein op dit terrein ontwikkelt, stelt 
zelfs mensen voor wie Joyce en Heidegger 
geen geheimen hebben, voor ernstige 
interpretatieproblemen. U kunt, als u dat 
echt de moeite waard vindt, de story moei
teloos volgen op de opiniepagina van de 
kwaliteitskrant-op-uw-niveau. Hier wil ik 
alleen een poging ondernemen om de lo
gica van de discussie bloot te leggen, voor 
zover er al van discussie en van logica 
sprake kan zijn. De Vlaamse denktanken, 
zo zal blijken, zijn niet in staat om het 
gegeven van de transfert in al zijn dimen
sies te denken, en als ze dat wel menen te 
kunnen doen, dan wordt het een klucht van 
formaat.

Binnen afzienbare tijd - in 2002? - zou 
Vlaanderen volgens welbepaalde denk 
tanken een onafhankelijke staat moeten 
worden. Het voornaamste argument voor 
deze positie is ongetwijfeld dat Vlaanderen 
er alleen economisch beter van kan worden 
indien het onafhankelijk zou worden. Dit is 
een overtuiging waarover ik niet kan oor
delen en waarvan ik me afvraag wie er 
eigenlijk wel over kan oordelen. De transfert 
van cijfermateriaal naar de publieke opinie 
lijkt altijd al een vreselijk ingewikkelde 
aangelegenheid te zijn geweest, die zo 
mogelijk nog delicater is dan de vermeende 
transferts waarover we wel eens adequate 
cijfers zouden willen zien. Cijfers lijken zo 
gemakkelijk te manipuleren: ze wisselen 
voortdurend naargelang de instantie die de 
cijfers meedeelt. Want een cijfer meedelen 
is één ding, een constellatie van cijfers 
meedelen die wederzijdse relevantie heb
ben, is nog iets anders. Misschien worden 
er zelden - laten we dat maar aannemen, we 
zijn al sceptisch genoeg - bewust foute 
cijfers de wereld ingestuurd, maar het ge
beurt maar al te vaak dat er te weinig cijfers 
meegedeeld worden om de beschikbare cij
fers te kunnen interpreteren. Maar onge
twijfeld zijn er toch een handvol Vlaamse 
technocraten die er het fijne van weten en 
voor wie de onafhankelijkheid van Vlaan
deren neer zou komen op een doordachte 

economische beslissing. Het heeft er alle 
schijn van dat voor separatistische Vlaamse 
beleidsmakers het economische argument 
het belangrijkste is. Alles lijkt zich in deze 
toe te spitsen op het dossier over de sociale 
zekerheid en de beroemde transferts van 
Vlaanderen naar Wallonië. Het belangrijk
ste tegenargument van federalistische 
Vlaamse beleidsmakers krijgt dan ook, voor 
zover de discussie op economisch niveau 
gevoerd wordt, zijn beslag in het solidari
teitsbeginsel. Dit solidariteitsbeginsel kan 
altruïstisch geïnterpreteerd worden, maar 
kan ook louter pragmatisch van aard zijn: 
wanneer Vlaanderen vandaag voor Wallo
nië in de bres springt, is het niet uitgesloten 
dat Wallonië morgen voor Vlaanderen het
zelfde zal moeten doen. De solidariteit kan 
met andere woorden ook utilitair geïnter
preteerd worden: wij helpen vandaag, om
dat wij zelf morgen ogk geholpen willen 
worden. Of nog anders, extremer: vandaag 
helpen wij Wallonië, opdat Wallonië mor
gen nog in staat zou kunnen zijn om ons te 
helpen. Van een zuivere transfert, een over
dracht van geld dat voor Vlaanderen hele
maal verloren zou zijn, is hier dan ook al 
evenmin sprake. Eigenlijk geeft Vlaande
ren zelfs helemaal niets aan Wallonië. Het 
geeft om ooit terug te krijgen. Dubbel en 
dik. Het is overigens een illusie om te 
denken dat de transfert van de bevoegdhe
den inzake sociale zekerheid naar de ge
westen een eind zal maken aan de 
transfertproblematiek als zodanig. Hoe lang 
zal het dan immers duren vooraleer men, 
binnen Vlaanderen, een transfert in de so
ciale zekerheid zal constateren van de pro
vincies A en B, naar de provincies C, D en 
E? Ook dan zal het allicht volstaan om 
provinciale gevoelens aan te wakkeren, wil 
men afstevenen op een provinciale ver
splintering van Vlaanderen. Et sic in 
infinitum. Transfert is daarom niet een kwaal 
waaraan de huidige Belgische sociale ze
kerheid lijdt en die zou moeten worden 
vermeden, het is daarentegen de essentie 
zelf van het systeem: dat de sterkeren de 
lasten van de zwakkeren helpen dragen. 
Ongetwijfeld bestaan er misbruiken en 
moeten misbruiken worden vermeden: maar 
de transfert als zodanig is geen misbruik.

Sommige Vlamingen stellen de hele 
transfertproblematiek in de sociale zeker
heid graag anders voor, op een manier 
namelijk die het grote publiek ook aan zijn 
trekken laat komen, omdat men er schijn
baar geen cijferscrupules bij hoeft te heb
ben. Het zou volgens sommigen immers 
weer maar eens het oude liedje zijn. Vla
mingen zijn, zoals genoegzaam bekend, 
veel te goed, veel te vrijgevig; en de Walen 
zijn, dat zou ook geen betoog behoeven, 
onverbeterlijke verkwisters. De transfert
problematiek wordt op die manier van een 
vrij technisch, economisch domein overge
heveld, getransfereerd naar een domein van 
de psychologie, waarop iedereen specialist 
is. Niet de wetenschappelijk verantwoorde, 
experimentele psychologie van het Labo
ratorium van Géry van Outry ve d’Ydewalle, 
maar de Volkerenpsychologie. Dat is han
dig bekeken, want het is een domein waarin 
de passies hoog kunnen oplaaien, waarin de 
transferts, zo zou de psychoanalyst zeggen, 
verzekerd zijn. Als we er de opinieartikels 
en lezersbrieven in de kwaliteitskrant-op- 
ons-niveau op nalezen, lijken Vlamingen 
heel precies te weten hoe Walen in elkaar 
steken. Vlamingen lijken wel van nature 
gediplomeerd in de Wallologie. De Waal is 
de uitbuiter, de onderdrukker, de heerser, 
de Vlaming is de slaaf, het slachtoffer dat 
zich “laat doen”. (Het perfecte SM-koppel 
dus. Het feit dat Vlaanderen eigenlijk gro
ter, rijker en sterker is dan Wallonië mag 
dan op het eerste zicht bevreemdend zijn, 
maar eigenlijk is het dat ook niet: de omke
ring van de klassieke rolverdeling behoort 
nu eenmaal ook tot de SM-cultuur. Men 
denke aan de directeur die privatim maar 
wat graag het slaafje is van een Meesteres. 
Dat zou, zo vertelt men mij, een kick ge
ven.) De boodschap van nogal wat lezers
brieven is dan ook dat Vlaanderen zich niet 
langer mag laten doen: applaus voor de 
Minister-President van Vlaanderen die durft 
te zeggen wat alle Vlamingen denken! Ge
daan met de perverse relatie tusen Vlaande

ren en Wallonië: back to basics! Er zou 
eindelijk een eind moeten komen aan eeu
wen van onderdrukking van het Vlaamse 
volk. Maar het is zeer de vraag of er daad
werkelijk een eind zal gekomen zijn aan de 
onderdrukking van het Vlaamse volk in
dien het zich door zijn Minister-President 
laat gezeggen wat het over Vlaanderen 
moeten denken. Het vermeende financiële 
knechtschap van Vlaanderen aan Wallonië 
maakt dan immers de baan vrij voor een 
intellectueel knechtschap van Vlaanderen 
aan een handjevol opportunistische tech
nocraten: de Minister-President van Vlaan
deren en de vazallen die uit zijn hand eten.

Met de uiterst lucratieve titel van Cultureel 
Ambassadeur van Vlaanderen is de Vlaamse 
vorst er alvast in geslaagd om anders roerige 
kunstenaars monddood te maken. Ik weet 
natuurlijk wel dat hij die titel niet zelf 
bedacht heeft, hoe zou hij dat ook gekund 
hebben, er zit natuurlijk een brein achter het 
Brein, dat blijkbaar al zijn fantastische 
ideeën goed weet over te dragen naar zijn 
heer en meester, maar in principe hoef ik 
dat allemaal niet te weten, die informatie 
wordtons namelijk niet overgedragen, alsof 
we om één of andere reden in de illusie 
moeten verkeren dat de Vlaamse vorst zelf 
denkt. Deze constructie verklaart ook 
waarom de Vlaamse vorst, ondanks alle 
kritiek, koppig blijft vasthouden aan de 
uitreiking van titels van Cultureel Ambas
sadeur van Vlaanderen. Aangezien hij het 
allemaal niet zelf heeft bedacht, snapt hij 
om te beginnen de kritiek al niet eens, en 
wordt hij hoe dan ook door de kritiek niet 
persoonlijk geraakt. De vermoedelijk ille
gale transfert van Italiaanse cultuurgoederen 
naar Vlaanderen had in dit licht misschien 
gezien kunnen worden als de wanhopige, 
maar ietwat drastische poging van Cultu
reel Ambassadeur Paul Van Nevel om het 
hele titelgedoe aan de kaak te stellen, indien 
de datering van de feiten hem daarbij niet 
van al te veel politieke prognosekwaliteiten 
zou hebben voorzien. Overigens moeten de 
meeste Culturele Ambassadeurs niet te luid 
schande roepen bij het geval Van Nevel, 
want zij hebben veelal zelf ook, alleen al 
door hun titel te aanvaarden, deze titel 
gestolen: zo noem ik het wanneer men de 
titel aanvaardt, maar privatim het hele ge
doe maar nep en onrechtvaardig noemt. 
Vooral van kunstenaars die graag de mond 
vol hebben over hun unieke politieke ver
antwoordelijkheid en het Belang van de 
Kunst voor het Democratisch Gehalte van 
de Maatschappij zou men toch wat meer 
ruggegraat mogen verwachten. De Vlaamse 
•vorst - of het brein achter dit Brein - hoeft 
nu alleen nog maar op het lumineuze idee te 
komen om ook Intellectuele Ambassadeurs 
van Vlaanderen te benoemen en hij zal 
volstrekt geen tegenstanders meer hebben.
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Wanneer binnen de Vlaamse Beweging 
over de Vlaamse onafhankelijkheid ‘ge
dacht’ wordt, dan gebeurt dat niet (hoofd
zakelijk) in economische, maar in culturele 
termen. Men heeft er namelijk het concept 
‘culturele identiteit’ ontdekt, daar vervol
gens het meest gesubsidieerde Vlaamse 
adjectief voor geplaatst en is er nu bijna zo 
heilig als van ‘God’ van overtuigd dat er 
toch iets aan die reeks klanken moet beant
woorden. De opiniepagina van de kwaliteits- 
krant-op-ons-niveau is een gegeerde plek 
voor variaties op dit thema. Maandag 18 
juli 1994 was het weer eens zover. Het 
zoveelste seniele stuk waarin een vurig 

pleidooi wordt af gestoken voor de Vlaamse 
culturele identiteit, of onze eigen Vlaamse 
volksaard, wat dat ook moge zijn. “Vla
ming zijn is een eretitel”, zo luidde de titel 
van het opstel van Robert Senelle, profes
sor emeritus constitutioneel recht aan de 
Universiteit Gent en, indien het confiden
tieel gefluister klopt, in deze materie ook 
privéleraar van Prins Filip. Aan het Hof 
krijgt men mijns inziens dan . ook heel 
vreemde theorieën te verwerken. (Het is 
overigens opvallend dat Senelle, enkele 
weken na het verschijnen van het bewuste 
opstel, in de kwaliteitskrant-op-ons-niveau 
van 16 augustus 1994, weer maar eens in de 
pen klimt - ditmaal om het belang van de rol 
van de koning in het federale België te 
onderstrepen. Het lijkt er sterk op dat men 
aan het Hof één en ander toch niet zo best 
verteerd heeft.)

Volgens Senelle bestaat er wel degelijk 
zoiets als een substantiële Vlaamse volks
aard. In deze tijd van “natievorming van het 
Vlaamse land” zou het van belang zijn om 
zich daarover te bezinnen. Senelle heeft 
zich snel bezonnen: Vlamingen zijn diep
gaand beïnvloed door het christendom, le
venslustig, sceptisch, nuchter, religieus to
lerant, noeste werkers, doorduwers, grote 
spaarders met een intens verenigingsleven, 
etc. U heeft het allemaal al eens gehoord, u 
hoort het hier nog maar eens opnieuw. De 
retoriek van de culturele identiteit waarvan 
Senelle zich graag bedient, heeft hier, zoals 
elders, veel weg van een strategie om zich
zelf te kunnen feliciteren zonder daar ook 
maar iets voor te hebben moeten doen. Het 
is een manier om lui te kunnen blijven en 
toch een certificaat van werklust te verkrij
gen. Want erg hard nagedacht wordt hier 
duidelijk niet. Het zijn de oude, vertrouwde 
clichés. Van atheïsten, luieriken, opgevers, 
verkwisters en eenzaten die toevallig Vla
ming mochten zijn, zal Senelle ongetwij
feld zeggen dat ze een verwaarloosbare 
minderheid vormen of, indien dit niet het 
geval mocht zijn, dat ze hun Vlaamse volks
aard verloochenen en dat zijn preek klaar
blijkelijk niet nodeloos is. En zo heeft men 
natuurlijk altijd gelijk. Het vertoog over de 
(Vlaamse) culturele identiteit is een ver
toog dat zichzelf onfalsifieerbaar maakt en 
daarom al evenveel intellectueel respect 
verdient als parapsychologie. Het zegt op 
een dogmatische manier: Vlamingen zijn 
zus en zo. En indien men een groep Vla
mingen aanwijst die niet zus en zo zijn, 
wordt haastig gerepliceerd dat deze Vla
mingen hun Vlaming-zijn verloochenen.
Van de Minister-President van Vlaanderen 
is bekend dat hij het niet heeft op intellec
tuelen die, zoals dat heet, hun Vlaamse 
identiteit verloochenen, die zich, zoals hij 
graag zegt, schamen om hun Vlaming-zijn. 
De criticus van het concept van culturele 
identiteit wordt aldus steevast buitenspel 
gezet als iemand die zijn Vlaamse culturele 
identiteit verloochent. De intellectueel, zo 
luidt de boodschap, is iemand die niet wil 
zijn zoals wij allemaal, die zich met andere 
woorden niet wil integreren en die we 
daarom maar moeten negeren. De waar
heid is echter dat de criticus van de cultu
rele identiteit Van den Brandes belangrijk
ste, om niet te zeggen enige politieke wa
pen dreigt te ontfutselen.
De gedachteloze retoriek van de culturele 
identiteit is namelijk onmisbaar geworden 
in de debatten over de verankering, de 
positie van het Nederlands in de Europese 
instellingen, de audiovisuele media, het 
project Vlaanderen-Europa 2002, etc. Het 
gebruik van het Nederlands in de Europese 
instellingen, de Europese protectionistische 
houding ten aanzien van de audiovisuele 
media in de GATT-onderhandelingen: tel
kens verdedigden politici hun standpunt 
met een verwijzing naar een vermeende 
culturele identiteit die bedreigd zou zijn. 
Een “andere” cultuur wordt daarbij stee
vast als een vijandige cultuur ervaren. Zo 
zou de transfert van Amerikaanse cultuur- 
produkten naar Europa in se een bedreiging 
betekenen voor de Europese cultuur. Euro
pese politici laten zich graag laatdunkend 
uit over de ‘Amerikaanse pulp’ die de Eu
ropese markt zou overspoelen. Net zo ook 
zou de eventuele verschijning van een 
Scandinavische commerciële zender op de
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Vlaamse kabel een bedreiging betekenen 
voor de Vlaamse culturele eigenheid, alsof 
VTM - die nu plotseling voor de represen
tant van die vermeende eigenheid moet 
doorgaan - dat concept niet zelfheeft opge
blazen door het succes van allerlei Ameri- 
kaanse series in Vlaanderen te bewijzen. 
Demaret zou het niet beter kunnen. Het is 
niet omdat de heef Hugo Weckx keuriger 
spreekt dat het allemaal veel serieuzer is 
wat hij te vertellen heeft: hij kletst even 
goed uit zijn nek als die andere Brusselse 
zwanzeur wanneer hij het heeft over de 
Vlaamse culturele identiteit die ten allen 
prijze moet worden gevrijwaard. Het slaat 
allemaal nergens op. Dé retoriek van de 
culturele identiteit is een wel zeer door
zichtige dekmantel voor de platste com
merciële belangen. Het is overigens toch 
merkwaardig dat de culturele vijand wij
zigt met het commerciële perspectief . Waar 
het in de GATT-onderhandelingen nog 
heette dat de Europese audioyisuele media 
beschermd moesten worden, omdat anders 
de Europese culturele identiteit in gevaar 
zou zijn, wordt Europa, in de discussie over 
de beperking van het aantal werktalen bin
nen de Europese Unie ineens synoniem 
voor afwezigheid van elke cultuur. Cultuur 
zou nu het privilege van de (Europese) 
regio’s zijn. Regionalisten als Van den 
Brande doen hun uiterste best om het Eu
ropa van de regio’s gelijkgesteld te zien 
met het Europa van de culturen. Elke regio 
zou een eigen cultuur hebben en het zijn 
alleen regio’ s die een eigen cultuur hebben. 
Volk, cultuur, regio: het zouden concepten 
zijn die elkaar als Russische poppetjes naad
loos omsluiten. Een regio is het territorium 
van een volk met een eigen cultuur; een 
cultuur is het distinctieve kenmerk van een 
volk in een welbepaalde regio, etc. Cultuur 
kan echter allerminst het privilege van een 
regio zijn. Regionalisten vegen immers alle 
niet-regionale culturen, de culturen in de 
Europese diaspora, onder de Europese mat. 
Tenminste, deze opmerking zou men hen 
kunnen maken indien men hen, concessu 
non datu, toegeeft dat culturen het privilege 
vormen van een volk. Mij lijkt het echter 
dat men niet alleen de gelijkstelling 
regio=cultuur in vraag moet stellen, maar 
ook de gelijkstelling cultuur=volk. Het toe
behoren tot een welbepaald volk zegt als 
zodanig immers niets over de cultuur van 
een individu. Want cultuur blijkt onder 
meer uit de wijze waarop iemand met zijn 
toebehoren tot een welbepaald volk om
gaat. En die wijze is niet gedetermineerd 
door dat toebehoren tot dat volk. Niets belet 
bijvoorbeeld dat men als Vlaming alleen 
maar Franse literatuur leest, dat men alleen 
de Japanse keuken lust, een overtuigd boed
dhist is, en zich alleen maar goed weet uit te 
leven op Arabische muziek. Daar is niets 
pervers of verkeerds aan: cultuur is een 
vórm van sampling uit het mondiale cultuur
aanbod geworden. De Vlaamse vorst en 
zijn vazallen hebben het daar moeilijk mee: 
bang voor al het vreemde en gekke dat van 
overal op de Vlamingen losgelaten wordt 
en hen zou kunnen desoriënteren, bevreesd 
voor de mondiale cultuurtransfert naar 
Vlaanderen, manen ze de Vlamingen aan 
zich op hun roots terug te plooien en de 
grote geschiedenis van het Vlaamsche volk 
- dat niet door Hendrik Conscience heeft 
leren lezen, maar veeleer, zoals Mare Holt- 
hof, één van de meest lezenswaardige cri
tici van het Van den Brande-regime, terecht 
stelt, door Conscience is uitgevonden - te 
contempleren. Zij hebben daarvoor ook 
politieke motieven.

