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...van het alledaagse
Eindigen doen we met de beschouwin
gen van Dirk Lauwaert over Jean 
Baudrillard, waarvan recent “Le Crime 
Parfait” verscheen, een nieuwe bundel 
teksten waaruit we ruim een jaar gele
den reeds een gelijknamig fragment 
aan u voorstelden. De perfecte mis
daad - “een misdaad zonder misdadi
ger, zonder slachtoffer en zonder mo
tief’ - dat is wat Baudrillard tegen 
“een opeenhoping van realiteit”, of 
beter, tegen de hyper-realiteit in stel
ling brengt. Welke crimineel mag zich 
volgens Baudrillard in een waterdicht 
alibi verheugen? De kunst, bijvoor
beeld het werk van Andy Warhol. 
Vreemd echter dat hij deze zienswijze 
staaft met een citaat van Henri 
Michaux. Baudrillard de respectloze 
allesbrander. Dirk Lauwaert wijdt er 
een aparte paragraaf aan.
Tussen Baudrillard, deze "woest te
keergaande epistemoloog zonder ken
nisleer” en de cultuursocioloog Michel 
de Certeau gaapt een wereld van ver
schil. Al was het maar omdat in het 
oeuvre van de Certeau nog zoiets door
klinkt als hoop. In “L’invention du 
quotidien”, één van de laatste werken 
van de Certeau, neemt de auteur niet 
de valstrikken onder de loupe die de 
realiteit spant, maar de talrijke truuks 
waarmee U en ik precies de realiteit 
een loer draaien. De tactieken die de 
Certeau (en zijn equipe) aan het licht 
bracht, zij n echter geen elementen voor 
een nieuwe smetteloze ontologie. Aan 
het einde van de rit is er eerder minder 
dan meer, omdat heel wat epistemolo
gische steunberen het hebben moeten 
begeven. Wat is “L’invention du 
quotidien” vraagt Koen Geldof zich af 
in zijn tekst over de Certeau, “een 
cultuursociologie van het alledaagse 
of een analyse dié hiervan juist de 
onmogelijkheid thematiseert”.
In “L’invention du quotidien” laat de 
Certeau de bijdrage van de kunste
naar doelbewust buiten beschouwing. 
In deze aflevering willen we de 
Certeaus “alledaagse” dan ook niet 
vermengen met de invulling van deze 
notie door kunstenaars, net zomin als 
we de twee kunstenaars die uitdrukke
lijk met het dagdagelijkse werken te
gen elkaar willen opzetten. Voor Meis
ter is het dagelijkse duidelijk een exi
stentiële categorie die hij middels uit
gebalanceerde stukjes taal tracht te 
bezweren. In zijn dagboek maakt hij 
het langzaam uitkristalliseren van for
muleringen zichtbaar. Marcel Du
champ, de uitvinder van de ready
made, bediende zich op een volstrekt 
andere wijze van de taal, delirerend op 
zijn zachtst gezegd. In de bespreking 
van enkele ready-mades volgt André 
Gervais Duchamp een eind weegs, maar 
neemt vervolgens het toetsenbord in 
eigen handen.
Verder in deze aflevering: Bart 
Verschaffel over Henri De Braekeleer, 
Marc Holthof over Hermann Pitz, 
Sjoukje van der Meulen over “Heart of 
darkness” en Koen Brams & Dirk 
Pültau over de hedendaagse strekkin
gen in het K.M.S.K. Brussel.
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De (on-)zichtbaarheid van de cultuur
Moderniteit, praktijken en vertogen bij Michel de Certeau

Men kan hier enkel beschrijven en zeggen: 
zo is het menselijke bestaan. De verklaring 
is in vergelijking met de indruk die het 
beschrevene op ons maakt te onzeker.
Ludwig Wittgenstein

1.

Optisch verlangen I. De Vlamingen zijn in 
één klap twee televisiestations rijker, enke
len onder hen een paar illusies armer. Of dit 
een zegen is dan wel een vloek, doet hier 
niet ter zake. Interessant was in elk geval de 
niet-aflatende stroom van opinies pro of 
contra in de weken die het heuglijke of 
jammerlijke feit - U kiest maar - voorafgin
gen. De meningen liepen weliswaar sterk 
uiteen maar vielen toch ook in één punt 
samen: het waren nagenoeg uitsluitend pro
ducenten van woord en beeld die de toon 
zetten. In hun spreken en schrijven weer
klonk in duizend-en-één variaties en los van 
de ontelbare nuances en tegenstellingen een 
unanieme wil tot controle. Iedereen leek vrij 
goed te weten waarover hij of zij het had: de - 
politici, de reclame-jongens, de televisie
makers, de opiniestemmen in de kranten, de 
journalisten, allen spraken ze over televisie, 
consumptie, cultuur, vermaak, kijkers, kijk
cijfers, kijkgedrag, doelgroepen, unserved 
audiences, Vlaamse culturele identiteit, en
zovoort. Dat de ‘kijker’ in eenzelfde bewe
ging gereduceerd wordt tot een recipiënt 
van iets wat buiten zijn of haar wil gemaakt 
wordt en - algemener - de consumptie tot 
een lineaire afgeleide van produktie, sche
nen deze doorgewinterde opiniepeilers er 
zonder veel blozen bij te nemen. Al gaven 
sommigen duidelijker dan anderen te ken
nen dat hun woorden eerder als wensen 
begrepen moesten worden. Wat er ook van 
zij, de vele vertogen waren geïnspireerd 
door het impliciete of expliciete verlangen

Gabriel Orozco

Extension of reflection, 1992

om de cultuurconsumptie zichtbaar se ma
ken in de hoop op die manier te kunnen 
aflezen tot op welke hoogte de in haar ge
stelde verwachtingen ingelost worden. 
Spreekt uit het alomtegenwoordige en veel
vormige verlangen naar de zichtbaarheid 
van culturele praktijken niet ook de angst 
dat cultuur ongrijpbaar is? Iets onzichtbaars 
is, dat zich onverstoord, koppig en eigen
zinnig aan elke wil tot - politieke, culturele 
of economische - controle lijkt te onttrek
ken? Is de keerzijde van elk verlangen naar 
controle niet de angst voor controleverlies, 
of beter: het vage vermoeden dat de ver
meende controle en zichtbaarheid misschien 
altijd al een illusie zijn geweest? Dat hier 
meer op het spel staat dan een ‘liberale’ 
visie op cultuur, zal straks duidelijk wor
den.
Optisch verlangen II. De crisis van de poli
tiek en het koortsachtige zoeken naar reme
dies voor de zieke staan reeds geruime tijd 
bovenaan de agenda van elk rechtgeaard 
politicus. De diagnoses lopen uiteen: voor 
de enen is de politiek op de één of andere 
manier dringend aan een deontologische 
herbronning toe, de anderen zweren bij min
der politiek vanwege de politici en meer 
inspraak van de burgers. Hoe tegengesteld 
de twee opties van deze producenten van 
politiek-ideologische vertogen, wetten en 
legitimiteit ook mogen lijken, ze staan dich
ter bij elkaar dan vaak wordt gedacht. In hun 
pogingen om hun praktijk te herdefiniëren, 
gaan ze er immers steevast van uit dat de 
‘burger’ de politici in groeiende mate af
keurt omdat ze zich niet als politici zouden 
gedragen. De ene roept bijgevolg op tot een 
soort ‘ethisch reveil’ dat traditionele breuk
lijnen ongedaan wil maken maar er tegelij
kertijd nieuwe in het leven roept, terwijl de 
andere wedt op het paard van de ‘burger’, de 
gedeontologiseerde en fictieve constructie 
van de ideale bestemmeling. In beide oplos

singen weerklinkt de fundamentele overtui
ging dat de crisis van de politiek een crisis 
van een bepaalde, conjunctureel gebonden 
bestaansvorm is, niet van haar bestaans
reden. Ze beschouwen politiek als een soort 
communicatieproces met een duidelijk aan
wijsbare zender, een klare boodschap en 
een al even precies aan te duiden ontvanger. 
Sommigen stellen de zender scherper af, 
anderen hameren op de noodzaak van een 
ruisvrije boodschap, terwijl nog anderen 
van de ontvangers zenders maken die al 
even duidelijke boodschappen de wereld 
insturen die de inmiddels in ontvangers 
gemuteerde zenders in klare politieke taal 
kunnen omzetten. Wat blijkbaar nog niet 
fundamenteel in vraag is gesteld, is het 
fantasma van politiek en samenleving als 
een communicatief en transparant conti
nuum. Wat als blijkt dat het sluitstuk van die 
constructie, de ontvanger, een inbeelding is 
van de zender? Wat als het verlangen naar 
controle en zichtbaarheid van deze produ
centen van politieke vertogen betrekking 
blijkt te hebben op een fantasmagorische 
recipiënt, dus op een fantasmagorische idee 
van representativiteit^! De huidige herdefi
niëringen van het politieke handelen impli
ceren haast onvermijdelijk een openlijke of 
sluipende (her-)moralisering van haar 
bestemmeling, de ‘burger’. Als de diagnose 
van een bepaald idee - de bij uitstek mo
derne idee - van politiek haar premissen bij 
voorbaat buiten schot laat, dan is de politi
cus haast gedoemd om subject en object van 
zijn eigen crisis te zijn en te blijven; (1)

2.

De wil tot controle, de mythe van de 
zichtbaarheid, de transparantie en de on
deelbare eenheid van maatschappelijke ac
toren, het zijn slechts enkele van de centrale



componenten van nog steeds wijdverspreide 
visies op samenleving, cultuur en politiek. 
Ze schragen wetenschappelijke tradities die 
maatschappelijke structuren ‘aan de opper
vlakte’ willen brengen met de bedoeling het 
doen en laten van sociale actoren te verkla
ren en, indien mogelijk, te voorspellen. Ze 
liggen aan de basis van de moderne poli
tieke wil om de Stem van het Volk te zijn, 
een wil die voor het eerst duidelijk naar voor 
is gekomen in 1789. Maar wie zijn die 
actoren? Over welk ‘Volk’ heeft men het en 
wat betekent het voor dat ‘Volk’ om in de rol 
van ‘Stem’ geduwd te worden? De twee 
voorgaande voorbeelden illustreren elk op 
hun manier een wezenskenmerk van de 
Europese moderniteit die op verschillende 
terreinen terug te vinden is als het structure
rende en normerende principe van spreken, 
schrijven en handelen, namelijk het primaat 
van de zichtbaarheid, van de benoembaar
heid en dus van de beheersbaarheid.

3.

In 1980 publiceert Michel de Certeau 
“L’invention du quotidien 1. Arts défaire ”. 
Voor het tweede deel, “L’invention du 
quotidien 2. Habiter, cuisiner’’, eveneens 
uit 1980 en van de hand van Luce Giard en 
Pierre Mayol, schreef hij enkel een kort 
voorwoord. (2) Op dat ogenblik is Certeau 
hoogleraar aan de Universiteit van Californie 
(San Diego) en dat blijft zo tot 1984, het jaar 
waarin hij de leerstoel “Anthropologie 
historique des croyances (XVIe-XVIIIe 
siècles)” aan de Parijse Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales aangeboden 
krijgt. Het was een wat late erkenning voor 
een intellectueel die reeds sinds het einde 
van de jaren ’60 op heel wat terreinen baan
brekend onderzoek had verricht, groeiende 
internationale erkenning genoot maar in de 
Franse academische milieus als een storend 
buitenbeentje werd ervaren en navenant 
werd behandeld. De erkenning kwam laat, 
te laat zo zal blijken: na een korte ziekte 
overlijdt Certeau in januari 1986 op de leef
tijd van 61 jaar. De onderzoeksseminaries 
omtrent het tweede deel van één van zijn 
knapste en belangrijkste werken, “La fable 
mystique ”, worden abrupt afgebroken. Een 
boeiend, veelzijdig en vaak verrassend in
tellectueel avontuur is plots ten einde.

4.