Senelle legt in zijn opstel expliciet een 
verband tusen een reflectie over de Vlaamse 
volksaard en de evolutie in de richting van 
een Vlaamse staat (weliswaar binnen een 
Belgisch federaal verband!). Het ziet er 
daarbij sterk naar uit dat mensen als Senelle 
zoeken naar culturele argumenten voor een 
verder doorgedreven staatshervorming. Een 
cultureel alibi voor de Vlaamse onafhanke
lijkheid staat in elk geval netter dan een 
puur commercieel motief, zo moeten som
migen allicht denken. De Vlamingen zou
den een volk met een eigen aard vormen dat 
als zodanig recht heeft op een eigen staat. 
Dit is niets minder dan de idee van de 
natiestaat die nogal wat opiniestukken

schrijvers van de kwaliteitskrant-op-ons- 
niveau lijkt te bekoren. De idee van de 
natiestaat houdt in dat elk volk zijn eigen 
staat zou moeten hebben en dat elke staat 
niet meer dan één volk zou mogen omvat
ten. Natiestaatideologen en culturele 
identiteitsdenkers gaan op de weg naar de 
Vlaamse onafhankelijkheid hand in hand. 
De natie of het volk dat recht heeft op een 
eigen staat wordt vandaag immers steeds 
vaker gedefinieerd in. termen van zijn ver
meende culturele identiteit. De staat moet 
garant staan voor het vrijwaren van de 
vermeende eigen culturele identiteit en bij 
monde van zijn beleidsmakers treedt hij 
ook steeds vaker op die manier op. De 
fascinatie voor de idee van de natiestaat is 
echter niet alleen stompzinnig, zij is ook 
gevaarlijk en nefast.
De natiestaat is immers een bijzonder on
geschikt concept om de politieke organisa
tie van het samenleven te denken op het 
eind van de 20ste eeuw: dit wil zeggen in 
een mondiale samenleving waarin iedereen 
om het even waar zou moeten kunnen wo
nen en werken. De natiestaatgedachte koes
tert de illusie als zou het mogelijk zijn dat 
de wereld ooit zou bestaan uit staten die 
allemaal homogene volkeren groeperen. 
( We laten dan nog de vraag buiten beschou
wing hoe men meent de wereldbevolking te 
kunnen opsplitsen in homogene volkeren, 
welke criteria men zal hanteren voor het 
toebehofen van een individu tot een wel
bepaald volk.) Zij is ervan overtuigd dat 
oorlogen veelal te maken hebben met het 
feit dat de huidige staten meestal geen ho
mogene volkeren groeperen, maar leden 
van verschillende volkeren. De natiestaat 
komt dan ook op de proppen als de oplos
sing van alle problemen in ex-Joegoslavië, 
in Rwanda/Burundi, etc. De ideale poli
tieke situatie zou deze zijn waarbij elk volk 
zijn eigen staat zou hebben en een staat niet 
meer dan één volk zou omvatten. Waar 
natiestaatideologen graag over zwijgen is 
dat deze ideale oplossing de facto etnische 
zuiveringen noodzakelijk maakt die ook 
niet zonder massaal bloedvergieten kunnen 
plaatsvinden. Bovendien blijft, in de veron
derstelling dat elk volk in een eigen territo
rium zou kunnen worden teruggedrongen, 
altijd discussie mogelijk over de grootte 
van de toe te wijzen territoria, een discussie 
waarvan niet uitgesloten kan worden dat ze 
tot oorlog aanleiding kan geven. Eerder dan 
dat de natiestaatideologie ons de oplossing 
aan de hand doet voor al het geweld in de 
wereld, ziet het ernaar uit dat juist de fictie 
van de natiestaat verantwoordelijk is voor 
veel van het geweld in deze wereld.

III

De grootste cultuurmensen zijn ongetwij
feld diegenen die zich nooit ergens hele
maal hebben thuisgevoeld en altijd de drang 
hebben gevoeld om te reizen, hetzij letter
lijk, hetzij, indien ze minder fortuinlijk 
zijn, in hun hoofd, door het lezen van boe
ken, het bekijken van films, of door mensen 
te leren kennen die hier wonen en elders 

vandaan komen en te luisteren naar de 
verhalen die ze hebben meegebracht. Cul- 
tuur heeft met andere woorden veeleer te 
maken met het ontbreken van een culturele 
identiteit, dan met het hebben van zoiets. 
Cultuur wordt veel beter omschreven als de 
bereidheid om de eigen identiteit prijs te 
geven, op het spel te zetten, dan als het 
krampachtige behoud ervan. Wat heeft trou
wens die Vlaamse culturele identiteit waar 
mensen als Senelle het voortdurend over 
hebben met mijn identiteit te maken, met de 
identiteit van de Vlaming die u en ik toeval
lig zijn? Missschien bent u helemaal weg 
van de horror van Ruggero Deodato, van de 
hard core muziek van John Zom of de raï 
van Cheb Khaled, van het theater van Pina 
Bausch of het schilderwerk van Tapiès, en 
bent u verzot op sushi en sashimi en andere 
Japanse lekkernijen, volgens Robert Senelle 
zijn en blijven wij Vlamingen “het volk van 
Memling, Van Eyck, Mercator, Justus 
Lipsius, Brueghel, Rubens, Van Dyck, Van 
Helmont..." Dat was allemaal meer dan 
driehonderd j aar geleden, uw voorvaderen 
uit die tijd waren, zoals de mijne, misschien 
lang geen Vlamingen, maar dat lijkt Senelle 
niet in verlegenheid te brengen. Vlamingen 
als Senelle lijken het allemaal zelf nog te 
hebben meegemaakt. Is het werkelijk alle
maal alsof het gisteren was? Voor de Vla
ming die reist, behoort Rubens op geen 
enkele specialere manier tot het collectieve 
geheugen dan, zeg maar, Piero della 
Francesca, Francisco Goya of Andreï 
Roublev. De hedendaagse Vlaamse kun
stenaar kan zich moeiteloos door Michel
angelo laten inspireren en is niet voort
bestemd om te schilderen als Brueghel, 
omdat hij nu eenmaal in dezelfde streek 
geboren is. Vlaamse kunstenaars behoren 
ook in de eerste plaats kunstenaar te zijn, en 
hoeven al helemaal geen “Vlaming” te zijn, 
hun Vlaming-zijn niet uit te dragen. De 
artistieke horizon houdt nu eenmaal niet op 
aan de landsgrenzen, laat staan aan de taal
grens.
Robert Senelle is het daar duidelijk niet 
mee eens. Vlamingen moeten volgens hem 
culturele missionarissen zijn. Alle Vlamin
gen worden bij hem culturele ambassa
deurs, of ze de titel nu krijgen of niet: “de 
Vlamingen (moeten) altijd en overal getui
genis afleggen van hun eigen volksaard”. 
Als er in de plaats van Vlamingen “mos
lims” had gestaan en in plaats van “volks
aard” “geloof’, dan zouden sommige Vla
mingen allicht zeggen dat we met een 
fundamentalist te maken hebben. En dat is 
precies wat Senelle eigenlijk is: een Vlaamse 
cultuurfundamentalist.

Als er één staat geen natiestaat is, dan is het 
vanzelfsprekend België. België is juist 
daarom een aantrekkelijk symbool. Het staat 
immers niet voor eenheid, voor identiteit, 
etc., maar voor een gespletenheid tot in het 
oneindige. Indien België gewoon uit twee 
helften zou bestaan, dan zou alles eenvou
dig zijn. Men zou de helften uit elkaar 
kunnen halen en er zou niets vreselijks 
gebeurd zijn. Maar België bestaat niet zo
maar uit twee helften. België is min of meer 
gestructureerd als Bosnië-Herzegowina en 
is dus even moeilijk te “verdelen”. De 
Kroaten, Serviërs en Moslims heten hier 
Vlamingen, Walen, Duitstaligen, Neder
landstalige Brusselaars, Franstalige Brussel
aars, etc. Naar aanleiding van de recente 
orakels van de Minister-President van 
Vlaanderen hebben sommige politici dui
delijk en terecht gesteld dat België, indien 
het ooit uiteen zou vallen, alleen in drie 
uiteen kan vallen. België kan immers alleen 
maar uiteen vallen in Vlaanderen, Wallonië 
en... zichzelf. Uit de as van het oude België 
zal noodzakelijk en onmiddellijk een nieuw 
België als een feniks oprijzen. Indien het 
oude België ooit mocht verdwijnen, dan zal 
het nieuwe België immers Brussel heten. 
En dat nieuwe België zal onverwoestbaar- 
der zijn dan het vorige. Door het Brusselse 
Gewest loopt nu eenmaal niet een “duide
lijke” scheidingslijn tusen Nederlands- 
taligen en Franstaligen. (Het mag al duide
lijk zijn dat die duidelijke scheidingslijn 
ook nu niet door België loopt, dat het een 
fantasme van separatisten is.) Bovendien 
zal het een België zijn waarin, o zoete 
wraak, de Franstaligen, anders dan in het 

oude België, in de meerderheid zullen zijn, 
de Vlamingen in een penibele minderheid. 
In het nieuwe België zal separatisme geen 
zinvolle politieke stelling zijn, en het be
staan alleen al van dit nieuwe België zal het 
bewij s leveren dat separatisme dat ook nooit 
geweest is. België is een metafoor voor 
gespletenheid en het is duidelijk dat men 
gespletenheid niet kan doen verdwijnen 
door te splijten. Het is dan ook volledig fout 
om te denken dat door de staatshervor
mingen België aan het verdwijnen zou zijn; 
integendeel: België begint nu pas te be
staan. De staatshervormingen zou men kun
nen omschrijven als een proces van be
wustwording van de Belgische realiteit. 
Van de Belgische identiteit, zo men abso
luut wil. Die Belgische identiteit ligt in het 
ontbreken van een (bevlogen) identiteit. (Ik 
zou zelfs voorstellen, indien het ooit tot een 
scheiding zou komen, om het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dan ook effectief 
Belgique/België te noemen en de koning 
over het kleine, maar dynamische konink
rijk te laten regeren, al was het maar om de 
Vlaamse separatisten voor eeuwig en altijd 
duidelijk te maken dat ze “België” als poli
tiek probleem nooit zullen kunnen afschaf
fen. Waar Vlaanderen tevoren in België 
lag, zal België voortaan, als een worm, in 
Vlaanderen zitten En het is niet gezegd dat 
de nieuwe situatie Vlaamse separatisten 
niet meer zal ergeren dan de oude.)

Men moet het maar toeschrijven aan het feit 
dat ik zou afstammen van een deserteur uit 
het leger van Napoleon dat ik niet weet wat 
een vlag betekent. Men kan me dan ook 
maar meteen beschuldigen van de franco- 
filie waarmee ik erfelijk belast zou kunnen 
zijn. Maar ik geloof niet dat de geschiede
nis op die manier in de genen kruipt. Vla
ming zijn is een eretitel, zo schreef Senelle. 
Eigenlijk had hij moeten schrijven: Vla
ming zijn is een gen. U leest het zelf maar 
eens opnieuw: “Wij zijn in feite Boergon- 
diërs gebleven, met een onblusbare levens
lust, een fenomenaal oog voor licht en 
kleuren en een aangeboren gave om van het 
leven het beste te maken.” Of nog: “De 
vreemde heersers, die gedurende eeuwen 
het politieke lot van het Vlaamse land heb
ben bepaald, hebben bij de Vlamingen een 
aangeboren wantrouwen tegenover een 
sterk politiek gezag aangekweekt.” Wat 
meer wantrouwen ten aanzien van het 
would-be sterke gezag van de Minister- 
President van Vlaanderen zou anders die
zelfde Vlamingen vandaag niet misstaan. 
Ziezo dus, het is allemaal aangeboren, wij 
zijn allemaal gedetermineerd door de ge
schiedenis, het is allemaal de schuld van 
onze genen. De genetische transfert van de 
culturele identiteit lijkt het enige type van 
transfert te zijn waar de Minister-President 
en zijn vazallen het niet moeilijk mee heb
ben. De Vlaamse wetenschapper die nu ook 
nog het gen van het Vlaming-zijn ontdekt 
en het fantasmatische vertoog van de 
Vlaamse vorst wetenschappelijk onder
bouwt, zal ongetwijfeld ad vitam worden 
uitgeroepen tot Wetenschappelijk Ambas
sadeur van Vlaanderen, dit is de Vlaamse 
Nobelprijs voor Uitstraling. De Minister- 
President van Vlaanderen doet er immers 
werkelijk alles aan om Vlaanderen in de 
wereld goed te doen overkomen. Vlaande
ren uitdragen, overdragen, transporteren, 
exporteren. De man is met niets anders 
bezig. De Minister-President van Vlaande
ren is dus voor alles Minister van Transfert. 
Er is echter een elementaire volkswijsheid, 
wie weet is het zelfs een Vlaamse, die zegt 
dat, wie al te zeer begaan is met de vraag of 
hij wel goed overkomt, helemaal niet meer 
overkomt. Inzake transfert kan men geen 
technocraat zijn. Transfert is een gave, een 
geschenk.

Dieter Lesage
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ROBERT 4 PARTNERS'
ART GA L L E R Y

SEIZOEN 1994-95

galerij c. de vos
GALERIE

WILLIAM WAUTERS

01/09/94 tot 02/10/94

de dozen van
NICO LANNOO

Franzina en Angelina Ndimande (Ndebeie, z-A)

Dominique Lombré (!)

Ingrid Castelein

Gilbert Swimberghe

Olivier Aubry (F)

Johan Baudart

Lou de Vel

Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende 
tel 059151 50 76 

op vrijdag en zaterdag van 15 tot 19 uur 
op zondag van 11 tot 13 uur 

en op afspraak

* voordien Galerie Curvatuur, Brussel

MAARTEN STUER 
MENTALE HORIZONTEN

4 september - 2 oktober 1994

MARC ANGELI

9 oktober -13 november 1994 
gesloten 31 oktober t.e.m. 6 november

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgië 
tel.: 053/78 86 80

open : do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30-13.30 uur 
en na afspraak

DE
SLIJPERIJ

e n t r u} m v.z.w.

Doelenstraat 41 
2440 GEEL 

« 014-58.27.51

KRIS VAN DESSEL
'legitimatie'

9/9/94 - 2/I0/94

‘BEWEGING’
JONGE GRAFICI

(i.s.m. het tijdschrift BILL en 
Kunsthuis Retina, Grobbendonk)

LUC VANDEWALLE - YVES DE LANGHE 
- SANDER VERMEULEN - SIGRID 
TANGHE - JOHAN DOCKX - DIMITRI 
CULOT - BJORN VANDENBUSSCHE - 
V. VAN DER GUCHT - JAN LENS - BART 
SCHOOFS e.a.

I4/I0/94 - 6/11/94

06/10/94 tot 06/11/94

ARIE DE GROOT

De galerie is open van donderdag tot zondag, 
van 14 tot 18 uur en na telefonische afspraak.

ANTWERPSE HEIR WEG 5
9968 OOSTEEKLO

TEL. 09 / 373 70 06 • FAX 09 / 373 51 90

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE

40 KM

EEKLO 
12 KM

OOSTEEKLO

ANTWERPEN
/ 48KM

ERTVELDE

GALERIE WW B 

(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2) 5

@ Q
I GENT 
114 KM

GALERIE

PATH
Léo de Béthunelaan 59
B 9300 AALST
TEL-FAX 0 53 77 22 97

10 . 9 . 94 - 16 . 10 . 94

REINOUD
OUDSHOORN

VRAAG
ONZE
ADVERTENTIETARIEVEN

Openingsuren : 
donderdag 
zaterdag 
zondag 
en op afspraak.

19.00 tot 22.00 u.
14.00 tot 18.00 u.
14.00 tot 1 7.00 u.

Vrijdag : 15 - 18 u 
Zat - Zon : 14 -18 u 
en na afspraak
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Ondertussssen x een greep uit de kunstactualiteit

LUCIANO FABRO. Na de "Romeinse straat” 
van Guillaume Bijl verwerft het Middelheim 
alweer een klassiek geïnspireerde aanwinst: het 
uit carrara-marmer gehouwen “Badenden ” van 
Luciano Fabro. In de tentoonstelling die aan 
deze verwerving wordt gekoppeld, opteert Fabro 
voor een opstelling van een aantal van zijn 
werken tussen beelden van Arturo Martini en 
Medardo Rosso, aanwezig in de permanente 
Middelheimcollectie. Gesprekken die Knack- 
criticus Jan Braet met Fabro voerde, zullen in de 
bijhorende publikatie worden opgehomen en op 
22 september om 19.30 uur treden beiden nog 
eens in gesprek in de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten, Mutsaertstraat 31, 
2000 Antwerpen. De tentoonstelling loopt van 
25 september tot 30 november in het Open
luchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middel
heim, Middelheimlaan 61,2020 Antwerpen (03/ 
827.15.34).

JEUNE PEINTURE BELGE. Zoals eerder 
bericht heeft het Paleis voor Schone Kunsten de 
selectiecriteria van de prijs “Jonge Belgische 
Schilderkunst” beduidend veranderd. In plaats 
van werk naar Brussel te sleuren, volstaat 
voortaan een dossier met C.V., illustraties en 
een korte omschrijving. Vijftien geselecteerden 
worden vervolgens uitgenodigd voor een pre
sentatie van hun werk in de ruimten van het 
P.S.K., waarna dan pas drie evenwaardige prij
zen (Lust, Langui en Crowet ) worden toege
kend. De jury is samengesteld uit vier deskundi
gen en drie verzamelaars: dit keer Michel 
Baudson, Piet Coessens, Charles Jacquet, 
Thomas Neyrinck en Nicole d’Huart, Renilde 
Hammacher en Janine van Strydonck. Plaats
vervangend zaten op de bank Francis De Lulle, 
Fernand Jacquet, Jean-Pierre Van Tieghem en 
Stephy Langui, Claire De Pauw. Zij maakten 
een keuze uit ruim vierhonderd inzendingen. 
De resultaten van deze eerste Jeune Peinture 
nieuwe stijl worden gepresenteerd, in combina
tie met het werk van een aantal kunstenaars die 
de laatste tien jaar in De Ateliers te Amsterdam 
hebben geresideerd. In dit Nederlandse instituut 
beschikken een twintigtal kunstenaars gedu
rende maximaal twee jaar over een atelier en 
krijgen ze wekelijks bezoek van kunstenaars, 
critici en curatoren. De Ateliers werd opgericht 
in 1963 onder impuls van Carel Visser, die 
samen met Jan Dibbets en Stanley Brouwn de 
“oude” kern van begeleiders vormen. Actieve 
leden zijn voorts Marien Schouten, Chris Der- 
con. Toon Verhoef en een internationaal gevolg 
van tijdelijke bezoekers. Dercon en Schouten 
selecteerden werk en projecten voor deze ten
toonstelling.
Gelijktijdig is Douglas Huebler in een tweede 
luik van het project “Oorsprong en bestem
ming ” van curator Marianne Van Leeuw te gast 
in de antichambres tot 15 oktober. De Prijs 
Jonge Belgische Schilderkunst: van 8 septem
ber tot 9 oktober in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/ 
507.84.66).

APP BXL. Sinds juni nodigt de Zwitser Moritz 
Küng, artistiek medewerker van de Brusselse 
Fondation Pour l’Architecture, kunstenaars uit 
om gedurende drie maanden werk te deponeren 
in de ontvangstruimte van zijn privé-apparte
ment. Een zelfbewust en hoogst impulsief ini
tiatief dat zeker mogelijkheden biedt om het 
traditionele landschap van kunstorganen - mu
sea, tijdelijke tentoonstellingsruimten, galeries, 
tijdschriften... - op een significante wijze tijde
lijk te verrijken. Deze niet-commerciële leef
ruimte is enkel te betreden na afspraak met de 
gastheer. Ze vereist tevens van de kunstenaar' 
een weloverwogen plaatsing van een beperkt 
aantal werken. Moritz Küng is geen galerist, 
enkel tijdelijk “bewaarder” en mogelijk “door
geefluik’.’ van het werk.
Tot 15 september is het specifiek voor deze 
ruimte gecreëerde werk”99 sacs en plastique” 
van Thomas Hirschhom er nog te zien. Stedelijk 
zwerfafval zoals kartonnen dozen, zakken, kran
ten, kortom allerlei gemediatiseerde, maar na 
verloop van tijd ontwaarde dragers, worden 
door Hirschhom geherstructureerd en bewerkt 
tot ruimtelijke composities en stapelingen. Nooit 
laat hij echter na met gekleurde tape, bic of stift 
dit materiaal te merken met een onbestemde 
droedel, een krantefoto of schichtige woorden.

Jean-Marc Bustamante

Site 1,1991

Voor APP BXL propte hij aldus bewerkte plas
tic winkelzakken vol met restmateriaal uit zijn 
atelier, totdat er in zijn wagen geen zak meer 
bijkon. In Brussel aangekomen schikte hij deze 
geherwaardeerde, herijkte en met kleurloze tape 
afgesloten zakken op eenzelfde manier naast 
elkaar tegen de vloerplint, elk in zijn kenmer
kende, door het toeval bepaalde “houding”, 
enigszins doorgezakt, maar onmiskenbaar vol. 
De gelijktijdige verkenning van verschillende 
denkpistes, de onthutsende evidentie van het 
beeld en het lichtvoetige, maar tegelijk wrange 
geflirt met het alledaagse zijn ronduit verras
send.
Een volgende gast van Moritz Küng wordt Adrian 
Schiess: een glanzend, gelakte gestandaardi
seerde plaat laat hij in interactie treden met een 
niet eerder getoonde videoband en een foto. Van 
21 september tot 10 december kan men telefo
nisch een afspraak bedingen ten huize van 
APP BXL,Fontainasplein 22,1000 Brussel (02/ 
502.87.93).

DHONDT-DHAENENS.HetMuseumDhondt- 
Dhaenens combineert werk van Lang- 
lands & Bell, Luc Deleu, Willy De Sauter en Isa 
Genzken in een vraagstelling naar de actuele 
status, de “ziel”, van architectuur. Het duo 
Langlands & Bell bijvoorbeeld selecteert uit het 
nabije en verre verleden, gebouwen die de poli
tieke, economische of sociale orde represente
ren. Van die monumenten worden zeer gedetail
leerde maquettes vervaardigd, die spierwit ge
schilderd en ingelijst aan de wand worden opge
hangen. Ideologie te kijk gesteld als kunst, ma
jestueus irreëel. Isa Genzken en Willy 
De Sauter isoleren openingen in architectuur. 
Genzken isoleert onder meer karaktervolle raam- 
types, alleen zijn haar “Fenster” in beton gego
ten, gescheurd, broos en op een sokkel verhe
ven. De Sauter schildert bestaande raam- 
verhoudingen op de witte museummuren, uit
gepuurd, verblindend mooi, maar verweesd.
In volgende korte tekst, “Plaats maken voor 
architectuur”, vat Bart Verschaffel de drijfve
ren van deze tentoonstelling samen. “Van de 
officiële stad van de 19de eeuw, van de laatste 
variant van de waardige ruimte, blijven enkel 
nog fragmenten over. Het museum is er één van. 
Het museum is een asiel geworden. Het bewaart 
niet alleen kunst van vroeger, maar herbergt 
heterogene praktijken, dingen en ideeën die, 
doordat ze daar als ‘kunst’ geaccepteerd wor
den, een kans krijgen. De eindeloze ruil en de 
verwisselbaarheid van de dingen wordt even 
opgeschort, de dwang tot ‘communicatie’ valt 
even weg, en wat individuen zeggen en doen 

krijgt, zonder dat ze zelf iets (anders dan 
de’Kunst’) representeren, en alleen maar omdat 
het museum ze opneemt, een zeker ‘publiek’ 
karakter. Een van de zaken die het museum nu 
opneemt en een bescheiden bescherming biedt, 
is datgene wat zelf het museum heeft voortge
bracht: architectuur. Het museum en de kunst 
bewaren wel een oude, pre-modeme waardig
heid, die lang de zaak van de architectuur zelf is 
geweest, en nu uit de ruimtes waarin we leven 
vervluchtigt. Het monumentale - een vorm van 
waardigheid die vroeger publiek was en de vorm 
van het publieke zelf was - wordt nu bijna 
ambachtelijk vervaardigd. Ze bestaat margi
naal, verpersoonlijkt tot een oeuvre, en wordt als 
kunst bewaard.”
Van 11 september tot 23 oktober in het Museum 
Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 
Deurle (09/282.51.23).

L’AQUARIUM. Sinds 1992 werden in een 
voormalig beeldhouwatelier - bijgenaamd het 
aquarium - van de kunstschool van V alenciennes, 
tijdelijke presentaties verzorgd van zowel Franse 
als buitenlandse kunstenaars. Met minimale 
middelen. Men ontleende werk uit galeries of uit 
de collectie van de FRAC Nord Pas-de-Calais 
en gebruikte de tentoonstellingen als aankno
pingspunt voor de pedagogische begeleiding 
van de studenten. Onder supervisie van direc
teur Antonio Guzman volgden kleine tentoon
stellingen met werk van Jenny Holzer, Dan 
Flavin, Jeff Wall, Hans Haacke, enzovoort. Eind 
1993 werd met de steun van de stad Valenciennes 
de ruimte heringericht en kwamen middelen vrij 
om de activiteiten van deze ruimte via kleine 
publikaties meer in de openbaarheid te brengen 
en tegelijkertijd de werking ervan binnen de 
kunstschool te optimaliseren. Van 5 oktober tot 
15 november zijn er sculpturen van Jean-Marc 
Bustamente te zien. Het adres is L’Aquarium, 
Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes, rue 
Ferrand 8,59300 Valenciennes (27.33.22.02).

JETZTZEIT. De Kunsthalle Wien nodigde 
Saskia Bos van Stichting De Appel in Amster
dam uit om als relatief objectieve buitenstaan
der een tentoonstelling hier und jetzt met 
Oostenrijkse kunstenaars te organiseren. Met 
dit project beoogde zij geen nationale of regio
nale stand van zaken. Slechts zeven kunstenaars 
werden uitgenodigd, die op hun beurt een bui
tenlandse gast uitzochten om onafhandelijk, in 
overleg of samen een project uit te werken. 
Gelijktijdigheid en contextuele reflectie boden 
als achterliggende begrippen een houvast. De 
Oostenrijkse kunstenaars Franz West, Franz

Graf, Gerwald Rockenschaub, Peter Kogler, 
Elke Krystufek, Heimo Zobernig en Matta 
Wagnest nodigden respectievelijk Bizhan 
Bassiri, Svetlana Kopystiansky, Thomas Locher, 
Tatsuo Miyajima, Kim Fowley, Albert Oehlen 
en Lincoln Tobier uit
Nog tot 23 oktober in de Kunsthalle Wien, 
Karlsplatz, 1040 Wenen (01/586.97.76-14). 
(E.W.)

KORT

• In Ruimte Morguen, Waalse Kaai 21-22, 
2000 Antwerpen (03/232.55.30): “The 
Deconstructed Image" met Pierre Antoine, 
Frederick Bell, Heinz Cibulka en Mare 
Schepers: tot 22 oktober.
• In De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 
1017 DE Amsterdam (020/625.56.51): Gia 
Edzgveradze: van 23 september tot 6 novem
ber.
• In Museum Boymans-van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3000 CG Rotterdam 
(010/441.94.70): “Narcissus en de poel des 
verderfs ” een installatie van Edwin Janssen: 
tot 30 oktober.
♦ In het Stedelijk Museum, Paulus Potter
straat 13,1071 CX Amsterdam: “AsgerJom 
overzichtstentoonstelling, 100 schilderijen 
en 50 tekeningen”: van 8 oktober tot 27 
november.
• In de Kunst- und Ausstellungshalle, 
Friedrich-Ebert-Allee 4,53113 Bonn (0228/ 
91.71-201/4): “Europa, Europa, das 
Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und 
Osteuropa”: tot 16 oktober.
• In Stadtische Kunsthalle, Grabbeplatz 4, 
40200 Düsseldorf (0211/899.62.48): Ludger 
Gerdes: tot 16 oktober.
• In het Wilhelm Lehmbruck Museum, 
Düsseldorfer Strasse 51, 4100 Duisburg 
(0203/283.26.30): “Croatian Art Movements 
in the 20th Century”: van 11 oktober tot 
23 november.
• In Museum Haus Esters en Lange, Wil- 
helmshofallee 97 en 91, 47798 Krefeld 
(02151/77.00.44): HerbertBrandl en werken 
van Gregor Schneider, Monika Schwitte en 
Marcus Steinweg: tot 23 oktober.
• In het Musée d’Art Moderne, allée du 
Musée 1, 59650 Villeneuve d’Ascq 
(20.05.42.46): “The Cave” een video instal
latie van Beryl Korot en Steve Reich: van 1 
tôt 23 oktober.
• In Jeu de Paume, place de la Concorde, 
75001 Parijs (47.03.12.50): Antoni Tapiès: 
van 27 september tot 4 december.
• In de Hallen für neue Kunst, Baumgarten- 
strasse 23, 8200 Schaffhausen (053/ 
25.25.15): " 10 Jahre Hallen für neue Kunst”: 
tot 30 oktober.

Architectuur

LUCHTTUIGEN. Vliegen is een oerdroom, 
die dankzij de adembenemende technologische 
ontwikkelingen tijdens onze eeuw werkelijk
heid is kunnen worden. Met “Luchttuigen 19Ö0- 
1958 en Panamarenko” wil de Fondation pour 
L'Architecture, naar eigen zeggen, raakpunten 
verkennen tussen utopie en architectuur, tussen 
droom en werkelijkheid, tussen de historische 
schoonheid van archiefdocumenten en de poë
zie van de werken van Panamarenko,... Deze 
tentoonstelling wordt opgebouwd rond verschil
lende thema’ s. In “De voorstelling van de hemel 
in het Modernisme” wordt aan de hand van 
documenten aangetoond hoe het luchtruim een 
ideaal proefterrein bood voor de incarnatie van 
het vooruitgangsideaal van de modernisten. 
“Vliegende tuigen en luchthaventerminals" 
brengt een overzicht van het utopische ideeën
goed en de vindingrijkheid van architecten en 
ingenieurs in deze eeuw: van opblaasbare vlieg
tuigen tot demonteerbare luchthavens. Een an
der aspect zou “Van bovenaf gezien” kunnen
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heten: bekeken vanuit de lucht krijgen construc
ties op aarde immers een nieuwe betekenis. 
Dank zij die afstandelijke blik kregen architec
ten en urbanisten immers meer inzicht in bij
voorbeeld stedelijke configuraties en konden zij 
op een meer globale manier ingrijpen. Volgt 
tenslotte nog een luik "Luchtvaarttechniek, sym
bool van vooruitgang en kracht”, waarin via 
documenten een geschiedenis van de militaire 
en burgerlijke verovering van het luchtruim 
wordt geschetst. Als poëtische pendant van dit 
hele vlieggebeuren wordt een selectie uit de 
omvangrijke produktie van Panamarenko ge
toond. “Pepto Bismo - Fire Work Flyer” is een 
werk dat thuishoort in Panamarenko’ s reeks van 
vliegende rugzakken en dat naar aanleiding van 
deze tentoonstelling wordt gerealiseerd. Over 
het ontstaansproces van dit specifieke ‘lucht- 
tuig’ zal door de Fondation in 1995 een publika- 
tie worden uitgegeven.
In de kleine galerie wordt een videoband ver
toond van de Nederlandse Marijke van Warmer
dam en een selectie verluchte ontwerpen van 
architect Renaat Braem uit de fondsen van de 
Archives d’ Architecture Moderne. Voortaan zal 
er regelmatig een kleine selectie uit dit rijke 
archief belicht worden.
Van 4 oktober tot 31 december in de Stichting 
voor Architectuur, Kluisstraat 55,1050 Brussel 
(02/649.02.59). In de reeks “De mens en de 
materie” wordt een derde lezing uitgesproken 
door Dominique Perrault, architect van de nieuwe 
Bibliothèque de France. Hij zal het hebben 
over"De architecturale vorm". Op 27 septem
ber om 19.00 uur in de Faculté Polytechnique de 
l’Université de Mons, Amphithéâtre Richard 
Stiévenart, rue du Joncquois 53,7000 Bergen.

A.A.M. Het A. A.M. is trouwens verwikkeld in 
een bitsige belangenstrijd met het Ministerie 
voor het Patrimonium van het Brusselse Ge
west, beheerd door Didier Van Eyll en zijn 
vertegenwoordigster Françoise Jurion. Zo’n 
twintig jaar geleden als een privé-initiatief op
gericht door Maurice Culot, bekwam het archief 
vanaf 1981 subsidies van de Franstalige Ge
meenschap. In 1989 nam het Brussels Gewest 
deze taak over. Driejaar later ontstond er een 
probleem omtrent de subsidiëring van het jaar 
1991. Het ministerie verleende een jaarlijkse 
subsidie van 6,5 miljoen, uitsluitend bestemd 
voor de werking en het bestuderen van hef 
museale archief in ‘enge’ betekenis, maar men 
koesterde het vermoeden dat de aan het archief 

verbonden uitgeverij en het studiebureau even
eens van de koek snoepten. Na verschillende 
doorlichtingen van de boekhouding bleek er 
niets aan de hand, tenzij dan dat de onbezoldigde 
Maurice Culot onkostennota's indiende voor 
verplaatsingen. Pogingen om tot een wederzijds 
vergelijk te komen strandden op halfzachte voor
stellen of persiflages daarvan. Zoals bijvoor
beeld het plan van het gewest om de subsidiëring 
te hernemen op voorwaarde dat het gehele ar
chief in overheidshanden zou komen. Een niet 
ondertekende, noch gedateerde instemming hier
mee, wordt aan Culot toegeschreven. Steevast 
wordt dit papiertje zonder hoofding, als bewijs 
gehanteerd. De temperamentvolle Culot die met 
de stichting en uitbouw van het A.A.M. een 
voortrekkersrol vervulde, is de zaak spuugzat en 
werd directeur van het Institut Français 
d’ Architecture in Parijs. Françoise Jurion ha
mert op de exclusieve bestemming van de sub
sidies voor het museaal archief; de aanvulling 
van dit archief voor moderne architectuur met 
hedendaagse en vergelijkende studies van bin
nen- en buitenlandse urbanisatie is een ander 
paar mouwen. Is een museum of archief dan 
toch een mausoleum?
Herinner U ook een eigenaardige inbraak in het 
archief vorig jaar; publikaties in voorbereiding 
en allerlei bestanden werden ontvreemd en de 
computers werden in afvalcontainers in de om
geving gedumpt. Wegens geldgebrek verliet het 
A.A.M. haar pand in de Defacqzstraat. Onder
tussen loste een privéschenking van 10 miljoen 
fr. de uitstaande bankleningen af. Sinds septem
ber kan men het archief enkel na afspraak en 
mits betaling van een inkomgeld raadplegen in 
de Kluisstraat 86,1050 Brussel (02/649.86.65).

BALDEWEG. deSingel opent een nieuw sei
zoen van degelijk uitgebouwde architectuur- 
tentoonstellingen met de presentatie van ma
quettes, architectuurtekeningen en zelfs schil
derijen en installaties van de Spaanse architect 
Juan Navarro Baldeweg. “Architectuur is voor 
hem in eerste instantie een systeem van 
coördinaten en van de coördinatie van licht. Ten 
tweede moet architectuur fysiek zijn: de wer
king van krachten - zwaartekracht, aantrekkings
kracht - moet men kunnen ervaren. Een derde 
fundament van de ontwerpen is het begrip dat 
architectuur als een ‘horizon’ werkt.” Op 11 ok
tober om 20.30 uur licht Baldeweg in een lezing 
zijn uitgangspunten toe. Van 30 september tot 
6 november in deSingel, Desguinlei 25 in

2018 Antwerpen (03/248.38.00).

DE VERBORGEN OPGAVE. In samenwer
king met de faculteit Bouwkunde van Delft en 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken organi
seert het Nederlands Architectuurinstituut, Rot
terdam onder deze titel een tentoonstelling, ge
flankeerd door een cultureel programma, een 
ontwerpers-workshop, een internationaal con
gres en een tweedelige publikatie over de speci
ficiteit van stedebou wkundige projecten in "zelf- 
bouwwijken”, ook wel bidonvilles, favelas, kam
pongs of, ten onrechte, slums geheten. De ten
toonstelling concentreert zich op vijf uiteenlo
pende projecten uit Peru, Brazilië, Thailand, 
Indonesië en Zuid-Afrika. Een uiteenlopend scala 
van problemen, omstandigheden en strategieën 
komt aan bod, waarvan implicaties in de confe
rentie gecentraliseerd worden rond de thema’s 
van stedelijk beleid in een macro-economische 
context, ruimtelijke strategieën en de rol van 
planners en bewonersorganisaties.
Rekening houdend met de volstrekt eigen ont
wikkeling en organisatie van deze zelfbouw- 
wijken, die in regel steeds als een tijdelijk, 
vervelend fenomeen worden beschouwd, lijkt 
dit project uitermate boeiend en hoogst relevant. 
Van de 21 megasteden met een bevolking boven 
10 miljoen bevinden er zich 18 in ontwikke
lingslanden.
“De Verborgen Opgave. Thuis in de Stad ” loopt 
van 17 september tot januari 1995, het congres 
van 5 tot 7 oktober. Een tweedelige catalogus 
behandelt de tentoonstelling en zal tevens de 
verslagen van conferentie en workshop publice
ren. Deze tentoonstelling reist later rond met als 
eindpunt in 1996, de Habitat II Conferentie van 
de V erenigde Naties in Istanbul, over de evalua
tie van het huisvestingsbeleid sinds Habitat I in 
Vancouver in 1976. Meer informatie is te beko
men via het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00). (E W.)

m

HENZE BOEKHOUT. Deze Haarlemse foto
graaf bracht vorig jaar het verfrissende fotoboek 
“Seconds First ” uit. Een sobere en eigenzinnige 
presentatie van 82 foto’s. Het boek wordt in 

september in het Stedelijk Museum Amsterdam 
terecht bekroond als één van de vijf “Best Ver
zorgde Boeken” van 1993. “Seconds First” is 
een boek over alles en niks tegelijk, van een 
fotograaf die alles en niks tegelijk fotografeert. 
Een boek zonder tekst, zonder commentaar. En 
het werkt. De bij eerste oogopslag lukrake, lósse 
verzameling foto’ s, zonder achterhaalbare volg
orde of logica, brengt associatieve gedachten
stromen aan de gang, tussen beelden onderling, 
maar ook langs de beelden om. Totaal onaf
gebakend is de omgang van Henze Boekhout 
met fotografie. Zowel technisch, formeel als 
inhoudelijk zijn er geen grenzen, alleen bewe
gingen, een aftasten van mogelijkheden, spelen 
met evidenties, met het onverwachte, met com
plementen en tegenstellingen. Weifelend noemt 
Hans Aarsman Boekhouts werk een “lof der 
dingen”. Schijnbaar achteloze fotografie die ter
nauwernood een verregaande betrokkenheid 
verhult. Alleen belangrijke fotografen kunnen 
“schijnbaar achteloos” zijn. Van 9 tot 31 okto
ber stelt Henze Boekhout onder de titel “Veel 
Nieuwe Foto’s” tentoon in De Vishal, Grote 
Markt 20,2011 RD Haarlem (023/32.68.56).