“L’invention du quotidien 1 " is dus één van 
Certeaus laatste werken. Hoewel het project 
zelf het resultaat is van een officiële 
onderzoeksopdracht over “contemporaine 
culturele praktijken” (1974-1977), overstijgt 
het qua opzet die onmiddellijke context. Tot 
op zekere hoogte zou men kunnen stellen 
dat “L’invention du quotidien 1 "een summa 
certaliana is waarin alle cruciale problema- 
tieken uit de voorafgaande jaren aan bod 
komen. Dit gegeven maakt van “L ’invention 
du quotidien 1 " een belangrijk werk, een 
sleuteltekst. De keerzijde van de medaille is 
echter dat het boek, precies omwille van de 
hoge graad aan conceptuele complexiteit en 
intertekstuele ingebedheid, de lezer voor 
een moeilijke opdracht plaatst. Zoals de titel 
aangeeft, staat in “L’invention du quoti
dien 1” inderdaad de sociologie van het 
alledaagse centraal, maar het is beslist niet 
de enige en wellicht niet eens de belangrijk
ste sleutel om de draagwijdte van Certeaus 
onderneming te vatten. De status en de 
finaliteit van het boek zijn meerzinnig. De 
problematiek van het alledaagse wordt er 
voortdurend gekoppeld aan kennistheore
tische vragen, aan historische, cultuursocio- 
logische, linguïstische, taalfilosofische, 
theologische, psychoanalytische en politieke 
beschouwingen. Zo te zien is dat alledaagse 
geen gedwee of evident ‘object’, meer nog: 
het is geen ‘object’ maar datgene wat vluch
tig, haast ongrijpbaar oplicht tussen de voe
gen en barsten van de vele vertogen over het 
sociale en het culturele. Eerder dan.een 
voor-de-hand-liggende werkelijkheid die 
zich dociel aan de onderzoeker onderwerpt, 
is het alledaagse voor Certeau het efemere 
en steeds wisselende effect van een manier 
van denken die de gevestigde visies op 
samenleving en sociale actoren van binnen
uit in hun voegen doet barsten. Dit verklaart 
het bijzondere karakter van Certeaus vrij 
complexe schriftuur: ‘abstracte’ en ‘con
crete’ tableaus wisselen elkaar af, ze belich
ten en vullen elkaar aan op een manier die 
niet van de orde is van de traditionele ‘theo- 
rie/toepassing’-relatie. Kortom: de uitvin
ding van het alledaagse, waarover de titel 

het heeft, slaat niet alleen op de essentieel 
dynamische natuur van culturele praktijken 
in de breedste zin van het woord, maar 
eveneens op de analyse zelf die deze dyna
miek op een niet reductionistische manier 
wil laten verschijnen. “L’invention du 
quotidien 1 " is een zoektocht, een avontuur 
waarvan de betekenis misschien minder 
schuilt in het ‘resultaat’, in de ‘data’, dan in 
het proces van het zoeken zelf.

5.

Wat is “L’invention du quotidien 1"? Een 
cultuursociologie van het alledaagse of een 
analyse die hiervan juist de onmogelijkheid 
thematiseert? Een kennistheoretische stu
die die de fundamenten van een toekom
stige cultuursociologie van het alledaagse 
aanreikt of eerder een onderneming die pre
cies de wil tot funderen problematiseert en 
zich op de grens van het kenbare en het 
epistemologische beweegt? Een soort van 
postmodern correctief op de moderne Visie 
op het sociale, culturele en politieke hande
len dat met behulp van een omkeringslogica 
het zwaartepunt van de reflectie doet ver
schuiven van de grote wetenschappelijke, 
politieke of filosofische verhalen naar dag
dagelijkse, anonieme en ‘banale’ praktij
ken? Of toont “L’invention du quotidien 1 " 
dat de dichotomie 'modern/postmodern' 
slechts een hoogst inadequate en zelfs mis
leidende manier is om de inherente 
gespletenheid van de moderniteit zelf te 
denken? De vragen maken in elk geval 
duidelijk dat dé eigenheid en de uniciteit 
van “L’invention du quotidien 1 " zeker niet 
gevat kunnen worden door simpelweg te 
verwijzen naar het ‘onderzoeksdomein’, het 
alledaagse. Laten we onze aandacht eerder 
naar Certeaus manier van werken en denken 
richten. Om het alledaagse als analytische 
en sociaal-historische mogelijkheid te kun
nen laten verschijnen, moet “L’invention 
du quotidien 1 " zichzelf als mogelijkheid 
constitueren en dus zijn eigen mogelijkheids- 
voorwaarden thematiseren. Welnu, tot die 
mogelijkheidsvoorwaarden behoort wezen
lijk een specifieke visie op de Europese 
moderniteit die vérrijkende implicaties heeft 
voor de analyse van de historische en socio
logische werkelijkheid die de onze is. In die 
optiek vormt “L’invention du quotidien 1" 
niet zozeer een beginpunt van of een aanzet 
tot een nieuwe vorm van cultuursociologie, 
maar veeleer één van de meerzinnige effec
ten van een analyse van de moderniteit. We 
moeten dus elders beginnen. En vroeger.

6.

We schrijven 18 augustus 1634. Het markt
plein van Loudun, een bescheiden Frans 
provinciestadje, pal in het centrum van de 
driehoek Poitiers/Angers/Tours. Een grote 
menigte is op de been om de terechtstelling 
bij te wonen van ene Urbain Grandier, een 
welbespraakt en niet onbesproken priester 
met een zwak voor vrouwelijk schoon. De 
man wordt ervan beschuldigd een instru
ment des Duivels te zijn. Door zijn toedoen 
zouden ruim twee jaar vroeger ettelijke 
kloosterzusters het slachtoffer zijn gewor
den van bezetenheid. De zusters wijzen hun 
biechtvader, Grandier, als schuldige aan en 
het daaropvolgende proces lijkt dit te beves
tigen. De professionele duiveluitdrijvers, 
de dokters, de geestelijke en politieke over
heden komen allen tot hetzelfde besluit: 
Grandier is een handlanger van Satan. Het 
verdict luidt dan ook kort maar krachtig: de 
brandstapel. Een duidelijke zaak, zo lijkt, 
die later trouwens de stof zal vormen voor 
verhalen die op hun beurt aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaten. Denken we maar 
aan Michelets “La sorcière ” of aan Huxley ’ s 
“The Devils of Loudun”. Voor wie zich 
echter niet met de legende tevreden stelt en' 
zelf wil lezen, smelt de ééndüidigheid van 
het gebeuren al gauw als sneeuw voor de 
zon.
Wat is er in Loudun gebeurd? Om de vraag 
te kunnen beantwoorden, neemt Certeau 
meticuleus alle dossierstukken opnieuw door 
en gaandeweg krijgt het gebeuren meer en 
meer de allures van een gigantische barokke 
scène waarop niets nog is wat het lijkt. (3) 
De betekenis van het oorspronkelijk reli
gieus gegeven van de bezetenheid wordt in 
Loudun versplinterd door een proliferatie 
van vertogen en praktijken'die allen wel 
betrekking hebben op het geval Grandier 
zonder daarom echt complementair te zijn 
ten opzichte van elkaar. Priesters, juristen, 
machthebbers, dokters, iedereen wil de zaak 

naar zich toehalen. Elke groep is daarenbo
ven onderling verdeeld door inhoudelijke of 
eerder sociaal-geografische conflicten (Pa
rijs versus de Province). In dit kluwen van 
woorden en daden, waarbij het niet bij voor
baat vaststaat of ze elkaar intrinsiek impli
ceren, tekenen zich toch twee centrale ten
densen af. Het traditionele exorciserende 
spreken verliest zijn vroegere monopolie. 
Het is niet langer bij machte om de zaak 
Grandier op te lossen want de bezeten 
kloosterzusters lappen de gangbare conven
ties van het exorcistische ritueel feestelijk 
aan hun laars. Het vertoog van de priesters 
wordt inderdaad geconfronteerd met een 
alsmaar toenemend aantal duivels - de vaste 
repertoria en handelingsschema’s worden 
dus hopeloos overhoop gehaald (4) - en 
daarenboven verliezen ze hun greep op de 
Duivel die koppig Frans begint te spreken in 
plaats van Latijn en om de haverklap en 
ongevraagd het mannelijke sérieux van de 
exorcisten bij monde van de zusters bela
chelijk maakt. Het uitdrijvingsritueel heeft 
bij momenten meer weg van een burlesk 
boertige vertoning waarin schijn en zijn 
onherkenbaar in elkaar vervloeien en die, 
net als echt theater, massa’s kijklustigen 
naar Loudun doet toestromen. De interne 
erosie van het religieuze spreken over en 
mét de Duivel wordt nog verder versterkt 
door het feit dat de priesters het initiatief aan 
juristen en vooral aan dokters moeten over
laten. Als de bezetenen alleen maar ziek 
zijn, kan Grandier dan nog schuldig worden 
bevonden? Maar ook hier is meerzinnigheid 
troef, want wat is, in het begin van de 17de 
eeuw, een ziekte? Iets dat empirisch vastge
steld of afgeleid kan worden? En zelfs als de 
bezetenen als ziek beschouwd worden, is 
dan meteen ook hun pact met de duivel van 
de baan? Ontelbare vragen, en niets dan 
weifelende antwoorden. De dokters gera
ken er niet uit omdat ze met tegenstrijdige 
kennismodellen werken. Het is alsof de 
kennis van de enen hopeloos achterop hinkt, 
terwijl anderen al even hopeloos hun tijd 
vooruit zijn; niemand lijkt echt van zijn tijd 
te zijn. Toch is de aanwezigheid van de 
dokters nadrukkelijk genoeg om de rol van 
de priesters ernstig aan te tasten. Nog be- 
langrijker is de sluipende politisering van 
dit oorspronkelijk religieus gegeven. Ach
ter de schermen wil Parijs - lees Richelieu - 
greep krijgen op het verloop van het gebeu
ren: de politieke rede bedient zich van ver
schillende soorten vertogen om machts
belangen door te zetten. De medisch-reli- 
gieuze problematiek dient als glijmiddel 
voor het doorzetten van steeds meer centra
listische politieke belangen. In Loudun 
maakt de moderne Staat zijn opwachting. 
De uitspraak van het proces was duidelijk. 
Bij nader toezien lijkt chaos echter troef. 
Het fenomeen Grandier is de focus van vele 
incongruente vertogen, het is de ogenschijn
lijk éénduidige betekenaar waarvan de bete
kenis niet door één overheersende code - de 
religieuze, bijvoorbeeld - wordt bepaald. 
Wat is er in Loudun gebeurd? Wie bezit de 
bezetenheid? De onmogelijkheid om die 
vragen te beantwoorden: dat is wat er in 
Loudun is gebeurd. Een tijdperk lijkt voor
goed afgelopen te zijn, dat namelijk van het 
evidente antwoord, van het kosmisch meta
fysische, religieuze antwoord. In die zin 
vormt Loudun een tussenin, een moment 
waarop een relatief homogene symbolische 
orde afbrokkelt en een nieuwe orde zich 
aarzelend aandient, een moment dat door 
meerzinnigheid en conflicten beheerst 
wordt, een moment, tenslotte, waarop ver
togen en praktijken elkaar niet langer lijken 
te dekken: een religieuze problematiek wordt 
het strijdtoneel van niet-religieuze belan
gen die zich vaak in religieuze kleren ver
mommen. (5)

7.

Het tussenin is geen voorbijgaand moment 
van crisis. Het is de essentie zelve van 
datgene wat we moderniteit noemen. De 
moderniteit is een intrinsiek gespleten ge
beuren, een onophefbaar problematisch en 
tegenstrijdig proces waarin naar uiteenlo
pende antwoorden wordt gezocht op de pro
blematisch geworden relatie tussen woord 
en wereld, taal en daad. De Stein van God is 
verstomd, het alomvattende, integratieve 
christelijke wereldbeeld verschrompeld. Dat 
is het beginpunt van de Europese moderni
teit: niet de zelfverzekerde, rationalistische 
vooruitgangsidee van de philosophes van 
de 18de eeuw, maar de 17de eeuw met het 
groeiende besef van de afwezigheid van een 
dragend fundament voor spreken en hande