PROVINCIAAL MUSEUM. Van de beide 
landelijke fotomusea zal Antwerpen eerst klaar 
zijn met verbouwen. In het vernieuwde 
Antwerpse etablissement staan in oktober twee 
behoorlijk streekgebonden tentoonstellingen op 
de agenda. Een-overzicht van de fotografische 
exploten die de Vlaemsche schrijver Stijn 
Streuvels voor eigen gebruik en genoegen heeft 
ondernomen en foto’ s die Lucas Jodogne maakte 
in het kader van de “Documentaire 'Fbto-Op- 
drachten Vlaanderen". Deze laatste toch wel 
nieuwsgierig makende onderneming van de pro
vincie Antwerpen en de Vrienden van de Pro
vinciale Musea Antwerpen, wil het absolute 
vacüum dat in Vlaanderen bestaat inzake een 
consistent fotografisch opdrachtenbeleid stil
aan gaan invullen. Lucas Jodogne kreeg als 
eerste in een reeks van drie de opdracht om een 
uitgebreide reeks landschapsfoto’s te maken 
binnen de provincie Antwerpen, vooralsnog de 
geografische beperking van het initiatief. De 
keuze voor een fotograaf als Lucas Jodogne 
stemt hoopvol, omdat ze alvast garant staat voor 
een niet-pittoreske aanpak, geen Antwerpen- 
vakantieland. Jodognes beelden willen vanuit 
een besef van de immense geschiedenis die de 
weergave van het landschap met zich draagt, 
vooral het moeizaam in elkaar grijpen van lan-
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delijke, industriële en stedelijke functies onthul
len. Dit document over het zich wijzigende 
landschap (van de provincie A.) zal worden 
aangevuld met twee toekomstige opdrachten 
die de "leef-omgeving" en een “typologie”(?) 
van de inwoners van de provincie willen vast
leggen. Aan elke opdracht wordt naast een ten
toonstelling ook de publikatie van een boek 
verbonden.
“Documentaire Foto-Opdrachten Vlaanderen - 
Lucas Jodogne ” en “Stijn Streuvels, Fotograaf’ 
lopen van 21 oktober tot 4 december in het 
Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47,2000 
Antwerpen (03/216.22.11).

NADINE TASSEEL. Na Mark Manders biedt 
“De Praktijk” - een vorm van quarantaine in de 
bovenste regionen van het Muhka - onderdak 
aan Nadine Tasseel. Voor deze fotografe wel
licht een goede gelegenheid voor een stand van 
zaken. Tot nu komt ze vooral naar buiten met 
weelderige seleniumdrukken, geraffineerde con
structies, waarvan de lectuur', na de betekenis
lagen van de verwijzing en de allegorie, stokt. 
Of stoot op “dat wat de kunstenares ‘de stilte’ in 
haar werk noemt”?
Van 18 septembertot20novemberinhetMuhka, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/238. 
59.60). De catalogus bevat een tekst van Leen 
De Backer en Lieven De Cauter.

GALERIE DB-S. Zet de gewaardeerde oefe
ningen in vergelijkende fotografie verder. “Let ’s 
face reality” combineert op de tien muren van 
de galerie telkens één foto van twee verschil
lende fotografen, waaronder Nixon, Williams, 
Fontcuberta, Brohez, Aarsman, Valhonnrat, 
Bellocq, Garcia Rodero, Boekhout, Sorge- 
drager,... Onderzocht wordt of deze vaak ver 
uiteenlopende duo’s iets kunnen leren over het 
medium en over de verschillende manieren 
waarop foto’s omgaan met de realiteit.
Van 17 september tot 22 oktober in Galerie DB- 
S, Vlaamse Kaai 75, 2000 Antwerpen (03/ 
237.83.05).

MARC TRI VIER. De laatste tijd was het ver
velend stil rond Mare Trivier. Weliswaar ver
schenen er totaal onopgemerkt twee boeken 
waarin gebruik werd gemaakt van fragmenten 
uit zijn werk. Zeven beelden uit de schitterende 
reeks die hij maakte met een gebrekkige Brownie- 
camera bedekken zo bijvoorbeeld op een merk
waardige manier de ‘leemtes’ in een tekst uit de 
13de eeuw. De trouvère Jean Bodel moet stad en 
vrienden verlaten om zijn intrek te nemen in een 
leproserie. In zijn afscheidsgedicht blijft hij 
meer dan eens in zijn woorden steken en daar is 
het dat de beelden van Trivier zouden willen 
‘helpen’.
“L’Election" is ook al zo’n merkwaardige pu
blikatie. Naast en zonder een voor de hand 
liggend verband met teksten van Jean-Louis 
Giovannoni wordt een vreemde, verwarrende, 
bijwijlen trefzekere keuze uitTriviers hele oeuvre 
afgedrukt. Het blinde varken tussen Heiner 
Muller en Jean Genet. Vreemd is dat Trivier in 
dit boekje voor het eerst ook uitsneden maakt, de 
oorspronkelijke cadrage van zijn foto’s naast 
zich legt en het beeld niet langer afbakent met 
een manifeste negatiefrand. De handen van 
Francis Bacon bijvoorbeeld worden uit het por
tret gelicht dat Trivier in 1981 van hem maakte. 
Een fragment uit wat tot dan een afgesloten 
scène (een relatief “bekend” portret zelfs) was, 
gaat een eigen leven leiden, heroriënteert de 
blik. Hadden we ze wel gezien, toen?
De verwachtingen waren dus hoog gespannen 
toen uit het niets een tentoonstelling van Mare 
Trivier werd aangekondigd, die dan nog “ Vu de 
dos "als titel meekreeg en nooit eerder getoonde 
foto’s beloofde. Lichtjes bij het haar getrokken 
door een overijverige galeriehouder, zo bleek. 
Eigenlijk had Trivier zelf, dit heel bescheiden en 
heterogene overzicht van foto’s die hij om den 
brode maakte of ooit ‘ns aan een tijdschrift

Richard Avedon

Francis Bacon

kwijtraakte “PhotographiesAlimentaires ” wil
len noemen en ze achteloos aan de muur willen 
pinnen. Ze worden nu erg stom gepresenteerd 
tot 15 oktober in Le Salon d’Art et de Coiffure, 
81, rue de l’Hôtel des Monnaies, 1060 Brussel 
(02/537.65.40). Het boek “Les Congés de Jean 
Bodel” werd uitgegeven door het Centre 
Régional de la Photographie Nord Pas-de-Cal
ais in Douchy-les-Mines (27435650), “L’Elec
tion" is een uitgave van Didier Devillez, 
GodefroidDevreesestraat 14,1030 Brussel (02/ 
215.82.05).

ANN MANDELBAUM. Foto’s zijn koud, zegt 
men. “Ze zijn een poriëndicht, gesloten, door 
emulsie aaneengelast oppervlak”, schrijft 
Annelie Pohlen. Toch blijken er beelden te be
staan, die de nuchtere koelheid van het fotogra
fisch proces achter zich kunnen laten. Of het 
althans even laten vergeten. De Amerikaanse 
Ann Mandelbaum maakt van die onderhuidse, 
warme foto’s. In bijna tastbare materie krijgt 
een doorleefde zinnelijkheid vorm. Bij Edition 
Stemmle, Zürich verscheen een respectvol boek 
met ëen ruime keuze uit haar foto’s en foto
grammen. Een overzicht van haar werk wordt 
van 17 september tot 30 oktober aangeboden 
door Espace Photographique Contretype, 
Verbindingslaan 1, 1060 Brussel, (02/538. 

42.20).

CRAIGIE HORSFIELD. Rond 1988 lijkt hij 
zowat uit het niets naar voor te komen met heel 
indrukwekkende foto’s. Een ‘ontdekking’ van 
de Franse fotocriticus Jean-François Chevrier, 
zeggen sommigen niet steeds zonder meesmui
len. De voorafgaande twintig jaar werkt Horsfield 
in Londen en in Krakau gestaag aan een oeuvre. 
Opnamen, die hij net als respectabele wijn, soms 
jaren laat rusten. Als de tijd rijp is, krijgen zijn 
foto’s een definitieve verwerking in uiterst 
meticuleuze, unieke afdrukken op monumen
taal formaat. De textuur is sensueel, houtskool- 
zwart. Thema’s en stijl verwarrend sober, klas
siek, tijdloos. Craigie Horsfield fotografeert 
mensen, plaatsen en voorwerpen om hem heen: 
zijn vrouw, vrienden, fragmenten van interi
eurs, straatbeelden. Niets is gezocht, alles - 
mens, dier, stad, object - is gehuld in een sfeer 
van zwijgzaam voor zich uit staren. Die somber
heid wordt nog in de hand gewerkt door het 
gedempte licht en het isolement van zijn onder
werpen. In de portretten spreekt de blik zowat 
altijd van de afwezigheid (de onzichtbaarheid?) 

van de fotograaf. Horsfield wil in zijn werk niets 
over zichzelf kwijt. Interesseert hem niet. In het 
denken over zijn kunst spreekt hij onder meer 
over geschiedenis als “slow history”. Geen 
veralgemenende “historie”, maar de “specifieke 
geschiedenis van levens die geleefd werden en 
worden en die ook in de toekomst nog zullen 
moeten geleefd worden”. Horsfields beelden 
zijn metaforen voor de zoektocht van het indi
vidu naar een plaats in deze stroom van de 
geschiedenis.
Recent werk van Craigie Horsfield wordt voor
gesteld door Galerie Micheline Szwajcer, Ver- 
latstraat 14, 2000 Antwerpen (03/237.11.27).

RICHARD AVEDON. Als eerste station in 
een Europese zegetocht worden in Keulen de 
tentoonstellingen “Retrospective -1944-1994” 
en “Fashion-Work” van deze Amerikaanse 
mode- en portretfotograaf gebracht. Een 
prestigieus en ongetwijfeld niet te missen over
zicht dat werd voorafgegaan door de vorig jaar 
verschenen foto-autobiografie van Avedon. 
Driehonderd foto’s, slechts een paar woorden. 
“Avedons portretten bevriezen, zijn modefoto’s 
zijn pure gesticulaties”, schrijft Dirk Lauwaert 
in een bespreking van dit boek. “In beide genres 
streeft hij naar één enkele, krachtige totaal
indruk, waaraan hij alle details ondergeschikt 
maakt, opdat niets zijn statement zou relative
ren. Daarin is hij de antipode van zovele intens 
verwonderde fotografen die in de eerste plaats 
de onuitputtelijkheid van het gegeven willen 
vastleggen. Avedon wil die rijkdom en diversi
teit herleiden tot binnen de grens van zijn wrange 
scepsis.” Te zien in de Josef Haubrich Kunsthalle 
te Keulen op initiatief van het Museum Ludwig 
(0221-221) van 10 september tot 30 oktober.

MOIS DE LA PHOTO. Al sinds 1980 spuwt 
dit Parijse fotofestival een hardlijvigheid ver
wekkende beeldenvloed over de argeloze 
novembergast. Kiezen en op tijd wegwezen is 
zeker ook bij deze achtste editie weer de bood
schap. Meer dan 80 (geregistreerde) foto
tentoonstellingen worden er min of meer bijeen
gebonden door drie thema’s. “La Ville et la 
Modernité Photographique” omvat zowel ex
posities van de 19de eeuwse calotypist Charles 
Marville, van Walker Evans en Berenice Abbott, 
als van een onoverzichtelijk aantal hedendaagse 
fotografen (Gabriele Basilico, Victor Burgin, 
Gladys,...). “L’Éloge de l’Oubli” wil als tweede 
thema een aantal onbekende, vergeten, ten on

rechte miskende of verwaarloosde fotografi
sche oeuvres onder de aandacht brengen. Zo 
zullen er glasnegatieven te zien zijn van Corot, 
Delacroix, Daubigny, Millet, Man Ray, Max 
Ernst en Brassai, anonieme dierentuinfoto’s, 
beelden gemaakt door August Strindberg, opna
men van Afrikaanse sculpturen door Walker 
Evans of “Cuir verni et vieilles dentelles”, ero
tische foto’s uit de jaren ’30 van Yva Richard. 
Het derde thema ligt voor de hand: in 1995 viert 
men honderd jaar film en tijdens deze Mois wil 
men al erg uitgebreid op zoek gaan naar over
eenkomsten en verschillen tussen fotografie en 
film. Men doet dat via een historisch luik (over 
les frères Séeberger, de archieven van Studio 28, 
setfotografie, Life e.n Magnum in filmland, etc.), 
met fotografie van cineasten als Carl Théodor 
Dreyer, Andreï Tarkovski en Wim Wenders en 
met een obligate portrettengalerij van filmster
ren. Verantwoordelijk voor dit oeverloze festi
val is Paris Audiovisuel, 35, rue Là Boétie, 
75008 Paris (43.59.33.61). (E.E.)

KORT

• In het Centre National de la Photographie, 
Hôtel Salomon de Rothschild, 11, Rue 
Berryer, 75008 Paris (53.76.12.32): “Réfu
giés " van John Vink, “PrixNiépce 94: Xavier 
Lambours”eR “6°Biennale de la Jeune 
Photographie en France”: tôt 17 oktober. 
Samen met het Goethe Institut, organiseert 
het CNP ook de tentoonstelling “Travaux 
photographiques 1980-1994 ” van de Duitse 
Gundula Schulze in het Goethe-Institut léna, 
17, Avenue d’léna, 75016 Paris.
• Na Perspektief en de Stichting Fotografie 
Biënnale Rotterdam, wil het Nederlands Foto 
Instituut onder de naam Photo International 
Rotterdam een tweejaarlijks fotografie-fes- 
tival op de been houden. “Changing 
Realities” wordt de eerste editie met zes 
hoofdtentoonstellingen, themaweekends en 
40 grotere en kleinere fototentoonstellingen 
op diverse locaties in Rotterdam. Alles vindt 
plaats van 29 september tot 6 november. Info 
via Nederlands Foto Instituut, Witte de 
Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam (010/ 
213.20.11 ), Tot 25 september kan u daar nog 
terecht voor een impressionant voorbeeld 
van opdrachtfotografie, het Siemens Foto
project (met werk van Appelt, Bonvie, 
Fischer, Gursky, Hütte, Schmidt,...)
• In Museum Boymans-van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam
(010/4419400): presentatie van nieuwe aan
winsten van Inez van Lamsweerde, samen 
metfotowerken van Cindy Sherman en Mike 
Kelley en een object van Thomas Grünfeld: 
tot 16 oktober. In het kader van Photo Inter
national Rotterdam: foto’s van Bas Jan Ader, 
Günther Förg, Thomas Struth en James 
Welling: tot 13 november.
• In Stedelijk Museum Schiedam, Hoog
straat 112, 3111 HL Schiedam (010/ 
4269066): foto’s en installaties van Alain 
Fleischer van 22 oktober tot 27 november.
• In het Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 
33, 3500 Hasselt (01 1/21.02.66): werk van 
Lydia Schouten, dat er luidens het persbe
richt “zeer internationaal hedendaags” uit
ziet: tot 16 oktober.
• In het AMVC, Minderbroederstraat 22, 
2000 Antwerpen (03/226.01.50): “In het licht 
van de dood. Post-mortem foto’s": tot 1 
oktober.
• In Galerie Ronny Van de Velde, IJzeren- 
poortkaai 3,2000 Antwerpen (03/216.30.47): 
“Man Ray 1890-1976": van 18 september 
tot 18 december.

(ONIEMPORARY ART GALLERY

OLIVIER MOSSET
22.9.94-29.10.94

Edmond Picardstraat Brussel Tel. 02/346 52 73 Fax 02/343 88 80 
open donderdag tot zaterdag van 1 4u tot 1 8u en op afspraak
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D Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm
Tel. & fax: 055/49 79 89

Open: woens- t/m zondag 14 tot 18 hen volgens afspraak

di-art HOF TEN D0EYER

ART Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren
09/348 06 42

CONTACT
1° vakbeurs voor de kunstenaar : 
nieuwe materialen / technieken / 
diensten

FLANDERS EXPO 
GENT 2 - 6 DEC 1994

zelfde dagen & uren als de kunstbeurs LINEART

A
Wenst u deel te nemen ?
A
Nenst u opgenomen te worden in de 
"Jaargids Voor De Kunstenaar" ?

Alle info en inschrijvingsformulieren bij :
ART CONTACT -
ROMESTRAAT 20 - 8400 OOSTENDE
Tel / Fax (059) 50.09.22

tot 26 september

ZOMEREXPO
recent werk van 10 kunstenaars

van 1 oktober tot 30 oktober '94

IVAN POPOVIC
schilderijen

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 

zaterdag: 10-18 uur
zondag: 14-18 uur

november - december ‘94
Thomas BOGAERT

december ‘94 - januari ‘95
Maurice WYCKAERT

3.3

Paradijs voor de kunst- en natuurliefhebber
Midden in een ongeschonden landschep van de Zwalmstreek vindt u, 

in een gerestaureerde 17e eeuwse hoeve, de grootste voorraad 
zorgvuldig geselekteerde grafische kunstwerken van moderne en 

hedendaagse meesters. Ook unieke werken op papier en skulpturen.

Een greep uit de namen:
Alechinsky, Anderle, Belgeonne, Brunovsky, Bury, Cane, 

Carcan, Corneille, Dali, Daniels, Debeerst, De Bruycker, 
De Kramer, de Saint-Phalle, Doaré, Dussau, Eeckhout, 

Everaert, Fini, Gorodine, Hasegawa, Hendrickx, Hoenraet, 
Jean, Kolibarov, Labisse, Lannoo, Mels, Miró, Peeters, 

Picard L.B., Raveel, Rooms, Slabbinck, Tsanev, 
Van Ruyssevelt, Vos, Weissbuch, Wittevrongel, ...

Het ganse jaar door tentoonstellingen, kursussen en koncerten. 
Specialist zuurvrij inlijsten of herinlijsten van kunstwerken op papier.

Uw volgende uitstap leidt dus langs Hof ten Doeyer.
Daar liggen enkele gratis wandel-, fiets- en autoroutes voor u klaar.

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

Kunstuitleen. In Vlaanderen 
een te weinig gekende mogelijkheid. 
Nochtans heeft Kunst In Huis zeven 
filialen — Brussel, Dilbeek, Hasselt, 
Turnhout, Knokke-Heist, Waregem 
en Antwerpen — waar u, uit een grote 
voorraad recent werk, die kunst
werken kunt kiezen die u graag in 
uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

Voeg daaraan toe dat de maan
delijkse huurprijs nog geen twee 
pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

• C ALERI

IEl «EYNGAERI
HEDENDAAGSE GRAFIEK

CHARLES VAN GISBERGEN
ROLF GERLACH

MARCHOREMANS
WILUAMMAES 

CHRIS VAN HOVE

5 OKTOBER TOT EN MET 4 NOVEMBER 1994 
VOOROPENING OP DINSDAG

4 OKTOBER 1994 OM 19.30 UUR

De galerij is open : 
maandag tot vrijdag van 12 tot 19 uur 

en zaterdag van 11 tot 18 uur
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 

Bohdgenotenstraat 54 - 1190 Brussel (Vorst) 
Tel : 02/347 16 86 Fax : 02/346 33 86

KUNSTIHUS nashuatec
WI WAT MINDER, U WAT MEER. 8Q
Voor meer info : 02/216 OO 80. U vraagt naar Inge. I

BRUSSELS 
EOWEDSTEDELUK

VLAAMSE 
CEMEENSCHAPS 
COMMISSIE

BESTUUR 4-9 DIENST
VOLKSONTWIKKELING 385 CULTUURSPREIDING 

EN OPENBAAR "FS EN
BIBLIOTHEEKWERK " • CULTURELE CENTRA

1
DE WITTE BEER

van zat. 8 okt. t/m zon. 6 nov. *94

RIA

VERHAEGHE
“le bonheur de ce monde”

openingsuren
op woensdag en vrijdag van 15 tot 19 uur 
op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

Galerij 
DEWTTEI
BEER-

Witte 
Beerstraat —

BRUGGE

■Lange
Vesting
-—--------- Markt
• Smedenpoort

Gistel

„Torhout

8)

I
//Torhout
/ Roeselare

"*60.
.Kortnjk

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort) 
tel. (050) 31 14 05 • (050) 34 36 89
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Ondertussen: een greem uit de K<unstactunaliteit

Beeld/Scher

TONY OURSLER. In Portikus Frankfurt am 
Main is tot 2 oktober de multi-media-installatie 
“ System for Dramatic Feedback" van de Ame
rikaanse kunstenaar Tony Ourslerte zien. Oursler 
wordt samen met onder andere Mike Kelley, 
Cady Noland en Paul McCarthy tot de pathetic 
art gerekend. Stephen Sarrazin merkt terecht op 
dat de werken van Oursler en Kelley de ver
moeide videokunst nieuw leven ingeblazen heb
ben. Hij schrijft in Metropolis M, nr. 6 (1993): 
“Ze maken korte metten met de beelden van het 
menselijke lichaam in de traditionele video
kunst: de flauwe, uit televisietoestellen opge
bouwde robots van Nam June Paik. Net als Gary 
Hill (...) en Bill Viola toont Oursler een nieuwe 
gedaante van de menselijke figuur. Zijn versie 
van het lichaam is fragiel en vluchtig, ziek en 
bedreigend”. De installatie in Portikus handelt 
over de impact die geweld (en sex) op film en 
T.V. uitoefenen op jonge kijkers. Zo wordt 
bijvoorbeeld de in 1989 door twee teenagers 
begane moord op een dakloze (de man werd in 
brand gestoken) gezien als een rechtstreeks ge- ' 
volg van een op de televisie uitgezonden 
televisiedrama waarin een man op identieke 
wijze om het leven werd gebracht.
Ourslers installatie fungeert als een soort 
feedback-systeem en bestaat uit drie met elkaar 
corresponderende sculpturale elementen: “In
levingsvermogen" (voorgesteld door een klein 
pathetisch figuurtje dat alleen in een hoek staat 
en via een geprojecteerd videogezicht diverse 
gevoelsexpressies toont), “Mutatie ” (bestaande 
uit een tot aan het plafond opgestapelde berg 
ledenpoppen waarop videobeelden geprojec
teerd worden van slaande en strelende handen, 
een op en neer gaande, Zwangere buik, ver
vormde gezichten en wiebelende geslachtsde
len) en “ De Toeschouwer” (weergegeven door 
een muurvullende videoprojectie van toeschou
wers in een filmzaal). De bezoeker die zich in de 
ruimte bevindt wordt door deze opstelling in 
verschillende psychische en psychologische rol
len gedwongen: die van fysisch object, van 
groepslid en van voyeur/beschouwer. Van deze 
installatie wordt ook een boek uitgegeven. Voor 
meer info: Portikus Frankfurt am Main, Schone 
Aussicht 2, 60311 Frankfurt (069/60500830).

PARADZJANOV. Van 8 tot 28 september 
vindt in het Nederlands Filmmuseum het pro
gramma “De Erfenis van Paradijanov” plaats. 
Behalve een uitgebreide retrospectieve van het 
werk van Paradzjanov - waaronder een vijftal 
films die hij maakte vóór de alomgeprezen mees
terwerken “De Vuurpaarden” en “De Kleur 
van Granaatappels wordt ook een bijzondere 
tentoonstelling van Paradzjanovs collages en 
objecten naar Nederland gehaald. Het gaat om 
schilderijen, hoeden, poppen, tekeningen en brie
ven uit privé-collecties, onder meer van Sofiko 
Tsiaöreli, de fetisj-actrice van Paradzjanov. Uit 
haar collectie wordt een serie van acht collages 
rond het thema van de dood geëxposeerd en het 
originele handgeschreven en geïllustreerde sce
nario van "The Tortures van Soerfani " ( een film 
die nooit kon gemaakt worden omdat de 
Georgische autoriteiten bezwaar hadden tegen

57 VA
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Sergej Paradzjanov

De kleur van de granaatappel, filmstill

het feit dat een Armeniër een film zou maken 
met een Georgische heilige als onderwerp). 
Paradzj anov was op zijn minst een opmerkelijke 
figuur. De meest wonderbaarlijke verhalen doen 
de ronde over de ellenlange, emotioneel geladen 
en warrige interviews die hij gaf, al dan niet 
onderbroken door een bezoek aan een nabijgele
gen rommelmarkt. (Paradzjanov werd geobse
deerd door het vinden van allerhande prullaria 
op markten en afvalhopen.) Soms sloot hij tij
dens het gesprek een deal met de interviewer en 
vroeg hij hem een kledingsstuk te ruilen voor 
een fles vodka of een gesigneerde foto.
De films van Paradzjanov zijn van een zelden 
geziene beeldenpracht, geïnspireerd op de 
Oekraïnse volkskunst en op eigen surrealistisch 
getinte fantasieën (hij beweerde nooit iets te 
hebben verfilmd wat hij niet vooraf had ge
droomd). Zijn beelden zijn als het ware ver
filmde ikonen. Paradzjanov zegt zelf: “Het film
beeld zóu statisch moeten zijn als een Perzische 
of Indiase miniatuur, en toch een plastiek bezit
ten en een innerlijke dynamiek”. Van de zestig 
jaar dat Paradjznov leefde (hij overleed in 1990 
aan een hartaanval) bracht hij zestien jaar door 
in de gevangenis, onder meer wegens vermeende 
homoseksualiteit en ikonen-diefstal. Ook brie
ven die hij tijdens zijn gevangenschap schreef 
naar zijn vriendin Lilja Brik worden in deze 
tentoonstelling opgenomen. De expositie is te 
zien in galerie Karass in Haarlem en in het 
Nederlands Filmmuseum in Amsterdam. In ga
lerie Karass worden foto’s tentoongesteld uit 
het leven van Paradzjanov, gemaakt door zijn 
naaste vrienden. In het Nederlands Filmmuseum 
worden collages, brieven en foto’ s geëxposeerd. 
Aansluitend worden ook twee films van Joeri 
Iljenko, de cameraman van “De Vuurpaarden” 
in première vertoond. Het scenario voor Iljenko’ s 

a
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“Swan Lake-The Zone” (1990) werd mede ge
schreven door Paradzjanov, die zich hiervoor 
baseerde op zijn eigen gevangeniservaringen. 
Voorverdereinfo: Galerie Karass, Kleine Hout
weg 5, 2012 CA Haarlem (023/341887). Ne
derlands Filmmuseum, Vondelpark 3, 
1071 AA Amsterdam (020/5891400).

STAN DOUGLAS. In het Rotterdamse cen
trum voor hedendaagse kunst Witte de With 
zijn van 10 september tot 30 oktober, naast fo
to’s en videotapes, drie installaties van de 
Canadese kunstenaar Stan Douglas te zien. Som
mige van zijn werken ademen eenzelfde sfeer 
als de foto’s van Jeff Wall en de dia-projecties 
van James Coleman. Douglas’ installaties zijn 
opgebouwd uit beeldprojectie (video en film) in 
combinatie met muziek (zowel free jazz als een 
compositie van Arnold Schonberg) of gespro
ken tekst (Proust). De installatie “Over
ture"(1986) bestaat zo bijvoorbeeld uit een 
zwart-wit filmpje van een zestal minuten, opge
dolven uit de archieven van de Edison Film 
Company. De camera, aan een locomotief be
vestigd, toont grofkorrelige, overbelichte beel
den van een rijdende trein die zich een weg baant 
langs steile afgronden en door donkere tunnels. 
Tijdens de projectie zijn passages uit “A la 
recherche du temps perdu ’’van Marcel Proust te 
horen, handelend over de grens tussen slapen en 
waken en over de angst voor het alleen zijn in 
een donkere ruimte. De combinatie van deze 
tekst met de nu eens donkere - en na de tunnels 
- weer klaarlichte beelden, zorgt voor een hyp
notiserend eïfect.”Hors-Champs” (1992) ge
maakt in opdracht van het Centre Pompidou, 
bestaat uit twee video-opnamen die gelijktijdig 
geprojecteerd worden aan de voor- en achter
zijde van een scherm. Wat getoond wordt is een 

optreden van vier Amerikaanse muzikanten die 
allen tijdens de hoogdagen van de free jazz in 
Parijs leefden en werkten. George Lewis, 
Douglas Ewart, Kent Carter en Oliver Johnson 
spelen muziek, gebaseerd op een compositie 
van Albert Ay 1er, "Spirits Rejoice ” uit 1965. Op 
het ene scherm zien we de gemonteerde opname 
van het optreden en op het tweede wat de muzi
kanten doen wanneer ze niet in beeld, wanneer 
ze “hors-champs”, zijn. De montage van deze 
stukken doet zich voor als ware het een tegen- 
vertelling van het “officiële” programma. De 
derde en meest recente installatie,” Pursuit, 
Fear,Catastrophe: RuskinB.C. ”(1993), bestaat 
uiteen door Douglas in 16 mm opgenomen stille 
misdaadfilm, muzikaal ondersteund door een 
computergestuurde piano. De pianomuziek is er 
nietenkei voorde sfeer, maar beklemtoont vooral 
bepaalde fragmenten in de stomme film (zoals je 
trouwens dagelijks op een voortreffelijke ma
nier kan ervaren in het Brussels filmmuseum). 
Het klavier bij Douglas speelt een nieuw arran
gement van het muziekstuk "Begleitmusik zu 
einer Lichtspielszene" van Arnold Schonberg, 
een werk dat hij in 1929 schreef voor een imagi- 
naire film. De drie thema’s, waar de titel van 
Douglas naar teruggrijpt, "Bedrohliche Verfol- 
gung, Angst, Katastrophe ”, werden in deze com
positie verwerkt De B.C. staat voor British 
Columbia. Douglas wil verwijzen naar een mys
terieuze verdwijning (ook in 1929) waarvan 
melding werd gedaan bij de “Provincial Police” 
van British Columbia. Een derde laag is de 
inbreng van “Ruskin” in het scenario, het is een 
in Columbia gelegen district oorspronkelijk 
opgericht naar de ideeën van de sociaal-utopist 
John Ruskin.
Naast Douglas wordt ook een solotentoonstelling 
van de Amerikaanse Diana Thater gebracht. Zij 
houdt zich vooral bezig met ruimtelijke werken 
die de relatie tussen film en architectuur verken
nen. Ze werkt met meer dan levensgrote video
beelden die in de architecturale ruimte worden 
geprojecteerd. Tater maakt gebruik van visuele 
ideeën, aangereikt door de traditie van de 
landschapschilderkunst en de verbeelding van 
het landschap in de western en de experimentele 
film. Zij bewerkt door haarzelf geregistreerde 
beelden van landschappen tot een uitermate 
geabstraheerd geheel, dat teruggaat tot de kleu
ren waaruit het videobeeld is opgebouwd: rood, 
blauw en groen. Van Diana Thater zijn vijf 
video-installaties te zien.

Voor meer info: Witte de With, Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/ 
4110144). (F.D.K.)

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser
ErikEelbode
Etienne Wynants

De Tentoonstelling

Jacques Charlier
L’Art à Contretemps
in

Le Centre d’Art Nicolas de Staël
Braine-l’Alleud

Het Boek

UArt à Contretemps
Jacques Charlier
uitgegeven door

Le Centre d’Art Nicolas de Staël en Keepsake Editions
schetst zijn volledig œuvre van de laatste tien jaar

open 9u3O-16u3O
.woensdag 9u30-13u 

zaterdag-zondag 14u-18u 
tek 02.386.15.35

tentoonstelling van 7 tôt 30 oktober 1994 
Centre d’Art Nicolas de Staël
83, Chaussée de Mont-Saint-Jean
1420 Braine-l’Alleud

formaat 22 x 29 cm 
176 bladzijden 

56 kleur- en
75 z/w reproducties

originele tekst van René Denizot en Anne François 
Thierry Lenain, René Debanterlé, 
gesprekken met S. Bonati, D. Ellman, 
L.Vandersanden, S. Falk, D. Hunter en S. Decostere

BARTHEL RITZEN
in het kader van de Vlaamse Opera - Gent 

foto's - mixed media - installaties

gezamelijke gentse opening 17 september 19 uur 
tentoonstelling 17 september - 22 oktober

open wo. - do. - vr. - zat. van 15 uur tot 18.30 uur en op afspraak 
zuidstationstraat 25-27 - 9000 gent - tel & fax (09) 225'10 81

permanente tentoonstelling sieraden & zilveren objecten Siegfried De Buck

deelname interieur kortrijk • van 14 oktober - 23 oktober • Halle 3 - stand 327

galerie s. & h. de buck

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop
Jakobijnenstraat 8 - B 9000 Gent
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)
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Neerveldstraat 174
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49
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Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 

8500 Kortrijk

15/9/94 -17/10/94

Stefan 
Annerel 

recente schilderijen op doek

20/10/94-28/11/94

Beniti 
Cornelis 

recente schilderijen op doek en op papier, 
en grafiek

Openingsuren:
de maandag, donderdag en vrijdag 

van 14.30 uur tot 19 uur, 
de zaterdag en zondag van 14.30 uur tot 18 uur 

en op afspraak tel. (056) 25 88 57 
of tel. (056) 51 26 01 (privé)

Wij beschikken permanent over een ruim 
aanbod grafiek, schilderijen en beeldhouwwerken 

van jonge en gevestigde kunstenaars.

w w

■

Gezien in een 
Gents museum

F

Info: Dienst voor Culturele Zaken - Directie Tel.: 09/221.19.16 Fax: 09/220.08.28

(Svystcbl Or
CONTEMPORARY GLASS GALLERY S

E. Suy - Hoevensebaan 323 • 2950 Kapellen
tel. 03 / 605 29 68-fax 03/605 29 68

MAGIËRS 
van de 

OORSPRONG 
der 

CULTUUR

17.09.1994-25.10.1994

KOEN VANDERSTUKKEN 
FRANK VAN DAELE 

JAN WYCK

vrij- en vormgeblazen, handgevormd, gegoten, 
gesculpteerd, gegraveerd, gezandstraald, 

versmolten en vormgesmolten glas

galerij-uren 
dinsdag t/m zaterdag 13.00 -18.30 uur 

en na afspraak 03 / 248 16 42

Galerij 
Groot-Begijnhof

•

03.09.94 - 02.10.94

Manu Vandereycken
schilderijen

Mare Vanvoorden
ijzersculpturen

Arlette Van de Graaf
juwelen

•

08.10.94-13.11.94

Bart Slangen
schilderijen

Galerij 
Groot-Begijnhof

Hoviusstraat 6 - 2800 Mechelen
Tel. 015/20.26.74 

open elke zat. en zon. van 14u tot 18u 
en na afspraak

Kunstgalerij 
met beeldentuin 

Kauterveerne
•

10.09.94-09.10.94

Lucien Tongels
schilderijen

Pascal Radar
bronssculpturen

Hubert Bliard
juwelen

15.10.94-20.11.94

Jean-Paul Laenen
tekeningen, beelden, ontwerpen

Kunstgalerij met beeldentuin 
Kauterveerne

Mechelbaan 163 - 2861 Sint-Katelijne-Waver
Tel. 015/55.16.45

open elke do., vr., zat. en zon. van 14u tot 18u 
en na afspraak
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AALST

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst 
053/77.22.97
Reinoud Oudshoom 
van 10 september tot 16 oktober

Galerie S 65
Tragel 6 
9300 Aalst 
053/70.02.17 
Bert De Beul - 
schilderijen 
van 3 september tot 8 oktober 
Joseph Marioni - 
schilderijen 
van 15 oktober tot 19 november

Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 
9300 Aalst 
053/78.86.80 
Marc Angeli 
van 9 oktober tot 13 november

Galerij Muylaert-Hofman 
Nieuwstraat 36 
9300 Aalst 
053/78.71.12
Leopold-Ferdinand Denys - • 
schilderijen 
van 2 tot 24 september

Kultureel Centrum De Werf 
Molenstraat 51 
9300 Aalst 
053/76.13.11
“Papier, beeld en basis” - 
Barry, Betke, Dewaele,... 
tot 25 september

Vredeshuis
Zonnestraal 26 
9300 Aalst 
053/77.03.39 
Linda Wellekens - 
schilderijen 
van 10 september tot 18 oktober

ANTWERPEN

‘t Elzenveld vzw 
Sint-Jorispoortstraat 27bis
2000 Antwerpen 
03/223.56.10
“Het fotogram, een hedendaagse 
praktijk” - E. Coûtas, G. Bouschet, 
K. Küster ...
tot 11 september 
“De zwarte panter” 
tot 11 september

‘t Pakhuis
Jeruzalem straat 10 
2000 Antwerpen 
03/232.11.07 
K.A.S.K. - D.K.O. 
tot 18 september

Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven 
Minderbroedersstraat 22 
2000 Antwerpen 
03/232.55.80
“In het licht van de dood, post
mortem foto’s” 
tot 1 oktober

Campo Vlaamse Kaai 
Vlaamse Kaai 30-31 
2000 Antwerpen 
03/238.42.02
Médard Verburgh - 
retrospectieve 
van 16 september tot 8 oktober

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 
03/248.38.00
Juan Navarro Baldeweg - 
architectuur 
van 30 september tot 6 november

Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31-33 
2018 Antwerpen 
03/231.86.45
“Zuiderse Schittering: collectie 
van het Castello di Satirana" 
van 14 oktober tot 13 november

Elcker-Ik Centrum 
Breughelstraat 31-33 
2000 Antwerpen 
03/216.31.38
Eli Peeters - fotografie 
van 5 tot 30 september

Etnografisch Museum 
Suikerrui 19
2000 Antwerpen 
03/232.08.82
“Luba, aan de bronnen van de 
Zaïre”
tot 4 september

Fabiolaza^l van het Veiligheids
instituut
Jezusstraat 28 
2000 Antwerpen 
“Bindprojecten van het NHISK" 
van 9 september tot 9 oktober

Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
Jean-Marie Bijttebier - 
schilderijen 
van 17 september tot 16 oktober

Galerie Annick Ketele 
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27
Jürgen Voordeckers
van 17 september tot 16 oktober
Boy Stappaerts 
van 20 oktober tot 20 november

Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 75 
2000 Antwerpen 
03/231.12.96 
“Let’s face Reality” - 
Nixon, Williams, Brohez ... 
van 17 september tot 22 oktober

Galerie Hilde Metz 
Haarstraat 18 
2000 Antwerpen 
03/223.27.43 
textiel en juwelen 
van 15 september tot 30 oktober

Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 
2000 Antwerpen 
03/231.50.36
Thomas Thijs, Jan Landau en Dirk 
Lambrechts 
van 2 tot 22 september
Theo Beek, Erica Chaffaert, Andre 
Carens ...
van 23 september tot 14 oktober

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8 
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Geert Opsomer - grafiek 
van 20 september tot 29 oktober

Galerjj BI
Vleminckveld 37 
2000 Antwerpen 
03/231.45.79 
Lucienne Stassaert - 
schilderijen 
van 8 september tot 13 oktober

Kolveniershof
Kolveniersstraat 20 
2000 Antwerpen 
03/232.39.20 
“Antwerpen: waar cultuur een 
feest is” - laureaten ,4de foto
wedstrijd Zomer van de Fotografie 
- Prijs van de stad Antwerpen 
van 12 tot 30 september

Kunst in Huis
Lange Nieuwstraat 105 
2000 Antwerpen 
03/232.53.12 
“De heliogravures” - 
Patrick Merckaert 
van 3 september tot 1 oktober

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71
2018 Antwerpen 
03/238.40.34 
Charlo Hasen - 
tekeningen en schilderijen 
tot 13 september

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
Groenplaats 
2000 Antwerpen 
03/231.30.33
“Bouwen aan bouwgeschiedenis” 
tot 3 november

Sint-Lucaspassage 
Sint-Jozefstraat 35
2018 Antwerpen 
03/231.22.86 
Ivo Toremans 
van 1 september tot 7 oktober

v. H Lijsten
Volkstraat 62-64
2000 Antwerpen 
03/237.50.27 
“Collages” - 
Nicole Van Lieshout 
van 17 september tot 26 oktober

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45 
“De mantel der traditie” - 
een monument van Wilfried Pas 
voor Willem Elsschot 
tot 4 september 
Ludo Geysels - fotografie 
van 10 september tot 13 november

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14

2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
Craigie Horsfield - 
fotografie 
van 10 september tot 22 oktober 
Jimmie Durham 
eind oktober tot 24 december