len. Volgens Certeau zijn er strikt genomen 
twee types van reactie op deze situatie: 
ofwel thematiseert men de afgrondelijkheid, 
ofwel dekt men ze toe, schrijft men ze dicht 
om ze te vergeten. In de vroege moderniteit 
manifesteren beide reacties zich in twee 
paradigmatische en antagonistische denk
en schrijfstijlen: namelijk de mystiek 
(“L’invention du quotidien 1", p.198 e.v., 
zie ook “La fable mystique, 1 XVIe-XVIIe 
siècle ”) en Robinson Crusoë ( “L’invention 
du quotidien 1 ", p. 201 e.v.). Tijdens de 
overgang van de 16de naar de 17de eeuw 
concentreert de mystiek zich op de ervaring 
van het vervagen van Gods Stem en op de 
gevolgen hiervan voor het spreken. Het 
mystische spreken is een paradoxaal gege
ven waarin het acute besef van Gods afwe
zigheid gepaard gaat met een al even dwin
gend verlangen om de Afwezige terug aan
wezig te stellen. Een onmogelijke paradox 
waaruit de mystiek echter precies haar mo
gelijkheid puurt. Concreet gesproken is de 
mystiek een talig gebeuren, de uitvinding 
van een taal die zich bewust is van haar 
particulier karakter maar niettemin gedra
gen wordt door het verlangen naar een trans
cenderende dialoog. De mystiek beschikt 
bovendien noch over een eigen discours, 
noch over een eigen veld van weten, ze 
steelt haar énoncés van de theologie, schrijft 
ze in in een problematiek van de énonciation, 
en brengt hierdoor aan het licht wat die 
wetenschap poogt te verbergen, namelijk 
dat de universaliteit van God verkondigd 
wordt door een particulier spreken. Als een 
spreken dat taal systematisch op zijn taal- 
dadig karakter terugplooit, vormt de mys
tiek een permanente bedreiging voor die 
manieren van spreken die hun eigen 
gebeurteniskarakter uitwissen in naam van 
waarheid, objectiviteit, representatie en 
wetenschap. De mystiek is bijgevolg maar 
een kort stropersbestaan beschoren : ze wordt 
uiteindelijk ingekapseld en geneutraliseerd 
door de moderne theo-logie. Afgrondelijk
heid, ervaring en discours als praktijk moe
ten de baan ruimen voor fundering, weten 
en discours als systeem van énoncés.
De mystiek is een al bij al vrij marginaal 
gegeven, een vluchtige en broze verschij
ning aan het discursieve firmament van de 
Europese moderniteit, maar de ervaring die 
erin tot uitdrukking komt, is blijvend en 
steekt later voortdurend terug de kop op 
zoals in de moderne kunst en literatuur en in 
de psychoanalyse. Ze is de niet te onder- 
drukken keerzijde van de triomf van de 
wetenschappelijke, technische en politieke 
ratio. De dominante tendens in de Europese 
moderniteit is inderdaad van een heel an
dere signatuur. Moderniteit is niet alleen 
synoniem van de ervaring van het verbro
ken contract tussen woorden en dingen, ze 
staat tevens voor de poging om een nieuwe 
relatie tussen taal en wereld tot stand te 
brengen, een relatie die voortaan gedefini
eerd wordt in termen van representatie, 
zichtbaarheid en onmiddellijkheid. De we
reld wordt als het ware her-schreven. Een op 
zich enigmatisch en problematisch bevon
den werkelijkheid wordt geleidelijk aan 
getransformeerd in een doorzichtig systeem 
van beheersbare objecten ten dienste van 
een beheersend subject. De wereld kennen, 
zo luidt het, is de wereld schrijven. Bij 
Robinson Crusoë, de eerste held van de 
Europese moderniteit, valt de wil om het 
eiland en zijn eigen bestaan rigoureus te 
organiseren samen mét het opstarten van 
een dagboek: de relatie van de zelfverze
kerde pen tot het onbeschreven witte blad 
als mise en abyme van een nieuwe, 
onuitgegeven en dus oorspronkelijke ver
houding tot de wereld. De betekenis van de 
moderne schriftuuropvatting is echter niet 
alleen ontologisch. De Europese moderni
teit is burgerlijk. Het herschrijven, het in 
kaart brengen van de wereld impliceert 
meteen ook het ontstaan van een asymme
trische, sociaal-culturele en politieke twee
wereldenstructuur, waarbij de ene wereld 
voor de andere slechts een braakliggend en 
te ontginnen, continent vormt. De burger
lijke moderniteit dient zich aan als een pro
ject van interne en externe kolonisatie waar
bij de/het Andere systematisch tot de sfeer 
van de/het Zelfde wordt herleid ofwel radi
caal uitgesloten wordt. Denk hierbij aan de 
niet-aflatende wil van de politieke rede om 
de Stem van het Volk te representeren (6), 
om het Volk één taal te doen spreken (7); of 
denk aan de sociale en culturele weten
schappen en hun drang om de ‘populaire’ 
cultuur in kaart te brengen (8) of nog aan de 
ontstaansgeschiedenis en de functies van de 
moderne antropologie en historiografie (9), 
enzovoort. Doorheen de wijdverbreide wil
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tot representeren komen twee zaken tot ui
ting: het expansieve en identitaire karakter 
van het moderne burgerlijke weten en de 
obsessionele angst voor de marges van het 
blad, voor de witte vlekken op de kaart van 
het weten; de wil tot het zichtbaar maken en 
de angst voor het on-zichtbare.

8.

Wat is moderniteit? Een spanningsveld van 
conflicterende praktijken en vertogen waar
van sommige tot doel hebben de veelheid te 
reduceren op basis van een eenduidig 
verklaringsprincipe. De reductie slaagt er 
echter nooit in om de complexe heterogeni
teit van het sociale, culturele en politieke 
volledig op te heffen. Met andere woorden, 
de moderniteit is een wezenlijk ambivalent 
gebeuren dat voortdurend balanceert tussen 
openheid en geslotenheid, tussen de onein
dige proliferatie van mogelijkheden en de 
structureel institutionele reductie van com
plexiteit. Certeaus analyse staat dus mijlen
ver van Habermas’ poging om het “emanci
patorische” potentieel van de Aufklarung te 
redden. Een dergelijke reddingspoging is 
onaanvaardbaar, omdat ze de loskoppeling 
van bepaalde normatieve schema’ s van hun 
effectieve geschiedenis vooronderstelt. 
Anderzijds valt Certeau al evenmin ten prooi 
aan de verleiding om van de moderniteit een 
fatale, onomkeerbare Verfallsgeschichte te 
maken waarin één principe alle sociale fe
nomenen in de brede betekenis van het 
woord exhaustief zou beheersen en verkla
ren. Dit is wat hem scheidt van Adomo’ s en 
Horkheimers “Dialéktik der Aufklarung” 
maar ook van Foucaults “Surveiller et 
punir”. (10) De hegemonie van de 
instrumentele rede, van de cultuurindustrie 
of van het panoptische principe mag dan al 
enige plausibiliteit bezitten, ze slaat slechts 
op een deelaspect van de maatschappelijke 
werkelijkheid en ze wordt steeds en overal 
doorkruist door een onherleidbare veelheid 
van andere culturele praktijken. Met dit 
laatste element zijn we bij één van de cru- 
ciaalste elementen van Certeaus ‘cultuur
sociologie’ aanbeland. Uit al het voorgaande 
blijkt dat de genealogie van de moderniteit 
vooral gekenmerkt wordt door een dyna
mische visie op cultuur, dit wil zeggen door 
de centrale positie van de idee van bewe
ging en tegenbeweging. Voor Certeau is 
cultuur geen verzameling van symbolische 
artefacten, geen museologisch mummifice
rend reservaat van grote werken, grote den
kers of grote kunstenaars; ze laat zich even
min herleiden tot het epifenomenale effect 
van culturele en sociale instituties en posi
ties; ze wordt gekarakteriseerd door het 
primaat van het handelen. Cultuur is het 
niet-homogene, conflictueuze ‘veld’ van 
culturele operaties.

9.

De moderniteit is ambivalent, het alledaagse 
ook. Meer nog: Certeaus alledaagse is slechts 
een metonymische verdichting van de am
bivalente moderniteit. Wat is het alledaagse? 
Eenniet-homogeen, conflictueus veld van 
operaties. Wat sociale actoren - U en ik, om 
maar een voorbeeld te nemen - doen, zijn 
en/of laten, valt niet af te leiden uit de 
verschillende posities die we in de samenle
ving innemen, noch uit het soort ‘produk- 
ten’ dat we ‘consumeren’. Dat is de proble
matische vooronderstelling van zovele vi
sies op samenleving en cultuur die de ver
strengelde wirwar van praktijken probeert 
te herleiden tot welomlijnde structuren en 
beheersbare verklaringsprincipes op basis 
van beheersbare grootheden. Dit soort den
ken is een simplificerende, strategische 
operatie, gedragen door een wil tot controle 
en zichtbaarheid. Daartegenover stelt 
Certeau dat culturele praktijken voor een 
groot deel onzichtbare tactieken zijn 
( “L’invention du quotidien 1 ", p.50 e. v.), ze 
resulteren veelal niet in één of ander cultu
reel object maar zijn essentieel handelings
wijzen. Een operatie betekent: iets doen met 
iets, waarbij het culturele produkt niet het 
eindpunt maar veeleer het contingente be
ginpunt is. Het aanbod of de aan/afwezig- 
heid van culturele produkten zegt dus strikt 
genomen niets over wat ze voor de ‘consu
ment’ betekenen en het is bijgevolg een 
hoogst problematische parameter om te de
finiëren wat, in een gegeven context en op 
een gegeven moment, cultuur 'is'.
Cultuur in de brede zin van het woord is 
geen éénrichtingsverkeer tussen actieve pro
ducenten en passieve consumenten, het is 

een handelingsdynamiek die binnen het 
kader van de bestaande structuren en aan
bod onaflatend eigen accenten aanbrengt. 
(11) Iedereen roeit met de middelen die hem 
of haar ter beschikking staan, maar wat 
belangrijk is, is niet dat de middelen voor 
iedereen al of niet gelijk zijn, wel dat ieder
een, als een eigenzinnige bricoleur, zijn 
eigen koers vaart, meer nog: verscheidene 
en uiteenlopende koersen terzelfder tijd 
vaart. (12) Cultureel handelen bulkt van list, 
stroperij en hergebruik en dat maakt het 
structureel, in principe, onvoorspelbaar en 
on-voorstelbaar. Niettemin probeert Certeau 
in “L’invention du quotidien 1" en in 
“L’ordinaire de la communication” (opge
nomen in “La prise de parole et autres 
écrits politiques ”) een analyse van het alle
daagse te ontwikkelen. Hij doet dit op een 
dubbele manier. Enerzijds toont hij aan hoe 
de gangbare denkmodellen steeds weer re
sulteren in inerte, abstracte representaties 
van de moderne cultuur: zijn kritiek betreft 
vooral de sociologie van Bourdieu en 
Foucaults machtsanalyse). Anderzijds is hij 
op zoek naar een manier van denken en 
spreken die op een niet-reductionistische. 
manier kan uitdrukken wat de technocratisch 
wetenschappelijke rede moet uitsluiten om 
zichzelf als objectief waarheidsspreken te 
kunnen constitueren. Hij doet dit aan de 
hand van een reeks tableaus of momentop
namen waarin verteld wordt eerder dan ge
analyseerd (13) en waarin de beweging 
primeert op de beschrijving, het handelen 
op het resultaat. Zo wordt de urbanistische 
grammatica van de stad doorkruist door de 
eigenzinnige en carnavaleske retoriek van 
de wandelaar, de architecturale en functio
nele structuur van huis of appartement door 
de effectieve praktijk van wonen en zin- 
geven, de norm van de taal door de onein
dige veelheid van talige en niet-talige ma
nieren van spreken, de (disciplinaire en nor
maliserende) pedagogiek van ‘het boek’ en 
‘de lectuur’ door het grasduinende, ver
strooide, vrij-associërende en flanerende 
lezen, de sociale, politieke en culturele 
macro-structuren door een fijnmazig web 
van de meest uiteenlopende en heterogeen 
samengestelde communicatieve micro-net- 
werken (14), technisch-economische struc
turen door de listige inventiviteit van de 
actoren die erin werkzaam zijn, enzovoort.

10.

“L’invention du quotidien” is een risico
volle maar bijzonder boeiende onderneming 
die op verschillende belangrijke terreinen 
van de (cultuur-) sociologie op een produk- 
tieve manier complexiteit genereert en ei
genlijk de uitbouw zelf van een ‘cultuur
sociologie’ voortdurend tegen haar eigen 
grenzen doet botsen. Het belang van Certeau 
overstijgt echter de strikt cultuursociolo- 
gische problematiek. Politici, opiniemakers, 
cultuurcritici en marketing-mensen kunnen 
er bijvoorbeeld leren dat de fundamentele 
categorieën die nog steeds hun denken en 
handelen schragen, in wezen hoogst rudi
mentaire en veelal inadequate instrumenten 
zijn in een maatschappelijke context die 
structureel complex en veelvormig is. En 
dat het her-denken van die categorieën 
slechts zin heeft wanneer dit gepaard gaat 
met een poging om die complexiteit als 
complexiteit denk-baar en zeg-baar te ma
ken, wetende dat ze nooit helemaal zicht
baar zal noch kan zijn.

11. Noten

( 1 ) Wat de relatie tussen politiek, communi
catie en deontologisering betreft, zie onder 
andere Rudi Laermans, Koenraad Geldof, 
“De vreemde (in-) actualiteit van het begrip 
civil society: over openbaarheid, burger
lijke maatschappij en Habermas ”, in: Paul 
Dekker (Red.), “Civil Society. Verkennin
gen van een perspectief op vrijwilligers
werk”, Vol.l, Rijswijk, Sociaal en Cultu
reel Planbureau, 1994, pp. 67-86.
(2) Voor een algemeen overzicht van 
Certeaus werk kan de lezer terecht bij de 
talrijke inleidingen van Luce Giard; wat het 
Nederlandse taalgebied betreft, zie onder 
andere Koenraad Geldof, “Tractatus Parvus 
Historico-Philosophicus. Over de analyti
sche praktijk van Michel de Certeau”, in: 
“Krisis”, 13:4 (1993), pp. 31-51.
(3)”La possession de Loudun” vormt in 
velerlei opzicht een microstoria avant la 
lettre (ter herinnering: Ginzburgs “De kaas 
en de wormen” dateert van 1976), maar 
meteen vallen ook de grote verschillen tus

sen deze twee nauw verwante leesstrategieën 
op: Certeaus schriftuur is veel reflexiever 
van aard en ze weerstaat ook beter aan elke 
vorm van mimetische verleiding. Zie ook: 
Jacques Revel, “L’histoire au ras du sol”, 
in: Giovanni Levi, “Le pouvoir au village. 
Histoire d’un exorciste dans le Piémont du 
XVIIe siècle”, Parijs, Gallimard, collection 
“Bibliothèque des histoires”, 1989 (1985), 
pp. I-XXXIII. Certeau wordt hier nergens 
bij naam genoemd, maar hij fungeert wel 
degelijk als Revels positieve referentiepunt. 
(4) Zie ook Michel de Certeau, “Le langage 
altéré. La parole de la possédée”, in: 
“L’écriture de l’histoire”, pp. 249-273.
(5) Zie ook Michel de Certeau, “Laformalité 
des pratiques. Du système religieux à 
l’éthique des Lumières (XVIIe-XVIIIe) ”, in: 
Id., o.c., pp. 153-212. Hierdoor vormt de 
analyse van de gebeurtenissen in Loudun in 
feite een dubbele kritiek op Foucaults “Les 
mots et les choses": deze laatste heeft hele
maal geen aandacht voor het cruciale feno
meen van de religie - ook niet in de context 
van de opkomende secularisatie - en hij 
heeft bovendien de neiging om zijn épistémès 
als ongebroken, homogene gehelen op te 
vatten. Met Loudun introduceert Certeau in 
het hart van l’âge classique het evenemen- 
tiële en het meerzinnige. De breuk gaat de 
épistémès niet vooraf, ze maakt er intrinsiek 
deel van uit. Zie ook Michel de Certeau, “Le 
soleil noir du langage: Michel Foucault”, 
in: “Histoire et psychanalyse entre science 
et fiction. Présentation de Luce Giard”, 
pp. 15-36.
(6) Hiermee komt Certeau sterk in de buurt 
van Jean Baudrillard, “A l’ombre des 
majorités silencieuses. La fin du social”, 
Parijs, Denoël-Gonthier, collection “Mé
diations”, nr. 226,1982 (1978).
(7) Zie vooral Michel de Certeau, Dominique 
Julia, Jacques Revel, “Une politique de la 
langue. La Révolutionfrançaise et les patois: 
L’enquête de Grégoire”.
(8) Zie onder andere Michel de Certeau, 
“Labeauté du mort", in: Id., “Lacultureau 
pluriel. Nouvelle édition établie et présentée 
par Luce Giard”, pp. 45-72.
(9) Zie onder andere Michel de Certeau, 
“L’oralité où l’espace de l’autre: Léry ”, in: 
Id., “L’écriture del’histoire” ,pp. 215-248.; 
Id., “Le lieu de l’autre. Montaigne: «Des 
Cannibales»”, in: Maurice Olender (e.a.), 
“Pour Léon Poliakov. Le racisme, mythes 
et sciences”, Brussel, Eds. Complexe, 1981, 
pp. 187-200;Id., “Histoire et anthropologie 
chez Lafitau”, in: Claude Blanckaert (Ed.), 
“Naissance de l’ethnologie ? Anthropologie 
et missions en’Amérique, XVI et XVIIe 
siècles”, Parijs, Cerf, 1985, pp. 63-89.
(10) De Foucault van het begin van de jaren 
’ 80 daarentegen staat bijzonder dicht bij de 
in “L’invention du quotidien 1" ontwik
kelde denkstijl. De lezer vergelijke Michel 
Foucault, “Qu’'est-ce que les Lumières?”, 
in: Id., “Dits et écrits. Edition établie sous 
la direction de Daniel Defert et François 
Ewald”, Parijs, Gallimard, collection 
“Bibliothèque des sciences humaines ”, Vol. 
4 (1980-1988), 1994, pp. 562-578 met 
Michel de Certeau, “Le rire de Michel 
Foucault”,in: Id., “Histoireetpsychanalyse 
entre science et fiction. Présentation de 
Luce Giard”, pp. 51-65.
(11) Voor Certeau is geen enkele operatie 
een daad van absolute creatie ( “L ’invention 
du quotidien l",p. 40). Operaties voltrek
ken zich steeds binnen, dankzij-ondanks 
een gegeven context. Dit is een erg belang
rijke nuance die maakt dat Certeaus analyse 
van het alledaagse óntsnapt aan de norma
tieve omkeringslogica van aanverwante pro
jecten: het alledaagse onttrekt zich niet aan 
het sociale, het markeert er voortdurend 
afwijkingen. Het is dus geen antropologisch 
originaire sfeer van positiviteit die tegen
over het sociale wordt geplaatst zoals dat 
wel het geval lijkt te zijn in Michel Maffe- 
soli, “La conquête du présent. Pour une 
sociologie de la vie quotidienne”, Parijs, 
P.U.F., collection “Sociologie d’au

jourd’hui”, 1979. Zie ook Rudi Laermans, 
“La rêveuse sociologie qui est la mienne... 
Over/rondom de ‘sens-communologie ’ van 
MichelMaffesoli",m: “Krisis”, 13:4(1993), 
pp. 20-30. Dit vormt wellicht ook één van 
de cruciale verschilpunten tussen Certeau 
en Bakhtin, een auteur die Certeau eigen
aardig genoeg nergens ter sprake brengt.
(12) In de contemporaine cultuursociologie 
en de politieke reflectie wordt dit fenomeen 
vaak met de notie van ‘individualisering’ 
omschreven (zie de boeiende werken van 
Beek en in het Nederlandse taalgebied Rudi 
Laermans, “In de greep van ‘de moderne 
tijd’. Modernisering en verzuiling, evolu
ties binnen deACW-vormingsorganisaties ”, 

Leuven-Amersfoort, Garant, 1993, p. 63 
e.v.). Hoewel er ongetwijfeld een verband 
bestaat tussen individualisering en Certeaus 
analyse van culturele praktijken in het alge
meen, toch lijkt enige omzichtigheid gebo
den. Men kan zich immers terecht afvragen 
- de vraag is zelfs van. vitaal belang - of de. 
individualiseringsthese zoals die in de so
ciologie gehanteerd wordt niet op een cate
goriale denkverwarring berust: men be
schouwt iets als een ‘nieuw’ gegeven in tijd 
en ruimte, terwijl het in werkelijkheid mis
schien slechts een eerste, schoorvoetende 
en inadequate manier is om datgene'te den
ken wat tot nog toe altijd buiten het veld van 
het wetenschappelijke weten is gebleven, 
namelijk het feit dat cultuur en samenleving 
complexe en heterogene levensvormen zijn 
waarin handelingen en polysemie primair 
zijn. De individualiseringsthese is een eer
ste aanzet tot een analyse van de beweging 
als correctief op de nog steeds heersende 
logica’s van structuren maar ze blijft pro
blematisch omdat zé een kennistheoretische 
problematiek verwart en verengt tot een 
object binnen het onderzoeksveld.
(13) Zie ook Vemants en Détiennes benade
ring van de mythe-problematiek.
(14) Cf. “L’ordinaire de la communication ”, 
in: fLa prise de parole et autres écrits 
politiques”. De heterogeniteit is van die 
aard dat ze weerbarstig is aan elke poging 
om ze normatief te herleiden tot een ‘pu
blieke, openbare’ communicatieve ruimte. 
In die zin vertegenwoordigt Certeaus ana
lyse zowel linguïstisch als sociaal, cultureel 
en politiek een kritisch correctief op 
Habermas’ Öffentlichkeits-idee. Een ana
loge, erg certaliaans aandoende, anti-nor- 
matieve gevoeligheid is aan het werk in het 
oeuvre van de Franse historica Arlette Farge. 
Zie onder andere: ld., “Dire et mal dire. 
L’opinion publique au XVIIIe siècle”, Pa
rijs, Eds. du Seuil, collection “Librairie du 
XXe siècle”, 1992; Id., “Le cours ordinaire 
des choses dans la cité du XVIIIe siècle ”, 
Parijs, Éds. du Seuil, collection “Librairie 
du XXe siècle”, 1994.
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Mooie uitdrukking: 
“veel om de oren hebben”.

Ulrich Meister

“Scheuer- Vlies-Schwamm" 
foto: Nic Tenwiggenhom

[De recent aangepaste tekst luidt: 
Von ge ringen Höhe 

rechteckförmig, handflachengrofi 
hob es sich ab]

Tussen 8.30 uur en 9.15 uur kan hij 
gebracht worden.

> Dagboek
8.3.94

Plotseling bekijk ik de dingen weer zinne- 
lijk, lichamelijk! Toen ik vanochtend tij
dens het opruimen toevallig een tekst over 
een stuk zeep op een glazen houdertje in 
handen kreeg, had ik ineens weer zin om 
enkele woorden in de tekst om te wisselen 
om hem aldus treffender en plastischer te 
maken. Zo, ik krijg er weer zin in en mijn 
aanleg om woordkeus en ‘beeldend kijken’ 
te combineren, functioneert weer. Na amper 
een maand onderbreking - een periode 
waarin ik de 32 teksten voor de objecten in 
de nieuwe catalogus onder grote tijdsdruk 
heb geperfectioneerd, en waarna ik zowat 
opgebrand was, leken de dingen me ook hol, 
opgebrand, onlichamelijk en vlak.

24.3.94

Tentoonstelling in de Wiener Secession af
gelopen, het was erg goed.
Terug naar het leven van alledag. Alhoewel 
ik me in Wenen sterk heb gevoeld en gister 
nog een uitnodiging kreeg voor een groeps
tentoonstelling in Leipzig met grote namen 
(Boltanski, Trockel, Gerz, Hammonds,...), 
komen de eerste angsten er al weer aan. 
Ondanks de grote erkenning in Wenen 
spookt een uitspraak in een Weens dagblad 
nog door mijn hoofd: ik zou momenteel de 
meest overschatte kunstenaar van Duits
land zijn!
Maar kan ik de vijandigheid van een 
cultuurjournaliste niet ook als een pluspunt 
voor mij interpreteren?
Terug naar het alledaagse. De levenstaken, 
de taken in het gezin, en dan vooral hun 
onwrikbare regelmaat vanwege de uren van 
de kleuterschool waar Moritz heengaat, ne
men veel tijd in beslag.
Elke ochtend ben ik om 9.45 uur terug van 
de kleuterschool (ik sta op om 7.30 uur). 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur heb ik vrije tijd 
voor de ‘kunst’, en dan komt het hulpje. 
Vraag: maakt zij eten klaar of doe ik het? 
Danhebiknogzo’nhalfuurvoorde ‘kunst’, 
om 11.30 uur moet ik aan het eten beginnen 
en om 12.00 uur ga ik Moritz van school 
afhalen. -
Terug naar huis, 12.45 uur, eten, siësta.
Vanaf 15.00 uur koffie drinken aan de werk
tafel, misschien een half uur tot een uur tijd 
voor de ‘kunst’.
Om 16.00 uur ga ik met Moritz wandelen, 
naar het speelplein en meestal ook inkopen 
doen. Meestal vanaf 19.00 uur neemt Monika 
Moritz van me over, zodat ik dan, als ik niet 
te moe ben, weer tijd heb voor de ‘kunst’. 
Ik heb ‘kunst’ opzettelijk tussen aanhalings
tekens gezet, omdat ik ze niet tegen het 
alledaagse wil afzetten, maar integendeel 
het alledaagse zelf tot ‘kunst’ wil maken. 
Maar! vraag ik me af: als ik erin slaag rustig 
en zonder me op te jagen Moritz zo vroeg 
mogelijk naar de kleuterschool te brengen, 
zodat hij zich optimaal kan inpassen in het 
groepsgebeuren, neemt Jan Hoet in het 
Museum van Hedendaagse Kunst in Gent 
dan zijn bekende panterachtige houding aan, 
schokschoudert hij dan twee keer betekenis
vol en roept hij dan: “Aandacht iedereen, dit 
is grote kunst!”?
Of als het me lukt, als ik ‘s avonds moe ben, 
niet voor de televisie te gaan liggen maar 
vroeg naar bed te gaan en voor het inslapen 
een goed boek te lezen, zodat ik ‘s ochtends 
ontspannen kan opstaan en alle dagtaken 
rustig, bedachtzaam en opgewekt kan aan
pakken, spitst men dan de oren in het 
Guggenheim?