Gallery Ronny Van De Velde
IJzerenpoortkaai 3

2000 Antwerpen. 1 
03/216.30.47
“Man Ray 1890-1976”
van 18 september tot 18 december

Generale Bank Galerie
Meir 48
2000 Antwerpen 1 
03/223.31.11
“Merklappen, schoolhandwerk van 
meisjes”
van 24 september tot 14 oktober

Hessenhuis
Falconrui 53
2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28 
“Beiroet” -
Gabriele Basilico, Raymond 
Depardon, Josef Koudelka - 
fotografie 
“Muziek en schilderkunst in de 
Gouden Eeuw” 
tot 30 oktober

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06 
“Peacefull Action” - 
fotografie 
tot 11 september

Kredietbank
Zaal Fernand Collin
Eiermarkt 20
2000 Antwerpen 1 
03/223.49.22
“Fritz Mayer van den Bergh, 
numismaat”
tot 16 september

Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/238.81.66
Geert Koevoets 
en Hoo Hui Lan 
van 8 september tot 2 oktober

MUHKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60
Walter Swennen
“De Praktijk” - Nadine Tasseel - 
fotografie
“De verzameling”
van 17 september tot 20 november

Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen 1 
03/216.22.11
“Flor Garduno: Witnesses of Time” 
tot 11 september
“Stijn Streuvels fotograaf’ 
Lucas Jodogne 
van 22 oktober tot 4 december

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22
2000 Antwerpen 1 
03/248.08.45
“Het gedeconstrueerde beeld” - 
Pierre Antoine, Frederick Bell, 
Heinz Cibulka en Mare Schepers 
van 17 september tot 18 december

Galerij Elias-Enzo-Esra 
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
“London twice” - Patrick Cambien 
“Lichtpunt” - Frederic Gils 
“Facetten” - Freddy Cocquyt 
tot 13 September 
Siele Cobbaert, 
Jean Florin
en “Page 84”
van 16 September tot 11 oktober 
Herbert Kollenz,
Danny Meiresonne 
en Hans Van Den Broeck 
van 14 oktober tot 8 november

Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat 57 
2018 Antwerpen 2 
03/233.70.32
Alain Alexandre
van 30 september tot 28 oktober

Openluchtmuseum vqor 
Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen 2 
03/827.15.34
Luciano Fabro 
van 24 september tot 30 november

Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Eva Depoorter - 
fotografie 
tot 6 September 
Mariane Willoqué, Marie Buys - 
schilderijen en keramiek 
van 3 September tot 30 oktober

Campo & Campo 
Grotesteenweg 19/21

2600 Berchem 
03/218.47.77 
Michael Brady - 
schilderijen 
van 9 tot 24 september 
Paul Smolders 
van 22 oktober tot 5 november

Kultureel Centrum Berchem 
Driekoningenstraat 126 .
2600 Berchem 
03/239.59.08 
“Werken in Wallonië” 
van 24 september tot 30 oktober

Kunstkamer Manebrugge 
Manebruggestraat 247 
2100 Deume 
03/321.09.81
Ivo Bakelants en Antonia Cools - 
sierkunst
van 3 tot 30 september

Galerij Rivierenhof, 
Provinciaal Domein Rivierenhof
Turnhoutsebaan 246 
2100 Deume
Brigitte Palhan en Ivo Pivo - 
sculpturen en schilderijen 
van 11 tot 23 september

Kultureel Centrum Deume 
DeGryspeerstraat 86 
2100 Deume 
03/325.66.00
Francine Moyé 
en Dominique Somers - 
glaskunst en fotografie 
van 24 september tot 30 oktober

ASSENEDE

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6 
9960 Assenede 
09/344.50.57 
Peter Royen 
van 3 september tot 25 september 
Gilbert Decock 
van 1 tot 23 oktober

BELLEGEM

Harmagedon
Sasboslaan 7 
8510 Bellegem 
056/21.65.65
Jean-Marie Boomputte, Liévin 
d'Ydewalle en Michaël Dürnholz 
van 18 september tot 24 oktober

Hof ter Saksen 
Haasdonkbaan 101 
9120 Beveren 
03/755.28.51
“Beeldig Hof ter Saksen III" - 
openluchttentoonstelling- 
tot 11 september

BOOMs. mmtu* —■

Gemeentelijke Dienst Cultuur
2850 Boom 
03/844.31.34 
“Tuinen tonen 2: vanuit een 
andere hoek” - met werk van o.a.
Luc Brusselmans, Jeroen Daled, 
Lucas Pellens en Willy Peeters 
tot 11 september

BORNEM

Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 
2880 Bomem 
03/889.75.63
“Het gedeshumaniseerd land- 
schap” - Jan Kempenaers 
van 5 tot 31 oktober

BREDE NE (

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22
8450 Bredene 
059/32.13.28
Roger Meert - schilderijen 
tot 18 september
“Anto Diez Prijs voor Grafiek 
1994”
van 2 tot 23 oktober
Rosette Deleu - schilderijen 
van 29 oktober tot 20 november

I BRUGGE

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Bmgge 
050/31.14.05 
“Le bonheur de ce monde” - Ria 
Verhaeghe
van 8 oktober tot 6 november

Galerie van het Biekorfpand 
Sint-Jacobsstraat 22-24-26

8000 Bmgge
“Sweetlove’s Menu” - William 
Sweetlove
van 3 tot 25 september

Groeningemuseum
Dijver 12
8000 Bmgge 
050/33.99.11
“Hans Memling, 5 eeuwen 
werkelijkheid en fictie” 
tot 15 november

Halletoren
Grote Markt
8000 Bmgge
Marc Chagall en Salvador Dali 
tot 28 september
“Made in Belgium, moderne 
kunst”
van 4 september tot 2 oktober

BRUSSEL

APPBXL
Fontainasplein 22

1000 Brussel 
02/502.87.93 
Adrian Schiess 
van 22 september tot eind 
november

Contrast Gallery
Ernest Allardstraat 21
1000 Bmssel 
02/512.98.59 
Binart - schilderijen 
van 7 september tot 2 oktober

»
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De Pianofabriek
Fortstraat 35
1060 Brussel 
02/538.09.01 
Frans Gentils 
van 7 oktober tot 6 november

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
Daniel Pelletti - schilderijen 
van 8 tot 21 september 
Dubrunfaut - wandtapijten 
van 23 september tot 26 oktober 
Carlos Lenaerts - schilderijen 
van 28 oktober tot 16 november

Galerie Echancrure 
Brugmannlaan 563 
1180 Brussel 
02/346.35.19 
grafiek 
van 2 tot 26 september 
“Le bal temporel” - Christian De
Leener 
van 7 oktober tot 7 november

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20 
1060 Brussel 
02/346.52.73
Olivier Mosset 
van 22 september tot 29 oktober

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8
1050 Brussel 
02/646.63.30
Isa Genzken
van 22 september tot eind oktober

Gallery VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel 
02/641.30.87 
“Raderen in paniek” - met werk 
van Paul Block, Craig Clark, Alain 
Hulet...
tot 15 september

Hallepoort
Zuidlaan
1000 Brussel 
02/534.25.52 
“Speelgoed uit Afrika, de 
kindertijd in de kunst” 
van 16 september tot 9 oktober 
“Het accordeon in onze volks
cultuur”
tot 23 oktober

Jan Mot & Oscar Van den
Boogaard
Rogierlaan 53 
1030 Brussel 
02/216.04.24 
Jan Knap - 
schilderijen 
van 1 tot 25 september
Alice Stepanek & Steven Maslin - 
schilderijen 
van 8 oktober tot 20 november

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Regentschapstraat 3 
1000 Brussel 
02/508.32.11
“De val der opstandige Engelen” - 
Antoine Wiertz
van 13 september tot 23 oktober 
“Het verborgen museum” 
van 30 september tot 18 december

Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis
Jubelpark 10 
1040 Brussel 
02/741.72.11 
“S.O.S. wandtapijten” 
van 23 september tot 13 november

Kunstambachtengalerie
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
02/513.07.50 
Maria Almanza, Nora Chalmet, 
Maggy Coppens... - textiel 
van 17 september tot 2 oktober

L’Escaut
rue de l’Escaut 60
1210 Brussel 
02/426.48.15
“Face à ce qui se dérobe” - 
Marie-Odile Candas Salmon 
van 17 september tot 6 november

Maison des Arts Gaston Williot 
Haachtsesteenweg 147 
1030 Brussel 
02/218.79.98
“Iste Biennale van de beeldhouw
kunst” - Pierre Caille, Jean 
Coenen, Octave Landuyt...
tot 11 September
Anne Bailleux - aquarellen 
van 16 tot 30 september

Old Englandgebouw
Hofberglaan 
1000 Brussel
"Toscani al muro: straatdebat in 
Old England” - affiches van 
Benetton
tot 30 September

One Five
Handelskaai 48 
1000 Brussel 
02/219.09.87 
“Trajets 4.95” - 
Caroline Van Damme 
van 8 September tot 20 oktober

Oude Sint-Nikolaaskerk 
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
Raoul Dexpert - schilderijen 
van 23 september tot 23 oktober

Stichting René Carcan
Koningsveldstraat 122 
1040 Brussel 
02/644.02.00
Marc Frising - gravures 
van 29 september tot 29 oktober

Verbindungsbiiro Nordhein-
Westfalen

Michelangelolaan 10 
1040 Brussel 
02/739.17.75
Emil Schumacher - schilderijen 
van 28 oktober tot 25 november

BBL
Koningsplein 6 
1000 Brussel 1 
02/547.22.92 
“Tafeltje, dek je...” - sierkunst 
van 14 tot 24 oktober

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
“Artistes défendus par la galerie” - 
accrochage 
tôt 15 september

J. Bastien Art
Madeleinestraat 61 
1000 Brussel 1 
02/513.25.63
Pierre Bayard 
tôt 4 september

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/507.84.66 
“Atelier 63 Amsterdam” 
“Prijs Jonge Belgische Schilderkunst” 
van 8 september tot 9 oktober 
“Wide White Space Gallery” 
van 28 oktober tot 31 december

Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15 
02/770.53.33 
“99 boekbanden van Colette en 
Jean-Paul Miguet" 
van 17 september tot 29 oktober

Galerij Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Charles Van Gisbergen, Rolf 
Gerlach, Marc Horemans ... - 
grafiek 
van 5 oktober tot 4 november

Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/226.12.11 
“Mythologie, architecture et 
dessins” - Mireille Liénard en 
Christophe Lezaire 
van 15 september tot 23 oktober 
“Les métamorphoses de Nadar” 
van 27 september tot 31 december

Sint-Lukasgalerij 
Paleizenstràat 70 
1210 Brussel 21 
02/218.71.19 
“Laureaten 1994” 
van 16 september tot 28 oktober

Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63
1040 Brussel 4 
02/735.66.49 
Daniel Schlier - 
schilderijen 
van 8 september tot. 15 oktober

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30 
1050 Brussel 5 
02/646.00.23 
accrochage 
tot 15 september

Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
“Bilbao, projets en cours” 
“Biarritz, patrimoine et art urbain” 
tot 11 september
"Luchttuigen 1900-1958 en 
Panamarenko"
van 4 oktober tot 31 december

Galerie Camille von Scholz
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 5 
02/649.23.68
“Vierkanten en rechthoeken” - 
Gerald Domenig 
en Nicole Van Den Plas
van 17 september tôt 11 novem
ber

Galerie Fred Lanzenberg 
Klauwaertslaan 9
1050 Brussel 5 
02/647.30.15 
Eugène Dodeigne - 
schilderijen
van 18 oktober tot 22 november

Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5
1050 Brussel 5 
02/512.34.25
“In de ban van de kleine ring” 
van 9 tot 30 september

VUB Centrale Bibliotheek
Pleinlaan 2
1050 Brussel 5 
“Stecci” - 
fotografie van Adi A. Imamovic 
tot 7 oktober

Contretype
Avenue de Ia Jonction 1 
1060 Brussel 6 
02/538.42.20

Gilbert Dekeyser - 
fotografie 
tot 11 september

Galerie Pascal Polar 
Charleroisesteenweg 185 
1060 Brussel 6 
02/537.81.36 
zomersalon -
Tsoclis, Arman, Scarpa ... 
tot 25 september

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
Marc Trivier - 
fotografie 
tot 15 oktober 
Stéphane Mandelbaum - 
tekeningen 
van 17 oktober tot 3 december

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9 
02/424.24.12 
“Steen, een subjectieve kijk op de 
evolutie 1984-1994” -
Bemd Lohaus, Johan Parmentier, 
Jef Mouton...
tot 1’6 oktober

Felix Happark
Waversesteenweg 510-514 
1040 Etterbeek 
02/734.84.43 
“Beeld in park” 
tot 15 oktober

vzw Gemeenschapscentrum 
de Maalbeek
Hoornstraat 97 
1040 Etterbeek 
02/734.84.43 
“Beeld in Park” - 
Peter Buggenhout, Berlinde de
Bruyckere, Marin Kasimir,... 
tot 15 oktober

De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 
1020 Laken 
02/268.16.08 
“Samurai” 
tot 7 november

CHARLEROI

Palais des Beaux-Arts
Place du Manège 
6000 Charleroi 
071/30.15.97 
“J.M.W. Turner, aquarellen en 
tekeningen uit de Tate Gallery” 
van 17 september tot 11 december

DEINZE

Museum van Deinze en 
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 
9800 Deinze 
09/386.00.11
Nadine Van Lierde - schilderijen 
tot 5 september
Frans Labath - schilderijen 
van 17 september tot 24 oktober

DEURLE

Deurle-Dorp
Dorpstraat 52 
9831 Deurle 
09/282.56.49
Esther Vandenbossche 
september
Nina Balthau 
oktober

Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1 
9831 Deurle
09/281.05.51
Piet Bekaert - schilderijen en 
bronzen 
tot 25 september

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle 
09/282.51.23
Gust De Smet en Broeder Max 
tot 4 september
Luc Deleu, Willy De Sauter, Isa 
Genzken en Langlands + Bell 
van 11 september tot 23 oktober 
Grenville Davey en Koen Theys 
van 30 oktober tot 18 december

EEKLO

De Media
Molenstraat 165 
9900Eeklo 
09/377.93.94 
Willy de Houck 
van 2 september tot 5 oktober

. EUPEN

Galerie Valentin
Loten 3 
4700 Eupen 
“Das Herz des Amerikaners” - 
Rolf König 
van 3 September tot 9 oktober

GEEL

De Slijperij
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
“Legitimatie” - Kris Van Dessel 
van 9 september tot 2 oktober 
“Beweging” - 
grafiek 
van 14 oktober tot 6 november

GENT
Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2 
9000 Gent 
09/225.11.06
“Neogotiek in België, 1800-1914” 
van 1 oktober tot 31 december

Centrum voor Kunst en Cultuur 
Sint-Pietersplein 9
9000 Gent 
09/222.07.91 
“Johan Daisne: 10 films, 10 
bioscopen”
van 23 september tot 16 oktober

De Witte Zaal
Zwartezusterstraat 34
9000 Gent 
09/225.42.90 
“Verbeelde stad” - Renaat Braem, 
Geo Henderick, Frans Masereel ... 
van 11 oktober tot 4 november

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
9000 Gent 
09/222.00.33 
“Extremes meet” - Mark Cloet, 
Jacques Charlier, Owen Griffith, 
Bruce McLean,...
tot 4 September
Günter Tuzina - schilderijen en 
tekeningen
van 17 September tot 30 oktober

Galerie Sofie Lachaert
Zwartezustersstraat 20 
9000 Gent 
09/225.72.44 
Philip Sajet 
van 28 september tot 29 oktober

Huis Derave
Onderstraat 65
9000 Gent 
09/223.04.06 
Michel Bracke - 
decorontwerpen 
tot 30 September

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2
9000 Gent 
09/223.82.26 
“A personal Choice” - 
Eugène Leroy, René Heyvaert, 
Walter Swennen ...
van 2 September tot 16 oktober

Museum Arnold Vander
Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent 
09/225.32.53 
“50 jaar bevrijding in Gent” 
tot 12 september

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
09/221.17.03 
“This is the Show and the Show is 
many Things/ Extra Muros” - 
Anne Decock, Honoré d’O, 
Fabrice Hybert, Louise Bour
geois...
van 17 September tot 27 november

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark
9000 Gent
09/222.17.03 ,
“Meesterwerken van de Gotische 
Beeldhouwkunst”
van 18 September tot 27 november

Museum voor Sierkunst
Jah Breydelstraat 5
9000 Gent 
09/225.66.76 
Emiel Veranneman - retrospectieve 
tot 11 September
“Art Net Work, dimensies in 
lijnen - interlacing” - kantwerk 
van Michael Brennand Wood, 
Betty Cuykx, Jacques Lortet en 
Lucie Schenker 
van 3 oktober tot 10 december

Museum voor Volkskunde
Kraanlei 65
9000 Gent 
09/223.13.36 
“Kunst op tegels” - 
Carlo De Knock 
tot 25 September

New Jewels Gallery .
Krijgslaan 124
9000 Gent 
09/221.76.09 
“Johannes Albert De Bondt, 
architect”
van 10 tot 18 september

Opus Operand!
Tentoonstellingslaan 32 
9000 Gent 
09/225.57.58 
Rik Moens 
van 10 September tot 16 oktober

Richard Foncke Gallery 
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
09/223.81.28 
zomertentoonstelling 
tot 11 September

HAMME

Galerij De Beule
Evangeliestraat 66A 
9220 Hamme 
052/47.86.71
Romain Malfliet - 
schilderijen, etsen en aquarellen 
tot 17 september
I < HASSELT

CIAP
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
011/22.53.21 
Mario Callens 
tot 10 september

Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
“20 Jaar afdeling fotografie van de 
Academie Hasselt” 
“Lithografie 200 jaar” 
van 17 september tot 30 oktober

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
011/21.13.17 
Lydia Schouten 
tot 16 oktober

HEIST-OP-DEN-BERG

Zwaneberg
Bergstraat
2220 Heist-op-den-Berg 
015/25.07.70
“Vorm - Lijn - Kleur” 
van 10 tot 20 september

HERENTALS

Galerie Kunsthuis
Lierseweg 53 
2200 Herentals 
014/22.59.77 
Roothoofd - 
sculpturen 
Rik Wegge - 
schilderijen 
van 17 september tot 9 oktober
Paolo Ceiapriani 
van 15 oktober tot 6 november
I HEUSDEN-ZOLDER

Kultureel Centrum 
Heusden-Zolder 
Dekenstraat 40 
3550 Heusden-Zolder 
011/53.33.15 
“Limbarte junior II” 
tot 18 september

Kunstgalerij De Mijlpaal 
Brugstraat 45 A 
3550 Heusden-Zolder 
011/43.52.02
Michel Seuphor - 
tekeningen en litho’s 
tot 25 september

HINGENE

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54
2880 Hingene 
03/889.57.05
Jeanne Opgenhaffen - 
keramiek
van 2 september tot 30 oktober
meuemmourmuaxenauapwremweneermaams

JABBEKE

Provinciaal Museum Constant
Permeke
Gistelsteenweg 341

8490 Jabbeke
Pierre Devos - sculpturen 
tot 16 oktober

3 september - 8 oktober 1994

Bert De Beul 
schilderijen

15 oktober -19 november 1994

Joseph Marioni
recente schilderijen

publikatie van full-colour katalogus

GALERIJ S65
TRAGEL 7 - B - AALST - BELGIE 

tel : 053.70 02 17 - 77 01 64 - fax : 053.77 07 87 
van wo . tot za . van 14 -18 u . en op afspraak

GALERIJ S65
- TRAGEL7-B-AALST-BELGIE

tel : 053.70 02 17 - 77 01 64 - fax : 053.77 07 87
van wo . tot za . van 14 -18 u . en op afspraak
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KAPELLEN

Chrystal art
Hoevensebaan 323
2950 Kapellen 
03/605.29.68
“Magiërs van de oorsprong der 
cultuur” - Koen Vanderstukke 
Frank Van Daele en Jan Wyck 
van 17 september tot 25 o’ to