30.3.94

Omdat ik deze middag in het prachtige weer 
met Moritz op het speelplein ben geweest, 
trok ik me rond 19.00 uur op mijn werkka
mer terug terwijl Monika samen met Moritz 
at. Ik bladerde hier en daar in een boek, 
telefoneerde, legde mijn benen op tafel en 
keek door het raam naar de mooie huizen 
aan de overkant, die in de koele scherpte van 
het verzwakkend, naar de einder neigend 
zonlicht afgetekend stonden, een zonlicht 
dat voor de eerste keer dit jaar de dag in een 
ongeremd, hel zomerlicht dompelde en de 
lucht tot bij de twintig graden opwarmde. 
“Ach wat is het heerlijk hier alleen maar te 
zitten en een kunstenaar te zijn”, bedacht ik, 
terwijl ik van de koele avondwind genoot 
die door het open venster in mijn kamer 
drong. “Maar wacht even”, dacht ik, “is het 
niet verstandiger, juister en ten slotte ook

vruchtbaarder voor mijn kunst, als ik een 
andere houding aanneem” - mijn hele den
ken over de ontwikkeling van mezelf en 
mijn kunst streeft, dringt, beweegt zich in 
die richting: “ach, wat is het heerlijk dat ik 
met mijn gezin, met Monika en Moritz hier 
in ons huis samen kan zijn!”
Ik stond op en ging in de keuken, waar 
Monika en Moritz bijna klaar waren met 
eten, en begon het servies op te ruimen, ook 
dat van het middageten, dat nog op de goot
steen stond.
Eigenlijk wou ik het doen terwijl ze er nog 
waren, maar ze gingen net weg omdat het 
bedtijd was voor Moritz.
“Ook goed, dan doe ik het terwijl ik alleen 
ben”, en terwijl ik hen op de gang bezig 
hoorde met de ‘uitkleed-ceremonie’ begon 
ik borden en pannen voor te spoelen om ze 
vervolgens in de afwasmachine te rang
schikken.
En werkelijk, het lukte me voor het eerst me 
volledig één te voelen met wat ik deed, met 
elk stuk dat ik in handen had, het ‘gevoel’ 
van tijd bleef volledig achterwege, ik voerde 
elke beweging in hetzelfde tempo uit, rus
tig, niet langzaam (want dat zou me aan de 
tijd herinneren), maar doorvoeld, in contact 
met mijn eigen lichaam, met het gewicht en 
de vormen van de dingen, die ik telkens in 
de hand hield of verplaatste, ze van de ene 
plek op de andere legde of stelde (van het 
afdruiprek, of van de gootsteen naar bene
den, loodrecht en omgekeerd in de sorteer- 
vakken van de machine).
Ik hoefde me daar niet voor in te spannen, 
want geen enkele storende gedachte kwam 
mij plagen. Geen twijfel aan mezelf of aan 
wat ik doe, geen weerstand door gepieker 
over de toekomst, ten hoogste het verlangen 
dat het altijd zo zou mogen, kunnen verder 
gaan, en dit gaf me in elk geval energie. Ook 
had ik geen enkel gevoel van verlies van 
energie, integendeel - terwijl ik het ene bord 
na het andere pakte, en het was alsof de tijd 
stilstond en ik met mezelf en mijn handelin
gen en het ogenblik en met mijn verleden 
één was en me volledig ontspannen be
woog, voelde ik hoe kracht, of beter een 
gevoel van vrijheid in mij groeide en het zou 
eindeloos zo door hebben kunnen gaan als 
ik niet plotseling klaar was geweest: de 
machine draaide, alles was opgeruimd, het 
werkvlak en de kranen van chroom blon
ken, zonder dat ik ‘tijd verloor’.
Integendeel, ik had alles gewonnen, kon aan 
mijn werktafel gaan zitten, een sigaret op
steken en vijf lege bladzijden met deze tekst 
vullen. Maar nu sta ik op, doe het licht in 
mijn kamer uit en loop naar de keuken, waar 
Monika op me wacht, ze wil met mij iets 
bespreken!

31.3.94

(Strijd tussen twee deugden)

Als ik vanochtend bij de spaarkas binnen
liep en op de glazen loketten toestapte, 
voelde ik een ogenblik lang irritatie. Het 
tweede, anders altijd lege loket naast de 
man, die mij gewoonlijk uitbetaalt en met 
wie ik me door de steeds weer uitgewisselde 
sympathiebetuigingen onverbrekelijk ver
bonden voelde, bijna zoals met een vader of 
een oudere broer voor wie de liefde bij de 
zeldzame keren dat men elkaar terugziet 
telkens weer opvlamt, maar meteen ook 
weer dooft als men afscheid neemt, omdat 
men hem weer vergeet - zat daar nu een 
jonge, zeer aantrekkelijke vrouw. Ik deed 
onwillekeurig, in gedachten of werkelijk, 
bij mijn stap in de richting van de man aan 
het loket een stap opzij, en toen bleef ik een 
ogenblik lang als ontwapend of tussen twee 
keuzes in hangend staan.
Zo bleef ik dus op een bepaalde afstand van 
beide loketten staan, te meer omdat er voor 
beide ook een klant stond, die beiden net 
hun geld in handen hadden gekregen dat ze 
wegstopten in een voor die situatie typische 
stemming - geld in de tas, een licht spannen 
van het lichaam, dan een draaiende bewe
ging makend, alsof ze herademden bij het 
verlaten van het loket. Ik keek eerst naar de 
vrouw rechts, dan naar de man links en 
stelde tot mijn opluchting vast dat de man, 
net voor ik de bank binnen was gekomen en 
terwijl hij zijn vorige klant bediende, tege
lijk het bordje voor zich moest uitgestald 
hebben waarop de mededeling staat: “Dit 
loket is tijdelijk gesloten. Gelieve u te wen
den tot...”
Ook had hij mijn aarzelende houding, mijn 
zoekende blik in dat moment opgemerkt,

Deugd

De tegenstrijdigheid tussen twee deugden, 
beter: de wedstrijd tussen twee deugden!

mimiek
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1. wie of wat is bot?! grof 
2. het fenomeen van de afmatting

Op grond van zijn vertrouwenwekkende 
houding mijn sympathie verwierf, 

mijn hart veroverde 
moreel verplicht tot trouw 

trouw blijven

De hele weg tot ik een tekening goed genoeg 
vind, lijkt me te lang, ja zelfs onbegrensd. 
Heb ik een mij voor ogen staand doel be
reikt, dan doemt nog verder weg reeds een 

ander op.

Een aspect dat in een nieuw voorwerp plot
seling zichtbaar wordt doordat ik me in 
hetzelfde aspect bij een ander voorwerp 
verdiep (waar het meer opvalt). Bijvoor
beeld door me op een staafje spaghetti te 
concentreren, waarvan het ‘lang zijn’ op
vallend is, valt me plotseling het ‘lang zijn’ 

van de T-balk op.

want hij hief de hand en wees met uitge
strekte vinger en een vriendelijke lach naar 
het loket naast het zijne, waar met nog 
neerwaartse blik de aantrekkelijke jonge 
vrouw zat, die nu ook het hoofd hief en naar 
me lachte, zodat ik nu, opgelucht dat de 
beslissing uit mijn handen was genomen, 
voor haar loket kon gaan staan.

8.4.94

Toen ik met Moritz bij het boodschappen 
doen door het Kolping-park liep, zag ik dit 
zaaddoosje, vruchtscherm of hoe moet je 
het noemen? onder een boom op de weide 
liggen, raapte het meteen op en legde het 
voorzichtig in de boodschappentas. “Waar
om neem je dat mee?” vroeg Moritz. “Ik wil 
het thuis op tafel leggen en het principe 
bestuderen !”. “Wat is een principe?” “Dat is 
de specifieke vorm!” “Wat is...?” “Dat leg 
ik je thuis wel uit.”
Thuis zocht ik twee voorwerpen uit en legde 
ze voor zijn ogen op tafel, nam een blad 
papier en tekende voor hem, commentaar 
gevend, wat ik bedoelde, natuurlijk zonder 
meteen de geschikte woorden te vinden. 
Moritz keek aandachtig toe terwijl ik te
kende. Omdat tekenen me vermoeit - omdat 
het me niet genoeg lijkt op te leveren, omdat 
ik oefening te kort kom, en omdat het me 
ontmoedigt omdat ik merk hoeveel moeite 
het me kost - heb ik alleen maar het begin 
van de rij tanden van de kam getekend, en 
van de handborstel alleen de eerste, binnen
ste rijen haartjes. Maar Moritz eiste dat ik de 
rijen helemaal tekende. Ik gaf tegen mijn zin 
toe. Maar hij heeft gelijk en voor mij is het 
een gelegenheid.

9.4.94

Een op de grond liggende dubbele T-balk. 
Zijn profiel, zijn lengte, zijn globaliteit, zijn 
vorm zoals hij daar ligt, enzovoort - fascine
rend, wat ik nog niet kan vatten. Wat is er 
(onzegbaar) aan? Het schijnbaar onzegbare, 
want ik geloof niet dat er zoiets bestaat. 
Beeldhouwers en schilders verantwoorden 
wat ze doen vaak met de mededeling dat ze 
iets willen duidelijk maken dat zich aan de 
taal onttrekt. Maar ze blijven alleen maar 
zelf staan voor hun eigen taalgrens. En ze 
denken dat wat ze tegenover een bepaald 
voorwerp ervaren of voelen uit het voor
werp zelf voortkomt. En om dat wat voor 
hen verschijnt of hen tegemoet treedt duide
lijk te maken, beginnen ze te ‘beeldhouwen’ 
of te schilderen.
Ik geloof niet dat het voorwerp zich zelf en 
‘an sich’ toont, maar iets, een aspect ervan 
dat mijn aandacht wekt en me op mijn 
onmiddellijke formuleer-grens opmerkzaam 
maakt. Het voorwerp toont me mijn taal
grens, maar de ankers van de taal liggen in 
het onbekende, in het nog niet ‘geformu
leerd zijn’ als het ware reeds uitgeworpen. 
(Formuleren en beeldhouwen=hetzelfde ! ?)

(Het was de tijd toen de doelmannen van 
kleine petjes op sportpetten overschakel

den.)

“De wondergoalie”

eigenschappen 
kentekens 

typische gebaren 
persoonlijke expressie 
karaktereigenschappen

vangarmen, zo lang als vleugels

veruiterlijkt 
verinnerlijkt 

omzetten 
imitatie

11.4.94

Toen ik zo ongeveer tien jaar was, schil
derde ik behalve Indianen-kampen steeds 
weer voetbal-taferelen, vooral die voor het 
doel, en mijn belangstelling ging vooral uit 
naar de parades van de doelman.
Omdat ik, ook vanwege mijn leeftijd, niet 
het inzicht had om de prikkel van de spor
tieve geest van de hele ploeg te begrijpen, 
was ik vooral onder de indruk van de meest 
opvallende individuele prestaties, waarbij 
de doelman en zijn reactie op de naar het 
doel vliegende bal mij het meest opviel als 
de finaal beslissende scène (heeft hij hem of 
is het goal?).
Mijn droom gold de onoverwinnelijke, hij 
die met bovenmenselijke springkracht, met 
katachtige lenigheid en instinctmatig de 
juiste reactie ook de schijnbaar niet te stop
pen ballen vangt en op die manier het hele 
stadion van bewondering doet opveren.
Zo stond ik dus om de veertien dagen bij de 
zondagse thuiswedstrijden in de buurt van 
het doel en zoog letterlijk elke beweging 
van mijn favoriete doelman met de ogen op. 
Zijn gebaren en uitdrukking, zijn impone
rend bewegen, ja zelfs zijn tricot, de kleur 
van zijn trui en niet in het minst hoe en welk 
hoofddeksel hij droeg, schenen mij een ga
rantie en aanwijzing, de voorwaarde voor 
zijn kunnen.
Wat ik kon registreren prentte ik me goed in, 
om het bij de volgende gelegenheid zelf te 
proberen. En werkelijk, doorbet nabootsen 
van de geobserveerde gebaren ging ik volle
dig op in de begaafdheid van de doelman 
van het ogenblik en bracht tussen de twee 
hoopjes kleren die als doellatten dienst de
den, ware wonderen tot stand.

20.4.94
t

Nadat ik Moritz naar de kleuterschool had 
gebracht, liep ik vanochtend eindelijk weer 
een keer langs de bakker, om koeken te 
halen. Toen ik daarna de tabakswinkel be
trad, waar ik soms de krant koop, stokte ik 
een ogenblik: “aha, daar heb je de blondine 
achter de toonbank weer.” Wendde ze niet 
even, terwijl ze me op zich toe zag treden, 
enigszins pijnlijk getroffen de blik af? Ze is 
nogal gewoon en niet aantrekkelijk en maakt 
eerder een verzuurde indruk achter de toon
bank, wellicht de dochter van de eigenaar, 
schuchter, licht geremd, alsof ze zich nooit 
van het ouderlijk huis los heeft kunnen 
maken. De dertig reeds voorbij, niet echt 
fris meer, is vooral haar onderlichaam uit
gedijd. Het maakt haar enigszins statisch en 
kwetsbaar, het is alsof ze haar uitdijende 
heupen achter de toonbank wil verbergen. 
Haar gezicht, omgeven door eerder dun 
natuurlijk blond haar, is eerder smal, een 
lang profiel, zoals dat van slanke vrouwen, 
en het toont een warme, heldere teint die 
neiging tot zomersproeten heeft.
De neus die, smal, spits en eerder groot 
gesneden, iets zeer energieks uitstraalt, wordt 
door twee ogen geflankeerd, die met hun 
lieflijk “vergeet-me-nietjes”-blauw, mooi 
contrasterend met de huidskleur, zich als 
blinkende edelstenen in mij hebben vastge
zet.
Of ze me aan mijn moeder laten terugden
ken?
In elk geval heeft ze alle goede eigenschap
pen van de corpulente blondine. Over haar 
volle lichaamsvormen, over de vetkussens 
die haar vooral vanaf de heupen omgeven, 
spant zich een lichte huid, die niet die grove, 
droge, om niet te zeggen mannelijke 
korreligheid bezit die vaak bij slanke vrou
wen voorkomt, maar die strak onder de 
opbollende volheid gespannen een uiterste 
zachtheid, gladheid en transparantie laat 
vermoeden, en die mij bij aanraking, als ik 
met mijn huid tegen de hare zou liggen, 
groot genot zou verschaffen.
Beschaamd en mijn bij haar verschijning 
opkomende begeerte zo goed mogelijk ver
bergend, en toch niet in staat om af te zien 
van kleine stokkende pauzes terwijl ik de 
krant-aannam en haar het geld aanreikte, 
merkte ik, reeds terwijl ik het geld opdiepte 
en ze de kranten voor mij in een plastic tasje 
deed, hoe de opwinding in mij opkwam, en 
hoe mijn penis zich kloppend met warmte 
vulde en begon te zwellen.
Snel en nog dank je wel zeggend stapte ik 
naar buiten en in de richting van de halte en 
stapte met stijve penis (“waarom ook nietje 
hebt toch een jas aan!”) en met intens wel
behagen de net eraan komende en de voor 
mij zijn deuren openende tram op, en ging 
zitten... wel, waar denk je? Voor een vrouw.

23.4.94

Terwijl ik na een afgebroken middagslaapje 
- ik zat te piekeren of ik zin had in de 
dagelijkse tocht naar het speelplein, of ik dat 
vandaag wil of niet, de stralende zon laat 
haast niets anders toe - nog moe en kapot aan 
de werktafel in een boek lezend mijn 'op- 
pep-koffie' slurpte en wou dat ik ergens 
elders was, alleen maar niet hier thuis, kwam 
Moritz de kamer binnen: “Papa, ik wil iets 
schilderen!”
Ik ging een blad papier voor hem halen. Hij 
ging naast me staan bij het hoofdeinde van 
de tafel, zijn plekje, waar hij altijd staat om 
te tekenen, en hij begon te tekenen, tevre
den, verzonken, met overgave, volledig 
opgaand in wat hij deed. Zelf las ik mis
troostig verder, af en toe van mijn koffie 
slurpend, mijn sigaret rokend, het ging nog 
steeds niet beter met me. Plots begreep ik 
het verschil tussen mezelf en Moritz, name
lijk dat ik hier zat in mijn hoedanigheid van 
kunstenaar, vader, echtgenoot en als indi
vidu dat hier in dit huis woont, in de overtui
ging dat dit op grond van de dagelijkse 
sleur, de saaist denkbare toestand in mijn 
leven is, terwijl er voor Moritz geen mooier 
plek op de wereld is dan hier bij Monika en 
mij in ons huis.
En ik moest denken aan het dagboek van 
Walt Whitman, dat ik steeds weer lees. 
Slechts langzaam kom ik erachter waarom 
dat boek zo’n aantrekkingskracht op me 
uitoefent. Eenvoudige natuurbeschou
wingen, beschrijvingen vanuit een houding 
van hoogste bescheidenheid, zoiets van ‘om
dat ik hier nu eenmaal ben, is het ook de 
mooiste plek op aarde’. (Hij had zich op het 
land teruggetrokken om te herstellen van 
een hartaanval.)
Deinende korenvelden, bloeiende bloemen, 
fluitende vogels, de stralende sterren aan de 
nachtelijke hemel, eenvoudig onder woor
den gebracht. Omdat er niets echt gebeurt,

Blondine

Puntje, 
puntje, 
komma, 
streepje, 
klaar is het maanreepje.

Waar ik zou willen 
blijven hangen als op 
een mooi plekje

ogen waarin je graag zou 
vertoeven
ronddwalen

oplichten
als bonte bergbloemen 
uit de dorre steen

storingen 
blikkerende ogen 
irriterende blik

betovering

verlatenheid
saaiïgheid

reden tot dankbaarheid 
betreuren 
beklagenswaardig 
geen hoogtepunt

Ligt het daaraan?
Hij is gewoon kind en verder niets?
Ik: een kind van de wereld?
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de in vieren gesneden aardappelen, zoals 
ze op een hoop in de kookpot liggen, en 

waarvan de omtrekken in het heter 
wordende water steeds vager worden

alleen maar dat wat voorvalt, wat iedereen 
kent, maakt het de indruk van een opsom
ming. Aanvankelijk dacht ik dan ook: is dit 
echt de moeite waard om gedrukt te worden, 
waar blijft het bijzondere? Maar opeens 
werd ik gewaar dat er zich in mij iets opende 
en begon te ontwikkelen, namelijk hoe ik las 
zonder iets te verwachten, dat ik zuiver van 
het lezen op zich begon te genieten, en van 
de taal die in mij gaat weerklinken.
Heeft de bescheidenheid, de ingesteldheid 
van ‘daarwaarikbenishetaltijdhetmooist ’ 
ook invloed op de taal, wordt ze ook 
pretentieloos?
Is het voor deze soberheid van de taal be
langrijk dat Walt Whitman zijn natuur
beschrijving ter plekke zelf op eenpapiertje 
heeft gekrabbeld? Wellicht! Hij wou, zit
tend onder de schaduwrijke boom, geen 
kunstwerk maken, maar gewoon zijn ge
moedstoestand beschrijven. Zijn gevoel van 
dankbaarheid uitdrukken, waarschijnlijk ook 
gewoon omdat hij nog leefde en kon schrij
ven.
Zijn houding tegenover zichzelf en de we
reld, dat is zijn eigenlijke kunstwerk.
In een dergelijke optiek is er niéts ‘artistieks’ 
dat moet bedongen worden. Men heeft geen 
gevoel van gebrek, geen onvrede met de 
situatie, geen ongevoeligheid voor de waar
neming of de ervaring, dus ode geen ver
slapt levensgevoel dat je weer opjaagt om 
de verlangde zintuiglijke scherpte terug te 
winnen, zoals ik dat af en toe probeer als ik 
in de keuken sta af te wassen.
Dan probeer ik krampachtig met mijn ogen 
en mijn bewustzijn (niet met alle zintuigen, 
dat wordt me dan juist duidelijk, ik ruik dan 
namelijk niets en luister ook nergens naar, 
dat is al een fout), iets te ontdekken waaruit 
ik kunst kan maken, om mijn gevoel van 
zelfmedelijden te overwinnen omdat ik daar 
moet staan afwassen. Soms schakel ik de 
hulp van de polaroid in en maak foto’s van 
de vaatdoek, zoals die op de bodem van de 
afwasbak ligt en in het water drijft. Of ik 
fotografeer de in partjes gesneden aardap
pelen die door het geleidelijk opwarmende 
water dof in de kookpot liggen te staren. 
Maar tot nog toe is daar niets produktiefs uit 
voortgekomen. (Alhoewel ik net nu wel 
allerlei ideeën krijg!)
Wat ik eigenlijk wou zeggen is dat de ge
dachte ‘alle inspanningen zijn nutteloos als 
de ingesteldheid niet goed is’ me nu plots 
weerlegd lijkt. Misschien heeft het uitein
delijk toch zin!

iets wat me nog onduidelijk is en dat helder 
ik op mijn manier op.
Omdat het steeds mijn eigen mogelijkheden 
zijn waarmee ik moet werken, lijkt het me 
alsof het alleen voor mij functioneert. Of het 
ook voor anderen werkt, kan ik me helemaal 
niet voorstellen, ik kan het alleen maar 
hopen.

24.4.94

Vanochtend weer het gevoel dat het heel 
slecht met me gaat, alsof het leven een straf, 
een kwelling is. Niet klagen! Daar zelfs 
dankbaar omzijn en het meteen omzetten in 
creativiteit. Er iets uit puren. Een beeld van 
een beeld van een beeld. Een werk van het 
werk. Heb zopas een polaroid gemaakt van 
Moritz, die naast mij aan de tafel naast het 
bed staat en aan het tekenen is.
Eerst keek ik naar hem en dacht erover hoe 
mooi hij is als hij zijn hoofd naar het papier 
neigt en zijn wimpers, volmaakte kunst
werkjes, over zijn wangen luifelen.

25.4.94

1. Op een tafel liggen enkele muntstukken 
verspreid en ze vormen een coherent ge
heel.
2. Op een tafel vormen enkele geldstukken 
een langwerpig hoopje.
3. Op een tafel uitgespreid vormen enkele 
muntstukken een langwerpig hoopje.
4. Enkele op een tafel neergegooide geld
stukken vormen een vlak hoopje.
5. Alsof een kogel in stukken was gesneden 
liggen enkele geldstukken verspreid.
6. Alsof een kogel in schijfjes gesneden 
werd en die hit elkaar zijn gevallen, zo 
liggen ze daar.

de blaadjes van de 
bloesems van de kerseboom

Bij elke windstoot laten meer en meer 
bloesemblaadjes los van de takken van de 
kersebomen, die in vol ornaat staan. Maar 

hun vlucht maken ze 
met opvallende aarzeling

26.4.94

Een blik door het venster:
De bloesemblaadjes van de kersebomen 
beneden op straat verlaten hun plaats in de 
roosjes op de takken die schommelen in de 
wind, als kinderen die voor het eerst zonder 
hun ouders op reis moeten gaan.
Roosjes aan de takken van de kersebomen.