KASTERLEE

Frans Masereelcentn’ n 
Zaardendijk 20 
2460 Kasterlee 
014/85.22.52 
“Waalse grafici” 
tot 2 september

KLUISBERGEN

Galerij Theaxus 
Ommeganckstraat 3 
9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Rudy Van Geele en Dorothea Van 
De Winkel - 
sierkunst 
tot 3 oktober 
Julien De Groeve en Dorothea 
Van De Winkel - 
sierkunst 
van 7 oktober tot 7 november

KNOKKE

Gallery Cotthem
Zeedijk 743
8300 Knokke - Zoute 
050/62.26.70
“Archangels” - Ronnie Cutrone 
tot 25 september

Vera Van Laer Gallery 
Elisabethlaan 160
8300 Knokke-Heist 
050/61.56.46
Beat Streuli - foto’s en diarama 
tot 11 september
J. Ch. Blais
van 25 september tot 30 oktober

KORTRIJK

Atelier De Gryse 
Gentsesteenweg 41

8500 Kortrijk 
056/22.41.87 
Christian Verkaemer 
en Rik Delrue - 
schilderijen en keramiek 
van 2 tot 31 oktober

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk
056/25.88.57 
zomeraccrochage 
tot 5 september 
Stefan Annerel - schilderijen 
van 8 september tot 17 oktober 
Beniti Comelis - schilderijen en 
grafiek
van 20 oktober tot 28 november

Begijnhof van Kortrijk
8500 Kortrijk
“Begin de begijne" - Avis 
Newman en Cecilia Vicuna 
september - oktober

Cultureel Centrum Kortrijk 
(benedengalerij)
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk 
056/22.07.68
“Mijn land” - Frans Masereel 
van 3 september tot 2 oktober 
“Toegepaste kunst uit Denemar
ken” - Annie Jensen, Merete 
Zeuthen en Knud Barslund 
van 15 tot 30 oktober

Très Galeria
Zwevegemstraat 30

8500 Kortrijk 
056/21.41.89 
Ljubomir Janew - grafiek 
van 17 september tot 9 oktober

Kortrijkse Hallen
Afrit E 17
8500 Kortrijk Zuid
“Interieur 94” - 14de internatio
nale biënnale voor 
woonkreativiteit
van 14 tot 23 oktober

LEDE

‘t Hof te Puttens 
Wichelsestraat 20-22 
9340 Lede 
053/80.51.30
zomersalon - Rob Delange, Jef 
Janssens, Etienne Verballen ... 
tot 18 september
I LEOPOLDSBURG

Kultureel Centrum 
Leopoldsburg
Kastanjedreef 1 
3970 Leopoldsburg 
011/34.65.48 
“Kant wereldwijd” 
van 19 september tot 8 oktober 
Koen Vanmechelen - 
schilderijen en sculpturen 
van 25 oktober tot 11 november

LEUVEN

ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven
016/24.37.72
“Laureaten Dirk Boutsprijs 1994”
- Herald Werland en TEVK
tot 9 september

Easy Ware
Vaart 31
3000 Leuven
Viviane Klagsbrun
tot 6 oktober

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40 
“Embryo, 20 jaar rondom kunst” 
september
Louedin - 
etsen, aquarel en olie 
van 7 oktober tot 30 oktober

Predikherenkerk
O.L.Vrouwstraat 
3000 Leuven 
016/22.45.64 
“Eenheid op papier, de Neder
landen in kaart van Keizer Karei 
tot Willem I” 
van 5 oktober tot 4 december

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93
Karl D’Hulst, Joel Neelen, Erik 
Kraxler en Erwin Oosterbosch 
van 2 september tot 25 september 
Amelia Willems 
van 30 september tot 23 oktober 
Rudy de Bievre en Magda Lenaert 
van 28 oktober tot 27 november

Universiteitsbibliotheek KUL 
Mgr. Ladeuzeplein 21 
3000 Leuven
“Tweestemmig” - Roeland Kotsch 
en Johan van Cauwenberge 
van 5 september tot 6 oktober

Galerÿ ‛t Zand 
Balsakker 28
2275 Lille 
014/88.04.72 
Jacques Neve 
van 10 September tot 23 oktober

LISSEWEGE

Galerij De Valckenaere
Lisseweegsvaartje 1 
8380 Lissewege 
050/54.57.59 
“Collectief’ -
Declerck, Demyttenaere, 
Dendooven en Ramon 
tot 27 September •

LOKEREN
Centrum voor
Ruimtelijke Kunst ' *
Stadspark ter Beuken
Groendreef 8 

9160 Lokeren 
Hans De Pelsmacker - 
sculpturen 
tot 2 oktober

De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 24-52
9160 Lokeren
09/348.54.40
zomersalon
tot 18 september
Jan Cobbaert
van 15 oktober tot 13 november

LOPPEM

Kunsthalle Lophem v.z.w.
Torhoutsesteenweg 52A 
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63
Fabrice Hybert 
van 3 september tot 29 oktober

MADVF-vIaannH

Galerÿ Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3
8510 Marke
056/21.48.54
“Karkas” - Johan Joos, Mark 
Leyman, Christ Michiels... 
van 2 oktober tot 6 november

MECHELEN5888x8880885555655488855278030368-32

De Gieterij
Stationsstraat 30/201
2800 Mechelen
015/41.80.05
Willy Van Eeckhout - schilderijen 
van 3 tot 11 september

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6
2800 Mechelen
015/20.26.74
Manu Vandereyken, Mare 
Vanvoorden en Arlette van der 
Graaf
van 3 september tot 2 oktober

Musea & Cultureel Centrum
A. Spinoy
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015/20.16.32
“Het Mechelse burgerlijk meubel 
vaaf de 15de eeuw” 
“Beeldhouwwerken Ernest 
Wijnants”
“Prijs plastische kunst van de stad 
Mechelen 1994”
van 11 september tot 2 oktober

Nekkerhallen
Nekkerspoel-Borcht
2800 Mechelen
“Salon d’artistes”
van 8 tot 11 september

OOSTDUIN KERKE I

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke
058/51.47.57
Annemie Mispion - schilderijen 
Fr. Van Mieghem - sculpturen 
tot 2 oktober
Eric Fourez - schilderijen
van 30 oktober tot 1 januari

OOSTEEKLO i

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06
“De dozen van Nico Lannoo" 
van 1 september tot 2 oktober 
Arie De Groot 
van 6 oktober tot 6 november

1O0STENDE
Galerie Luc Van Middelem
Romestraat 6 
8400 Oostende 
059/51.02.39 
openingsaccrochage - Appel, 
Dotremont, Raveel ... 
tot 25 september

Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 
8400 Oostende 
059/51.50.76 
“Ndebele, een kleurrijke traditie, 
ook op papier” 
tot 25 september 
Dominique Lomré 
van 1 tot 30 oktober

Museum voor Moderne 
Religieuse Kunst
Sint-Sebastiaanstraat 43 
8400 Oostende 
059/70.86.87
Ben Snauwaert - schilderijen 
van 9 tot 31 oktober

Galerÿ De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Jon Middlemiss - keramiek 
Bernard Duthoy - uitstalkasten 
van 23 september tot 16 oktober 
Jef Seynaeve - schilderijen 
Pieter Florizoone - bronzen 
van 28 oktober tot 20 november

Museum voor Schone Kunsten 
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35
Xavier Tricot - schilderijen 
van 4 september tot 9 oktober 
“Belgische bloemen- en stilleven
schilderkunst 1750-1914” 
Wemer Watty - schilderijen 
van 29 oktober tot 30 januari

P.M.M.K. - Museum voor 
Moderne Kunst 
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18
Rik Wouters, retrospectieve 
“Art is life” 
tot 25 september
“1st World Logo Design Biennial” 
- “Design as Art", 
“Famous Museum Symbols”, 
“Structures in Design” en 
“Design van Bauhaus tot heden” 
van 17 September tot 6 november 
Jan Beekman 
van 8 oktober tot 27 november

OTEGEM

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93
Ilya Kabakov, Ivan Tchouikov 
en Vadim Zakharov
van 3 September tot 2 oktober 
“A Painting Show” - Baselitz, 
Förg, Kirkeby, Vandekerckhove ... 
van 16 oktober tot 18 december

OUDENBURG

Art Gallery Taboe
Zandvoordestraat 25 C 
8460 Oudenburg 
059/26.55.42 
Marc Robert
van 17 September tot 16 oktober

RUMST '

HofTibur
Tiburstraat 32 
2840 Rumst 
Mark Eyskens, Pol Mara,... 
tot 11 September

J SCHEI,DERODE

Kunstforum
Langeweide 2 
9820 Schelderode 
09/362.59.58
Internationaal salon van de etskunst 
van 1 September tot 9 oktober

SCHOTEN

Kultureel Centrum Schoten 
Kasteeldreef 61 
2900 Schoten 
03/658.55.12 
Albert De Deken 
van 6 tot 29 oktober

Kauterveerne
Mechelbaan 163
2860 Sint-Katelijne-Waver
015/55.16.45
Dirk De Middeleer en Ward Dijck
- sculpturen
Walter Philips - schilderijen
tot 4 September
Lucien Engels, Pascal Radar en
Hubert Bliard
van 10 September tot 9 oktober

‘ SINT-MARTENS-LATEM

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem
09/282.68.38
“Xavier en Cesar De Cock, met 
tijdgenoten van de Latemse School” 
van 9 september tot 17 oktober

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem
09/282.52.52
“Intiem salon”
van 9 september tot 17 oktober

SINT-TRUIDEN

Provinciaal Museum voor
Religieuze Kunst
Begijnhof 59
3800 Sint-Truiden
011/68.85.79
“Kruis en lotus: achterglas- 
schilderkunst uit Europa en Azië” 
van 24 september tot 6 november

SLIJPE-MIDDELKERKE

Holmenshoeve
Tempelhofstraat 6
8433 Slijpe-Middelkerke
059/30.25.16
Christine Servais en Ton Piepers - 
schilderijen en beelden 
van 3 tot 27 september

I SAINT-HUBER!

Het Paterspand
Patersstraat 100
2300 Turnhout
Antiekbeurs
van 30 september tot 2 oktober

WILRIJK

De Kern
Kern 18
2610 Wilrijk
03/828.40.55
Simon Goossens - 
retrospectieve 
van 3 tot 25 september

I ZONNEBEKE

De Poort 
leperstraat 5 
8980 Zonnebeke
051/77.04.41
“Hedendaagse monumentale 
sculpturen” 
van 9 september tot 2 oktober
Gilbert Swimberghe
van 14 oktober tot 13 november

J ZWALM :

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm
055/49.79.89
“Onzekerheid is kreatie" -
Pol Bury, Salvador Dali, Willy 
Peeters,...
tot 11 september

Service de la Diffusion et de 
l’Animation Culturelles
Palais Abbatial
6870 St.-Hubert
061/61.22.01
“Tooi als sieraad” 
van 8 oktober tot 8 november

HELRODE

Boot vzw
Antwerpse Steenweg 48
9140Tielrode
03/774.44.70
“Hommage-paysage” - Jozef 
Moerloos en Zjuul Devens 
tot 18 september

TIELT

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700 Tielt
051/40.60.57
aansluitend op “Beelden buiten” 
Maria Thereza Alves, Ricardo 
Brey, Jimmie Durham,...
tot 5 September

m

Tuin de Brabandere
Gen. Maczekplein
8700 Tielt
051/40.29.35
“Beelden buiten” - Jimmie Dur
ham, Ricardo Brey, Michel Fran
çois, Rik Moens, Eran Schaerf,... 
tot 4 September

*/

TIENEN

Stedelijk Museum “Het Toreke’
Grote Markt 6 
3300 Tienen 
016/81.99.97 
“100 jaar waterleiding te Tienen” 
tot 2 oktober

TURNHOUT

Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42
2300 Turnhout 
014/41.94.94 
“Avant-garde nu BI; in het teken 
van de stier” - met werk van o.m. 
Paul Casaer, Herman Van 
Ingelgam, Frédéric Calmeyn 
Kris Demasere - fotografie 
tot 4 september
“Het gedeshumaniseerd land- 
schap” - Jan Kempenaers 
van 7 september tot 3 oktober 
“Sphagnum et Lumen” - Arie 
Berkulin, Korrie Besems, Henk 
Visch ...
van 17 september tot 23 oktober 
Max Selen - schilderijen 
van 29 oktober tot 13 november

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 november 1994. 
Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 
15 oktober 1994 op het 
redactieadres. 1

8 oktober - 20 november 1994

( zaterdag 14-18 uur en op afspraak )

Alice Stepanek & Steven Maslin
JAN MOT & OSCAR VAN DEN BOOGAARD Rogierlaan 53,1030 Brussel, Tel + Fax : 02 -216. 04. 24
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TEKENTAFELS
NESTLER • Tecnaslyl

k PLANAFDRUKPAPIER

MLnOH UNIC

* PLAN- TEKENKASTEN ★ LANDMEETGERIEF

AKCHIvite

kuyco
HADlOls gRETTHAUPr Kern)

* NC-SCRIBER
r@tring mLIOH

M NESTLE

★ PLOTTER MATERIAAL
sCAEDTLER r@tring

* TECHNISCH TEKENGERIEF

* aRAFISCH MATERIAAL

Letraset Ellele
MECNoRM

» KUNSTGRAFIEK

KOOP 40 TOT 70% GOEDKOPER
RECHTSTREEKS IN DE VERF- EN LIJMFABRIEK
C D A I X Reigerstraat 47 Gent
• • h ■ Tel. 222.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN
r@tring 5>smedtler 
STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

Van Ginkel Persen

* ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN
» OOSTERSE PAPIEREN

ra»

PLASTIEKVERF droogveegvaste goede kwaliteit, in dozen van 5 kg Tl fr per kg
PLASTIEKVERF voor binnen en buiten, extra afwasbaar in 5 kg 144 fr per kg
Zuivere OLIEVERF voor binnen en buiten, in dozen van 1 kg 154 fr per kg
Luxe LAK glans, satijn of mat, zeer sterk, in dozen van 1 kg 299 fr per kg
GRONDVERF PRIMER zeer goede dekkracht, in dozen van 1 kg 179 fr per kg
ROESTWERENDE VERF (op basis van loodmenie of zinkfosfaat) 133 fr per kg
MASTIEKKLEEFMASSA voor het dichtmaken van daken in zink, roofing, enz. in dozen van 5 kg 158 fr per kg
WHITE SPIRIT in verpakking van klant 19 fr per I.
MUU RESIN extra villaverf, blinkend, totale beschutting, in dozen van 5 kg 299 fr per kg
GRONDA fixeermiddel voer poederende vlakken, zoals gekalkte muren, afbladderende 
oude verflagen, enz. in bussen van 51. 148 fr per ।

Ook nog blackvernis (42 fr per I.), Carbolineum (40 fr per I.), Creoline (55 fr per I.), plaaster, kalk, boenwas (180 fr per I.), 
acrylverf, plamuur, borstels, lijmen, olie, silikonen, afbijt voor oude verflagen, gomlak, bleekwater (5 fr), polyuretaanverven voor 
vloeren, acryllakken, mastiek (50 fr per kg), vernis, grondeerpasta’s voor lijsten, behang, struktuurverven, acrylverven voor 
kunstschilders, enz...

Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

Open van 7.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur, ook op zaterdag.

CD

LESAFFRE n.v.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT
TEL. (09) 223 33 06

J.M. LESAFFRE n.v.
VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK
TEL. (056)21 51 18

SPIERAMEN VOOR KUNSTSCHILDERS
a

o
SINDS 1926

TUINSTRAAT 21-23
TEL. (056) 22 31 51
FAX. (056) 22 Tl 37

Specialist in
GROTE FORMATEN EN ALLE VORMEN

Groot- en kleinhandel

Lefebvre Frederic - 112
2811 Leest (Mechelen)

TEL. 015/ 71.47.05.
FAX. 015/ 71.47.06.

ATELIER GESQUIERE
________ kreatieve stoffenverwerking_________

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

COLPAERT KERAMIEK & SCULPTUUR
KWALITEITSBENODIGDHEDEN VOOR DE
KERAMIST, POTTENBAKKER EN BEELDEND KUNSTENAAR

Groendreef 51 - B-9000 GENT - Tel. (09) 226 28 26 - Fax (09) 237 00 67
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Steenweg op Brussel 15 - B-1780 WEMMEL-Brussel - Tel.(02) 460 55 55 - Fax (02) 460 79 97

HAM 139-9000 GENT 
Tel. : 09/223.04.10 
Fax. : 09/225.23.71

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15
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= ANSEEUW PETER - BLINDEMAN GERDA - BOSTOEN PETER - CLAES JULES - CLAESSEN AGY
« CLARYSSE JOHAN - CLEEREN COLETTE - DE BELOER INGE - DE DECKER MARTHE
Z DECKER MARC - DEJONGHE GERDA - DELAPLACE NOEL - DEWULF ETIENNE
j FREMAU - HERTOGHS WIM - LAMBREGS FRIEDA - LANGMANS WILLY - MEEWIS CHRISTIANE
É SELLESLAGH MIEKE - VAN BELLE DANIELLE - VAN CRAENENBROECK PATRICK

VAN MOORHEM JOS - VAN CAUTER LUC - VANDENBERK LILIANE - VERPLANCKE JENNY 
WASSENHOVE YOLANDA - WOLFS ROGER
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Art Prom v z w ,O r g .
7,2 =eg_=ezzzbe- 7994 — 7 zz tot 20 zz
lien Mechelen — 1\J ek k e r o e I - B o rcht

Volkstraat 64, 2000 Antwerpen - Tel/Fax 03.2 1 63863

DE WITTE RAAF
ABON NEMENT 

500 bfr (belgië) 650 bfr (buitenland) 35 fl (nederland)
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Kunsthistorische reizen

• New York, musea en architectuur
29.10 - 06.11.94
volgeboekt
• Wenen, met oog voor de barok
29.10 - 05.11.94
nog enkele plaatsen
• Driedaagse Londen
11-13.11.94
boeken nog mogelijk

q..
Egypte-reizen 22 oktober 1994
Informatiebijeenkomst

Amarant programmeert regelmatig reizen naar 
Egypte. Nog dit jaar is een reis naar Luxor ge
pland tijdens de kerstvakantie en in 1995 worden 
liefst drie verschillende reizen voorzien. Voor
eerst is er de verkenning van de Nijldelta en de 
Sinaï in de loop van de maand mei met aandacht 
voor de Oud-Egyptische cultuur maar eveneens 
voor de Islamitische en Koptische kunstuitingen. 
In november ’95 heeft onze tweejaarlijkse klas- 
sieke Egypte-reis in het Nijldal tussen Kaïro en 
Aswan plaats. Hierin is een cruisevaart op de Nijl 
inbegrepen.
Tenslotte is er een zeer exclusieve reis naar de

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1994
■ Oostende

Rik Wouters
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1994
■ Düsseldorf

Oskar Schlemmer
Vaste collectie Nordrhein-Westfalen

ZONDAG 18 SEPTEMBER 1994
■ Oostende

Rik Wouters
ZATERDAG 1 OKTOBER 1994
■ Parijs

Joseph Beuys
Vaste collectie Centre Pompidou
Vaste collectie Musée d’Art Moderne
Fondation Cartier

ZATERDAG 8 OKTOBER 1994
■ Gent

Meesterwerken Gotische beeldhouwkunst
ZONDAG 9 OKTOBER 1994
■ Gent

Meesterwerken Gotische beeldhouwkunst
ZATERDAG 15 OKTOBER 1994
■ Bavay en Aubechies

Archeologische sites en verzamelingen
ZONDAG 16 OKTOBER 1994
■ Rondreis

Meesterwerken Gotische beeldhouwkunst
ZONDAG 23 OKTOBER 1994
■ Rotterdam

Alexej von Jawlensky
Dromen van het Paradijs
De Doem der Daciërs

ZATERDAG 29 OKTOBER 1994
■ Antwerpen

Vaste collectie Middelheim
ZONDAG 6 NOVEMBER 1994
■ Rondreis

Meesterwerken Gotische beeldhouwkunst
VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994
■ Keulen

Yves Klein
Vaste collectie Museum Ludwig
Art Cologne

ZATERDAG 12 NOVEMBER 1994
■ Gent

Neogotiek in België
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M I

• Parijs tweedaagse
19-20.11.94
boeken nog mogelijk
• Luxor, Thebe-met-de-honderd-poorten
25.12.94 - 01.01.95
boeken nog mogelijk

tempels van Nubië gepland in de kerstvakantie 
van 1995. Het gaat hier om een rondvaart op het 
uitgestrekte Nassermeer en een verblijf te Aswan. 
Al deze reizen worden begeleid door Peter De 
Smet, docent Oud-Egyptische kunst. Hij zal op 
zaterdag 22 oktober 1994 om 14.30 uur een 
stimulerende uiteenzetting ten beste geven en op 
uw vragen antwoorden. De bijeenkomst kan door 
elke geïnteresseerde gratis bijgewoond worden 
in de gebouwen van de UFSIA, Rodestraat 14 te 
Antwerpen. Belangstellenden krijgen op een
voudige vraag een wegwijzer toegestuurd.