■Over het werk:
Vaak hoop ik dat ik aan het werk een esthe
tische ervaring overhoud en dat ik die kan 
ervaren zoals een onafhankelijke toeschou
wer die mijn werk voor het eerst ziet, en dat 
deze ervaring zo duidelijk is dat ze me de 
zekerheid geeft dat het perfect is.
Mijn werk zelf ervaar ik amper als esthe
tisch. Ik werk gewoon door, op zoek naar

Bij Martina Detterer 
in de galerie in Frankfurt 
5.6.94

Voor het eerst een dagboekaantekening op 
een plaat van piepschuim geschreven. Twee 
maand geleden of langer kwam een vriend 
met het voorstel dat ik mijn dagboek een 
keer op een groter vlak moest schrijven, 
bijvoorbeeld op een plaat van schuimstof 
zoals die welke grafici gebruiken.
Eerst keek ik een beetje ongelovig, maar 
omdat hij me vroeger al vaker met goede 
raad heeft bijgestaan, besloot ik het een keer 
te proberen.
Na drie weken waarin ik er weer steeds 
minder in geloofde, heb ik dan toch enkele 
platen gekocht. Ik kocht meteen ook nog 
karton en een plaat piepschuim. En nu staan 
ze daar na heel wat weken nog steeds zonder 
dat ik me eraan gewaagd heb. Over de idee 
zelf heb ik al overal verteld. Ik kon me 
steeds meer voorstellen dat het goed zou 
zijn maar de twijfel woog zo zwaar door dat 
ik lichamelijk als verlamd was. Inmiddels 
had de zaak in mijn hoofd al in zoverre vorm 
gekregen, dat ik meer naar de piepschuim- 
platen neigde. Het was het ‘lelijkste’ en 
tegelijk het meest bruikbare en meest ver
spreide materiaal. Iedereen kent het en ie
dereen vindt het even afschuwelijk. Dat 
sprak me aan.
Toen mijn grote zoon bij me op bezoek was, 
vroeg ik hem wat hij ervan dacht. De idee 
om het dagboek op platen te schrijven vond 
hij goed, maar de piepschuimplaat maakte 
bij hem onaangename gevoelens los. Ik was 
er net mee begonnen en nu stond ik weer 
nergens. En bovenal, waarom op grote pla
ten schrijven terwijl een DIN A4-blad zo 
evident en zo handig is?
Korte tijd later kwam Gregor Menke, een 
bevriende schilder op bezoek, met wie zich 
een steeds betere uitwisseling ontwikkelt; 
Hij was meteen voor de idee gewonnen en 
zag een verband met mijn vroegere schilde
rijen, waarvan hij enkele voorbeelden aan 
de keukenmuur ontdekte. (Eindelijk nam 
iemand een keer notie van mijn vroegere 
schilder-activiteit, dat deed me goed ! Ik heb 
die periode verdrongen alsof ze zondig zou 
geweest zijn.)
Interesse voor oppervlakken is bij mij altijd 
van beslissend belang geweest, meende hij. 
In elk geval geeft mijn aarzelen, mijn angst
vallig gekronkel voor een nieuwe stap me 
zelf te denken, en ik heb een psychologische 
bijeenkomst opgezet om erover te praten. 
Eerst en vooral, zo wierp ik op, die schijn
baar totale afhankelijkheid van buitenaf, 
reeds van bij de idee voor het project die ook 
niet van mij komt. Daar had ik me reeds 
volledig uitgeleverd en afhankelijk gemaakt. 
Mijn vriend Wemer pikte terecht in op deze 
begrippen ‘uitgeleverd zijn’ en ‘afhankelijk 
zijn’, en hij opende mijn ogen: “Je ziet 
alleen het negatieve, het positieve van de 
samenwerking, die een waarde op zich is, 
zie je helemaal niet. Je bent alleen maar 
bezig met de vraag of het om goede of 
slechte raad gaat!”
Op die manier heeft het nieuwe project me 
al groot voordeel opgeleverd, nog voor ik er 
goed en wel aan begonnen ben.
Maar nu, in de galerie bij Martina, was het 
ogenblik meer dan gunstig. In haar maga
zijn ontdekte ik een piepschuimplaat van 
zo’n afmeting als ik in Düsseldorf tever
geefs heb gezocht. Ze komt weliswaar niet 
uit een ‘bouwmarkt’, maar uit het materiaal 
voor een decor, ofwel uit een bedrijf dat 
verpakkingen voor kunstwerken maakt. Ik 
schreef een plaat vol en Martina, die tevoren 
al had laten blijken dat ze blij was dat ik me 
in haar galerie aan iets nieuws zou wagen, 
zegde bij de evaluatie van het eindprodukt 
dat ze het héél mooi vond, gemaal eigenlijk. 
Waarop ik haar van louter vreugde om
helsde, wat zij wellicht ongepast en banaal 
vond.

Ulrich Meister

Vertaling uit het Duits: Stefan Hertmans

Ulrich Meister stelt vanaf 16 maart tot 
9 april tentoon in Galerie Tanya Rumpff, 
Spaarnwouderstraat 74,2011 AE Haar
lem, 023/35.95.65.
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Ulrich Meister

"Mütze-Frisur"
Dagboek op piepschuim, 1994,125 x 170 cm 

foto: Nic Tenwiggenhom
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Over de verhouding tekst/fotografisch beeld 
bij Marcel Duchamp 

(voorbeelden)

Twee van de grote uitvindingen van de 19de 
eeuw die nu overal ter wereld worden ge
bruikt, zijn de fotografie en de fiets. Knutse
laars en geleerden, vooral uit Frankrijk en 
Engeland, sleutelden er een paar tientallen 
jaren aan. Deze twee uitvindingen, die de 
manier waarop we de werkelijkheid theore
tisch en praktisch proberen te vatten ingrij
pend hebben gewijzigd, culmineren bij 
Marcel Duchamp, Frans en Amerikaans ar
tiest en "an-artiest", in het probleem van de 
ready-made. (1)

1. Een etymologie

Als vertrekpunt neem ik volgende twee zin
nen uit een antwoord uit 1960 van Marcel 
Duchamp aan Georges Charbonnier: “het 
woord art betekent overigens etymologisch 
‘maken’ (fairey' en “l’art alles wat met de 
hand gemaakt is”. Het volstaat te rade te 
gaan bij degenen die zich ernstig met ety
mologie bezighouden om bevestiging te 
vinden voor deze stelling. Jacqueline 
Picoche, in de “Dictionnaire étymologique 
du français ”, en Alain Rey, hoofdredacteur 
van de “Dictionnaire historique de la langue 
française”, laten duidelijk zien dat de La
tijnse woorden [1.1.] artus: “lid” en [1.2.] 
ars, artis: “manier van zijn, manier van 
actief zijn, een activiteit hebben” verwant 
zijn. Voor Duchamp leidt het bovendien 
geen twijfel dat ook de Griekse woorden 
[2.1.] poiein: “maken, produceren” (faire in 
de betekenis van to make en niet van to do) 
en [2.2.] poiêma: “werkstuk, oeuvre” 
verwikkeld zijn in iets wat men wel als een 
wilde etymologie moet betitelen vermits 
Grieks en Latijn vermengd worden. Net 
zoals de ready-made een mengvorm is van 
object(en) en woord(en), van beeld en schrift. 
Ik kan nu beide uitspraken van Duchamp 
relateren aan de resultaten van mijn 
opzoekingswerk om de volgende etymolo
gische constructie te bekomen: “het woord 
art [1.2] betekent overigens etymologisch 
‘maken’ (faire, to make) [2.1]” en “l’art 
alles wat met de hand [1.1] gemaakt is 
[2.2]”.

2. De schilderkunst en de fotografie

Moet er nog aan herinnerd worden dat tus
sen 1820 en 1840 Nicéphore Niépce (eerste 
positieve foto, 1826), Jacques Daguerre 
(daguerréotypie, 1839) en Henry Fox Tal
bot (calotypie, uitvinding van het negatief- 
positief principe) de grondslag gelegd heb
ben voor een nieuwe manier om de werke
lijkheid toe te eigenen? Moet ik aan de 
vermelding van deze data nog toevoegen 
dat de schilderkunst vanaf dat moment door 
de populariteit van de daguerréotypie in 
Europa, Noord-Amerika en zelfs in Rus
land een zware klap heeft moeten incasse
ren? Dat de uitvinding van de fotografie 
“een waar trauma” was? Deze uitdrukking 
vind ik zowel terug in een artikel van Thierry 
de Duve over de ready-made, als in een 
boek van Philippe Dubois over de fotogra
fie. Analoge formuleringen vindt men bij 
Gérard Genette ter aanduiding van de 
pionierstijd van de linguïstiek op het einde 
van de 18de eeuw: de uitvinding van de 
linguïstiek betekende “een beslissende, als 
het ware ontbindende schok”.
Uitgaande van het boek van Dubois herin
ner ik aan de polarisatie die zeer snel is 
ontstaan. Aan de kant van de schilderkunst: 
de kunst; aan de kant van de fotografie: de 
industrie. Aan de kant van de schilderkunst: 
de menselijke activiteit; aan de kant van de 
fotografie: de techniek. Verdere opposities 
zijn: het formele onderzoek tegenover de 
documentaire functie; het imaginaire tegen
over het concrete; de subjectiviteit (de aan
wezigheid van de mens, het ingrijpen van de 
menselijke hand op het doek) tegenover de 
objectiviteit (tussen het object en zijn voor
stelling staat niets anders dan een ander 
object, het (fotografisch) ‘objectief). Door 
haar technische karakter en haar mechani
sche procédés laat de fotografie een beeld 
verschijnen op automatische, objectieve en 
bijna natuurlijke wijze (waarbij alleen de 
wetten van de optica en de chemie spelen), 
zonder dat de hand van de kunstenaar direct 
tussenkomt. De fotograaf is slechts de assis

tent van de machine, een deel van de schep
ping ontsnapt hem. In dit opzicht is het 
fotografische beeld tegengesteld aan de 
schilderkunst, die het resultaat is van het 
werk, de sensibiliteit en het vakmanschap 
van de kunstenaar. Dit zijn ook de brute, om 
niet te zeggen brutale elementen en termen 
van het probleem van de ready-made. Het is 
uitgaande van deze elementen dat Thierry 
de Duve schrijft: “De ready-made herhaalt, 
in de kunst, een gebeurtenis die plaatsvond 
‘buiten de kunst’. De ‘uitvinding’ van de 
ready-made citeert die van de fotografie. 
Dit citaat, deze herhaling van ‘de schok van 
de fotografie’ (le coup) op het traditioneel 
aan de schilderkunst voorbehouden domein, 
is - in de Freudiaanse zin van het woord - het 
‘naderhand’ (l'après-coup) van de kunst: 
datgene wat de voorwaarden van de kunst, 
gespecifieerd sinds het verschijnen van de 
fotografie, hun onverwachte doeltreffend
heid verleent. Precies daarom is de ready
made ook een historische gebeurtenis: hij 
markeert het moment waarop het domein 
van het artistieke zich rekenschap geeft van 
de voorwaarden waardoor het sinds onge
veer een eeuw bepaald wordt. Door ze aan te 
wijzen expliciteert de ready-made deze voor
waarden.”

3. De ready-made dus

In haar artikel “Notes on the Index: Seventies 
Art in America ” heeft Rosalind Krauss aan
getoond “dat bijna het gehele werk van 
Duchamp kan beschouwd worden als een 
reflectie over de problematiek van het spoor, 
van het bezinksel, van het contact, van de 
nabijheid, van de verwijzende inscriptie door 
bemiddeling van pragmatische figuren, zo
als de afdruk, de slagschaduw, de overdruk, 
de calque, de directe overdracht, het zelf
portret, de woordspeling, de ready-made, 
etc.” De ready-made is inderdaad een soort 
index, een teken - in de semiotiek van Peirce - 
dat tot zijn referent in een verhouding van 
nabijheid staat, een teken (en ik citeer 
Dubois) “waarbij het reële object niet meer 
van zijn voorstelling te onderscheiden is, 
daar de referent zelf in zijn materialiteit 
teken wordt. Maar ook al verdwijnt de. fysi
sche afstand ten gunste van een identificatie 
met het object, dat betekent nog niet dat er 
geen scheiding bestaat van een andere orde, 
van zuiver conceptuele aard, tussen de ready
made zelf (als ‘teken’) en het vervaardigde 
object (als ‘referent’). De afstand is hier 
verinnerlijkt in één enkel object en manifes
teert zich slechts als een symbolische kloof’. 
In zijn verschillende verklaringen heeft 
Duchamp steeds een onderscheid gemaakt 
tussen de kunst en de ready-made, bijvoor
beeld in één van de interviews naar aanlei
ding van de eerste retrospectieve van zijn 
werk, die in 1963 plaatsvond in Pasadena 
(Californie). “Wat is een ready-made?" 
vraagt Francis Roberts. Duchamp antwoordt: 
“Een ready-made is een kunstwerk zonder 
kunstenaar die het maakt, als ik de definitie 
zo mag vereenvoudigen. (...) Het woord 
kunst (art) betekent etymologisch ‘maken’ 
(faire). Iedereen ‘maakt’, niet alleen de kun
stenaars, en misschien zal er in de komende 
eeuwen een ‘maken’ (faire, making) zijn 
zonder (op)merken (faire attention à, 
noticing).” “Beschouwt u de activiteit van 
het scheppen van een ready-made als een 
artistieke activiteit?” wil Roberts vervol
gens weten. Duchamp: “Neen, dat zou ik 
niet zeggen. Het feit dat de ready-mades met 
hetzelfde ontzag worden bekeken als kunst
werken betekent waarschijnlijk dat ik het 
probleem dat er in bestaat de kunst volledig 
af te schaffen (supprimer l’art complètement, 
to do away entirely with art) niet heb opge- 
lost."
Reeds in 1913 vraagt Duchamp zich af in 
een notitie (opgenomen in de “Boîte 
Blanche” van 1967): “Kan men werken 
maken die geen kunst zijn?” Duchamp be
houdt weliswaar de termen ‘kunst’ en ‘kun
stenaar’ als referentiepunten, maar dringt 
aan op het afschaffen van de eerste in 1913 
en op het opheffen van de tweede in 1963. 
Duchamp zet het onbeslisbare benoemen 
van een willekeurig object tot ‘kunst’ dus 
klem tussen een vraag (1913: ‘kan men 
werken maken die geen kunst zijn?’) en een 
antwoord (1963: ‘het scheppen van de ready