ZONDAG 13 NOVEMBER 1994
■ Rondreis

Meesterwerken Gotische beeldhouwkunst
DONDERDAG 17 NOVEMBER 1994
■ Gent

Neogotiek in België
ZATERDAG 19 NOVEMBER 1994
■ Parijs

Nicolas Poussin
Delacroix au Maroc
Vaste collecties Louvre - Centre Pompidou -
Institut du Monde Arabe
Neoclassicisme in Parijs

ZONDAG 20 NOVEMBER 1994
■ Gent

Neogotiek in België
ZATERDAG 26 NOVEMBER 1994
■ Amsterdam

Odilon Redon
Gebed in Schoonheid
Asger Jom
Vaste collectie Stedelijk Museum

ZONDAG 27 NOVEMBER 1994
■ Brussel

Collectie 19de eeuw
ZATERDAG 3 DECEMBER 1994
■ Brussel

Collectie Etruskische en Romeinse kunst
Collectie Nationale Archeologie

ZONDAG 4 DECEMBER 1994
■ Parijs

Vaste collecties
Musée d’Orsay - Centre Pompidou
Kurt Schwitters

ZATERDAG 10 DECEMBER 1994
■ Bonn

Wunderkammer des Abendlandes
Kandinsky

ZONDAG 18 DECEMBER 1994
■ Den Haag

Piet Mondriaan
ZATERDAG 28 JANUARI 1995
■ Leiden

Vaste collectie Rijksmuseum voor Oudhe
den

VOORNAAM

NR. BUS

GEMEENTE

1994
□ Wenen (29.10-05.11.94)
□ Luxor (25.12.94-01.01.95)
□ Driedaagse Londen (11-13.11.94)
□ Tweedaagse Parijs (19-20.11.94)
• Cursusbrochure najaar 1994
□ Reisbrochure 1995

Driedaagse Londen 11-13 november 1994 
taliaanse Renaissance in de vaste collecties
The young Michelangelo
rhe glory of Venice

De vaste collecties van de National Gallery en 
van het Victoria & Albert Museum hebben op 
het vlak van de Italiaanse renaissance bijzonder 
veel moois te bieden.
Van de Florentijnse school is er de Tronende 
Christus van Fra Agelico, een vijfdelig werk dat 
ooit de predella vormde van een retabel in de Sint- 
Dominicuskerkbij Fiesole. Giovanni Bellini is er 
present met het wereldvermaarde Portret van 
Doge Leonardo Loredan. Boticelli is vertegen
woordigd met een uitgebreider collectie waaron
der Portret van een jongeman en Venus en Mars. 
Duccio di Buoninsegna, Filippino Lippi, 
Margarito d’ Arezzo, Masaccio, il Perugino, Hero 
di Cosimo, Piero della Francesca, Luca Signorelli, 
Paolo Uccello,... vindt u er ook.
En dan zijn er nog de Venetiaanse school en de 
scholen van Milaan en Verona met o.m. Antonello 
da Messina, Leonardo da V inci, Andrea Mantegna. 
Het Victoria & Albert Museum beschikt over het 
mooiste ensemble van Italiaanse beeldhouwkunst 
buiten Italië, met werken van Donatello en 
Giovanni Bologna.
Naast de vaste collecties gaat onze belangstelling 
naar twee tentoonstellingen met name die gewijd 
aan de jonge Michelangelo in de National Gallery 
en “The glory of Venice” in de Royal Academy. 
De National Gallery bezit twee van de drie nog 
bestaande schilderijen op paneel van 
Michelangelo. De eerder documentaire tentoon
stelling zal deze twee vroege schilderijen De 
Manchester Madonna en De Graflegging als 
uitgangspunt nemen. Michelangelo’s vroege evo
lutie zal worden geschetst vanaf zijn leertijd bij 
de gebroeders Ghirlandaio.
“The glory of Venice” besteedt vooral aandacht 
aan de kunst uit de 18de eeuw met namen als 
Tiepolo, Canaletto, Piazetta, Guardi, Canova en 
Piranesi.

BEGELEIDING
Deze driedaagse wordt begeleid door Rudy De 
Meulemeester, docent Italiaanse Renaissance.

Tweedaagse Parijs 19-20 no vember 1994
Zaterdag: programma daguitstap *
Zondag: het middeleeuwse Parijs Im " g

Ingaand op de wens van velen om naast een 
daguitstap ook een weekend te Parijs te voorzien, 
bieden we u een combinatiemogelijkheid aan: u 
volgt op zaterdag die programma-onderdelen uit 
het aanbod van de daguitstap en op zondag wordt 
u geïntroduceerd tot het middeleeuwse Parijs 
door Dominique Dumon.
Het programma van de zaterdag bevat volgende 
mogelijkheden: tentoonstelling Nicolas Poussin, 
Egyptische collectie in het Louvre, Medici-cy- 
clus van Rubens in het Louvre, tentoonstelling 
Delacroix au Maroc-, collectie Institut du Monde 
Arabe, stadswandeling in het neoclassicistische 
Parijs.
Op zondag verzorgt Dominique Dumon een on
gemeen boeiende wandeling doorheen het mid
deleeuwse Parijs met oog voor monumenten als 
de Notre Dame en de Sainte Chapelle maar ook 
voor soms onopgemerkte elementen die de sfeer 
van een wijk bepalen. Een dagdeel wordt gewijd 
aan een grondig bezoek van het Musée de Cluny, 
ongetwijfeld een van de mooiste burgerlijke ge
bouwen uit de middeleeuwen. Onder de vele 
schatten wordt er de beroemde tapijtencyclus la 
Dame à la Licorne bewaard.

BEGELEIDING
De eerste dag is de begeleiding afhankelijk van de 
gemaakte keuzes, de tweede dag is volledig in 
handen van Dominique Dumon, docente middel
eeuwse kunst.

INSCHRIJVING
Inschrijven kan enkel na telefonisch contact en 
door betaling van de totale reissom vóór 29 sep
tember 1994.

REISBUREAU
De Buck Travel n.v. lie. A 1053.

PROGRAMMA

Vrijdag 11 november 1994
• 06.15 uur vertrek vanuit Antwerpen, 
Station Berchem, voorkant
• 07.00 uur vertrek vanuit Gent, 
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk
• 07.45 uur vertrek vanuit Brugge,
Station, kant Sint-Michiels
• 09.45 uur ferry vanuit Calais naar Dover
• 10.00 uur aankomstteDover(plaatselijketijd!)
• 12.15 uur aankomst te Londen
• middagmaal in en bezoek aan de National Gallery
• intrek in het hotel

Zaterdag 12 november 1994
• bezoek aan de National Gallery
• bezoek aan de collectie van Queen Elisabeth n

Zondag 13 november 1994
• vertrek uit het hotel
• bezoek aan de Royal Academy (The glory of 
Venice)
• bezoek aan het Victoria & Albert Museum
• 15.00 uur vertrek uit Londen
• 17.45 uur ferry vanuit Dover naar Calais
• 20.00 uur aankomstte Calais (plaatselijke tijd!)
• 21.30 uur aankomst te Brugge
• 22.15 uur aankomst te Gent
• 23.00 uur aankomst te Antwerpen

PRIJS
De prijs bedraagt 9.800 fr en omvat
- de reis per luxecar
- de overtocht met de ferry Calais - Dover 

heen en terug
- het verblijf in Anna Hotel PPP op basis van een 

tweepersoonskamer met Engels ontbijt
- de inhoudelijke begeleiding door Rudy De 

Meulemeester
- de praktische begeleiding
- de documentatie
- de toeslag voor een eenpersoonskamer be

draagt 1.600 fr per persoon.

INSCHRIJVEN
moet vóór 12 oktober 1994.

REISBUREAU
De Buck Travel n.v. lie. A 1053.

PROGRAMMA

Zaterdag 19 november 1994
• 06.15 uur vertrek vanuit Antwerpen, 
Station Berchem, voorkant
• 07.00 uur vertrek vanuit Gent, 
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk
• 07.45 uur vertrek vanuit Kortrijk, 
Hallen, bushalte
• 11.15 uur aankomst te Parijs
• deelname aan de programma’ s naar eigen keuze
• 18.00 uur intrek in het hotel

Zondag 20 november 1994
• stadswandeling in het middeleeuwse Parijs
• bezoek aan het Musée de Cluny
• 18.00 uur vertrek uit Parijs
• 21.15 uur aankomst te Kortrijk
• 22.00 uur aankomst te Gent
• 22.45 uur aankomst te Antwerpen

PRIJS
De prijs bedraagt 5.300 fr en omvat
- de reis per luxecar
- het verblijf in hotel Victoria PP luxe op basis 

van tweepersoonskamer met ontbijt
- de toegang tot het Musée de Cluny
- de inhoudelijke begeleiding door Dominique 

Dumon (op zondag)
- de praktische begeleiding
- de documentatie
- de toeslag voor een eenpersoonskamer be

draagt 1.000 fr.
- wie een verblijf verkiest in hotel Altea Ronceray 

PPP luxe betaalt 6.100 fr per persoon in een 
tweepersoonskamer en betaalt 1.600 fr toeslag 
voor een eenpersoonskamer.

- alnaargelang de keuzes die u maakt voor de 
invulling van de zaterdag betaalt u de leden
prijs per module (zie programmabrochure na
jaar 1994).
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kunstgeschiede!
AALST
■ Cultureel Centrum De Werf

□ Hiëroglyfen: deel 1
startdatum: maandagavond 26/09/94

□ Gotische beeldhouwkunst
startdatum: vrijdagavond 07/10/94

□ Piet Mondriaan
startdatum: dinsdagavond 29/11/94

ANTWERPEN
■ UFSIA Centrum voor Andragogiek

□ Puur sculptuur
startdatum: vrijdagavond 14/10/94

□ Wat is archeologie?
startdatum: woensdagochtend 12/10/94

□ Een geschiedenis van de Oudste Tijden 
startdatum: donderdagnamiddag 13/10/94

□ Hiëroglyfen lezen: deel 2
startdatum: dinsdagnamiddag 11/10/94

□ Het Oude Egypte: mentaliteitsgeschiedenis 
startdatum: dinsdagochtend 25/10/94

□ De barok: capita selecta
startdatum: woensdagavond 19/10/94

□ Kunst in de jaren vijftig
startdatum: maandagavond 10/10/94

□ Hans Memling
startdatum: donderdagochtend 22/09/94

□ Gotische beeldhouwkunst
startdatum: dinsdagochtend 27/09/94

□ Islamitische kunst
startdatum: donderdagavond 13/10/94

■ MUHKA
□ Na de wereldbrand. Ontwikkelingen in de 

kunst van 1945 tot 1960
startdatum: donderdagnamiddag 13/10/94

□ Piet Mondriaan
startdatum: woensdagnamiddag 23/11/94

□ Kurt Schwitters
startdatum: woensdagnamiddag 11/01/95

□ Alexej von Jawlensky
startdatum: woensdagnamiddag 12/10/94

□ Inleiding tot de (post)modeme kunstfilosofie
startdatum: zaterdagnamiddag 15/10/94

□ Wide White Space
startdatum: zaterdagvoormiddag 19/11/94

BIERBEEK
■ Cultureel Centrum “de borre”

□ Van Pop Art tot Happening 
startdatum: dinsdagavond 11/10/94

BONHEIDEN
■ Cultureel Centrum Krankhoeve

□ Piet Mondriaan
startdatum: dinsdagavond 17/01/95

BRUGGE
■ Hof van Watervliet

□ Symbolisme en decadentie 
startdatum: dinsdagavond 11/10/94

□ Na de wereldbrand. Ontwikkelingen in de 
kunst van 1945 tot 1960
startdatum: woensdagavond 12/10/94

□ Hans Memling
startdatum: zaterdagnamiddag 24/09/94

BRUSSEL
■ Katholieke Universiteit Brussel

□ Na de wereldbrand. Ontwikkelingen in de 
kunst van 1945 tot 1960 
startdatum: dinsdagavond 11/10/94

□ Hans Memling
startdatum: maandagavond 10/10/94

■ Paleis voor Schone Kunsten
□ Wide White Space

startdatum: woensdagavond 16/11/94

DEURLE
■ Museum Dhondt-Dhaenens

□ Een overzicht van moderne kunst, 
een inleiding tot hedendaagse kunst 
startdatum: woensdagavond 28/09/94

DEURNE
■ Cultureel Centrum RIX

□ Romantiek
startdatum: woensdagavond 12/10/94

□ Nicolas Poussin
startdatum: donderdagavond 27/10/94

□ Odilon Redon
startdatum: donderdagavond 01/12/94

GENT
■ Cursusruimte Amarant

□ Een geschiedenis van de fotografie 
startdatum: maandagavond 10/10/94

□ Een geschiedenis van de Oudste Tijden 
startdatum: maandagochtend 10/10/94

□ Hiëroglyfen lezen: deel 2
startdatum: maandagnamiddag 10/10/94

□ Romantiek
startdatum: donderdagavond 13/10/94

□ Na de wereldbrand. Ontwikkelingen in de 
kunst van 1945 tot 1960
startdatum: dinsdagnamiddag 11/10/94

□ Hans Memling
startdatum: woensdagnamiddag 24/09/94

□ Nicolas Poussin
• startdatum: woensdagochtend 26/10/94
□ Piet Mondriaan

startdatum: vrijdagavond 25/11/94
□ Kurt Schwitters

startdatum: vrijdagavond 13/01/95
□ Odilon Redon

startdatum: woensdagnamiddag 09/11/94

□ Alexej von Jawlensky 
startdatum: vrijdagavond 14/10/94

□ Islamitische kunst
startdatum: dinsdagavond 11/10/94

□ Actuele filmtaal
startdatum: zaterdagnamiddag 15/10/94

■ Koffiehuis Ludwig
□ Gotische beeldhouwkunst 

startdatum: donderdagavond 29/09/94
□ Nicolas Poussin

startdatum: donderdagavond 01/12/94
■ Universiteit Gent

Departement voor Lerarenopleiding
□ Een geschiedenis van het ding 

startdatum: vrijdagnamiddag 30/09/94

JEZUS-EIK
• Cultureel Centrum De Bosuil

□ Etruskische en Romeinse kunst 
startdatum: maandagavond 26/09//94

KORTRIJK
■ KULAK Postuniversitair centrum

□ Egypte: graven, tempels en paleizen 
startdatum: donderdagavond 13/10/94

□ Kunstwerk zonder eigenschappen. 
Beelden van jaren ‘80
startdatum: dinsdagavond 11/10/94

LEUVEN
■ Cultureel Centrum Leuven

□ Kunst als onderzoek: de stille jaren 70 
startdatum: dinsdagavond 11/10/94

□ Piet Mondriaan
startdatum: woensdagavond 23/11/94

LOKEREN
■ Cultureel Centrum Lokeren

□ Mesopotamië
startdatum: dinsdagavond 18/10/94

De Amarantlessenreeksen vanaf oktober
Stijl en strategie van het fotografisch beeld

Pool Andries
Actuele filmtaal

Edwin Carels
Inleiding tot de (postmoderne kunstfilosofie

Frank Vande Veire
Een Geschiedenis van de Oudste Tijden

Joris Capenberghs
Wat is archeologie?

Louis Hulstaert
Proeve tot een mentaliteitsgeschiedenis van het Oude Egypte

Peter R De Smet
Islamitische kunst

Frank Verlie
De Romantiek

Mare Holthof

Korte cursussen over
Hans Memling
Gotische beeldhouwkunst
Nicolas Poussin
Odilon Redon
Alexej von Jawlensky
Piet Mondriaan
Kurt Schwitters
Joseph Beuys
Wide White Space

Vraag de gratis brochure!

Actuele filmtaal
Een thematische introductie
Een lessenreeks van Edwin Carels met aanslui
tende filmvertoningen in Cinema SPHINX, Sint- 
Michielshelling 3, nabij Korenmarkt, Gent.

- week van 13 t/m 19/10
Vale Abraào (16u30) Manoel de Oliveira 

- week van 20 t/m 26/10
Bad Lieutenant Abel Ferrara

- week van 27/10 tot 02/11
Autumn Moon Clara Law

- week van 10 t/m 16/11
Schindler’s List (16u30) Steven Spielberg 

- week van 17 t/m 23/11
Hélas pour moi Jean-Luc Godard

- week van 24 t/m 30/11
Body Snatchers Abel Ferrara

- week van 01 t/m 07/12
Stalker (film om 17u00!)Andrei Tarkovsky 

- week van 08 t/m 14/12
Alien 3 David Fincher

• Alle vertoningen gaan door om 17.00 uur 
tenzij anders vermeld.

• Amarantleden/cursisten van de filmreeks 
kunnen de voorstellingen bij wonen aan het 
tarief voor reductiehouders
(180,- i.p.v. 220,- fr)

MECHELEN
■ Tsentroem

□ Na de wereldbrand. Ontwikkelingen in de 
kunst van 1945 tot 1960 
startdatum: donderdagavond 13/10/94

OOSTENDE
■ De Biekorf

□ Van het realisme tot Picasso 
startdatum: maandagavond 03/10/94 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
□ Na de wereldbrand. Ontwikkelingen in de 

kunst van 1945 tot 1960 
startdatum: woensdagnamiddag 12/10/94

OUDENAARDE
■ Huis de Lalaing

□ Italiaanse renaissance. Architectuur 
startdatum: woensdagavond 12/10/94

SINT-NIKLAAS
■ Cipierage

□ Het neo-classicisme en de neo-stijlen 
startdatum: maandagavond 24/10/94

STROMBEEK-BEVER
■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever

□ Vorm en kleur in een museum 
startdatum: woensdagnamiddag 05/10/94

□ Gotische beeldhouwkunst 
startdatum: zaterdagnamiddag 22/10/94

TERNAT
■ Ontmoetingscentrum De Ploter

□ Hiëroglyfen: deel 1 
startdatum: woensdagavond 12/10/94

TIELT
■ Galerie C.D.

□ Dada & Surrealisme
startdatum: maandagavond 10/10/94
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cinema 
café

sphinx

FILM IN DE STAD

INFOLIJN 24/24u (09) 225 60 86

Sint-Michielshelling 3,9000 Gent

TURNHOUT
■ Cultureel Centrum De Warande

□ Van Pop Art tot Happening 
startdatum: maandagavond 10/10/94

WAREGEM
■ Cultureel Centrum De Schakel

□ Kurt Schwitters
■ startdatum: dinsdagavond 08/11/94

□ Joseph Beuys
startdatum: dinsdagavond 27/09/94

met de medewerking van 
het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Administratie Kunst

met medewerking van
DE NATIONALE LOTERIJ 

met medewerking van
Le Service Culturel de L’Ambassade de France
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