made is geen artistieke activiteit’). Tussen 
beide momenten ligt meer dan 50 jaar!
Terug naar het interview van Roberts met 
Duchamp: “Hoe kiest u een ready-made?” 
Duchamp repliceert: “De ready-made kiest 
u, bij wijze van spreken. De vraag aan
gaande de keuze ging niet van de kunstenaar 
uit, maar van de niet-kunstenaar, de am
bachtsman, zo u wil. Ik heb het statuut van 
de kunstenaar willen veranderen, of min
stens de normen die definiëren wat een 
kunstenaar is. Eens te meer om aan de 
vergoddelijking van de kunstenaar een eind 
te stellen (dédéifier).”
Er is tussen het maken (“faire”, the making) 
en het (op)merken (“faire attention à”, the 
noticing) een belangrijk onderscheid dat 
langs het begrip van de keuze loopt: 
(op)merken is kiezen, met de vinger aan wij
zen wat men kiest. Kiezen is hier echter een 
voltooid deelwoord: gekozen-zijn, door het 
object “dat men bekijkt terwijl men het 
hoofd afwendt’, zoals Duchamp in 1961 aan 
Alain Jouffroy zegt.
De term ‘ready-made’ is de algemene naam 
die Duchamp, die in de zomer van 1915 in 
Amerika aankomt, enkele maanden later 
geeft aan een tot dan toe niet omschreven 
deel van zijn oeuvre (dat reeds bestond uit 
“Roue de bicyclette” uit 1913). De term is 
onder meer ontleend aan de mode (ready
made garments) en aan de meubelbewerking 
(ready made doórs). Men kan ook gemak
kelijk begrijpen waarom Duchamp een vol
tooid deelwoord (made) kiest en er een 
zelfstandig naamwoord van maakt. In de
zelfde periode maakt ook de linguïst 
Ferdinand de Saussure een voltooid deel
woord (signifié) en een tegenwoordig deel
woord (signifiant) tot zelfstandige naam
woorden.

4. Een ready-made:.
de Mona-Lisa met snor en sikje

Het is algemeen bekend dat het beroemde 
schilderij van Leonardo da Vinei uit het 
begin van de 16de eeuw in 1911 uit het 
Louvre gestolen werd. Omdat men dacht 
dat het schilderij voorgoed verdwenen of 
vernietigd was - het zou pas in 1913 terug
gevonden worden - werden op ruime schaal 
kleurenreprodukties verspreid, al dan niet 
geretoucheerde foto’s, soms in postkaart- 
formaat. Het is ook bekend dat in 1919 de 
400ste verjaardag van de dood van Leonardo 
da Vinci werd herdacht. In Duchamps keuze, 
in oktober 1919, van één van de kleuren
reprodukties van de Mona Lisa vindt men 
een verwijzing naar deze gebeurtenissen. 
Men kan er ook aan herinneren dat de Eerste 
Wereldoorlog nog maar pas is afgelopen en 
de années folies aanbreken.
De Gioconda is een vrouw. La Gioconda, in 
het Frans: la Joconde, “là! chaud con de”, 
een vrouw die ondanks een fonetisch woord
spel (de uitspraak van het beroemde onder
schrift van het schilderij: “L.H.O.O.Q” - 
‘elle a chaud au cul’) door de toevoeging 
van een snor en sikje een man wordt! Deze 
twee speelse toevoegingen hebben wel de
gelijk betrekking op elkaar: zij lacht omdat 
ze ‘heet is’, en ze ‘is heef omdat niet zij 
maar ‘hij lacht’. Het fonetisch woordspel 
duidt precies aan waar de kut van de 
Giocondais (namelijkonderaan, op de plaats 
van het opschrift), de drie puntjes die het 
sikje en de snor aangeven tekenen een drie
hoek waarin de glimlach van de Giocondais 
ingeschreven. Het is dit harig driehoekje dat 
de kijker letterlijk van beneden naar boven 
- van de kut [O] naar de glimlach [O] - 
brengt, en vervolgens van de voor- naar de 
achterzijde - van de glimlach [O] naar de kut 
met staart [Q].
In 1961 merkt Duchamp over deze ready
made op: “Het merkwaardige aan die snor 
en dat sikje is dat, als je haar glimlach 
bekijkt, Mona Lisa een man wordt. Het is 
niet een vrouw die als man is verkleed, maar 
een echte man. Dat was mijn ontdekking, 
die ik me destijds niet realiseerde." Moeten 
we het opschrift dan niet ook op de volgende 
manier lezen: in plaats van ‘elle a chaud’, 
‘(el)le a chaud’? Is niet in de eerste plaats 
‘hij’ heet? Worden we daar niet toe ver
plicht, steeds door die eerste letter L, van de 
imperatief van de lectuur (Lisa = lis-ça), 
over de Engelse uitspraak van het opschrift

(L.H.O.O.Q. = look) naar de imperatief van 
de weddenschap over de kunst (Leonard=a 
lay on art).
In 1964 vraagt Duchamp zich over deze 
ready-made af, of het niet enerzijds “a 
combination readymade and iconoclastic 
dadaism” was, en anderzijds “a very risqué 
joke on the Gioconda”. In januari 1920 
ontstaat in Parijs rond de persoon van Tristan 
Tzara het dadaïsme, dat in de vrouwelijke 
versie van de naam van de schilder - 
Leonarda da Vinci - zijn eigen naam weer
spiegeld vindt. En wat te denken van nog 
een andere breuk van de naam van de 
Gioconda: a - joke/Gioc - on/ on - the/ d - a.

5. Een aforisme

“Il y a celui qui fait le photographe et celle 
qui adel’ haleine en dessous” (ten laatste op 
het einde van de jaren ’30).
Als we de notities 231 en 275 van Duchamp 
versnijden, wordt duidelijk dat ‘faire Ie 
photographe’ ongeveer hetzelfde betekent 
als ‘faire minette’ - een patois-uitdrukking 
waarmee sinds het einde van de 19de eeuw 
cunnilingus wordt bedoeld. Daarnaast be
hoort ‘faire le photographe’ dat ik als zegs
wijze nergens heb teruggevonden ook tot 
het paradigma van een bepaald doen ( ‘ faire ’ ), 
in de zin van ‘faire la chambre’, ‘faire 
1’ affaire’, ‘faire Ie mort’ enzovoort. Iemand 
die dat doet, likt de clitoris, beft de vulva, 
bevochtigt de glasplaat om er een cliché van 
te maken. Zij die onderaan (“en dessous”) 
adem (“haleine”) uitwasemt, heeft - van 
onder naar boven - een zwetende lies (“l’ aine 
en des souffles”) en, waarom niet, geld in de 
lies (“sous”). In de vulva zijn het zicht en de 
glasplaat, de gast die betaalt en het negatief 
dat verschijnt, verenigd. Ook de “kwestie 
van het winkelraam", die aan de orde werd 
gesteld in een notitie van 1913 (opgenomen 
inde “Boîte Blanche’’van 1967), welt spon
taan terug op: van de klant (dient) voor de 
etalage “is de keuze gegaan” naar het 
verbruiksobject erachter “en terug” en heeft 
het bevel als volgt geklonken: “De moei
lijkheid bestaat erin de spiegel te versnijden 
en er zijn vingers aan af te bijten van zodra 
het bezit is verbruikt.”
Maar er is meer. Langs de ene kant: het 
fluitje van het apparaat (“le soufflet de 
l’appareil”) dat het objectief van de plaat 
verwijdert; langs de andere kant: de uitwase
mingen van dezelfde (“les souffles de la 
pareille”); de zwarte doos/de doos aan het 
werk; hij (“celui = Marcel, lui”) die ina- 
demt/ zij die de streep is (“raie = Ray”); hij 
(Man Ray, fotograaf) die durft (“l’oseur”)/ 
zij die de geur (“T odeur”), de uitwaseming 
is (“l’émanation” = Man à sillon).
Maar misschien moet ik er vooral aan herin
neren dat Man Ray en Marcel Duchamp in 
New York eindjaren ’20 - het is de periode 
van de “Fresh Widow” (een zwart- 
geschilderde French Window met een n) en 
de ‘uitvinding’ van Rose (met een r) Sélavy, 
het belangrijkste pseudoniem van Marcel 
Duchamp - in een beruchte film het schaam
haar van hun vriendin, een jonge Portori- 
caanse vrouw afscheren, Duchamp achter 
en Man Ray voor de camera.

6. “Le Grand Verre” gefotografeerd

Uit twee getuigenissen - de eerste van een 
tijdgenoot en vriend van Duchamp, de 
tweede recentelijk aangebracht door de kri
tiek - is het mogelijk af te leiden dat Duchamp 
die beslist had zijn notities te “reproduce
ren” (door fotokopieën) er in of rond 1928 
ook enkele overgeschreven heeft die hem. 
niet voldoende duidelijk leken (zonder ze 
evenwel te wijzigen). In 1930, “onder druk 
van enkele van zijn vrienden”, weet hij zich 
in die beslissing gesterkt. (2) Vanaf het 
einde van de jaren ’20 wordt duidelijk dat 
“de idee dat “Le Grand Verre ” moest bege- 

- leid worden door een zo amorf mogelijke 
‘literaire’ tekst” (zoals hij aan Jean Suquet 
in 1949 schrijft) niet gerealiseerd zal wor
den. Deze tekst, die had moeten gelijken op 
de Armes et Cycles-catalogus van St.-Etienne 
(zoals hij later aan zijn Franse gesprekspart
ners zegt) of op de Sears-Roebuck-catalo- 
gus (zoals hij later aan zijn Amerikaanse 
gesprekspartners zegt) “kreeg nooit vorm”.
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Een uittreksel uit een brief van Katherine 
Dreier, nadat zij een “Boîte Verte” had 
ontvangen, wijst er op dat zij van meet af 
aan een verband legt tussen het in 1931 
gebarsten “Grand Verre ” en de ‘snippers’ 
in de “Boïté Verte” (1934). (3) Duchamp 
acht het nodig eerst de “Boîte Verte” te 
publiceren en pas daarna “Le Grand Verre ” 
te herstellen ( 1936). De beslissing tot publi- 
katie mag dan van rond 1928 dateren en kort 
op de eerste tentoonstelling van “Le Grand 
Verre ” (1926/1927) volgen, het was pas het 
gebroken “Grand Verre” (waar hij in 1933 
van op de hoogte is) dat de publikatie van de 
“Boîte Verte” zou bespoedigen. Maar wat 
betekent deze beslissing, voorzover men 
dat nu kan uitmaken?

Terwijl Duchamp notities maakt over wat 
er in “Le Grand Verre” gebeurt, maakt hij 
ook notities over de “tekst” die hij zal 
schrijven over wat er in “Le Grand Verre ” 
gebeurt. Notities en metanotities, die hij 
redigeert, corrigeert, opnieuw kopieert en, 
naar men mag aannemen, grotendeels be
waart - en vandaag de dag bijna allemaal 
gepubliceerd zijn. Uiteindelijk zal hij het 
project van de metanotities echter niet hele
maal realiseren en zal hij vanaf het einde 
van de jaren ’20 slechts een beperkte selec
tie ervan en l’état et en vrac publiceren. 
Zoals bekend aarzelt hij nog in 1934 over de 
omvang van de notities die moesten terecht
komen in wat later de “Boîte Verte” zal 
heten. (4) Aldus wordt de publikatie van het 
geheel voortdurend vertraagd, zelfs tot vlak 
na zijn dood. Een volgehouden vertraging, 
deze “retard en verre”: de vertraging en vert 
{“Boîte Verte”) wordt in 1964-65 een ver
traging en blanc (“Boîte Blanche”); het 
veld van de tekens (le champ du signe) valt 
dan samen met de zwanezang (le chant du 
cygne).(5)
Het object dat in 1934 tot stand komt - 
gereproduceerde notities, met een foto van 

het intacte “Grand Verre ”, een kartonnen 
doos met omslag van groen fluweelpapier, 
enzovoort - wijkt eigenlijk af van de teneur 
van de notities en metanotities (die groten
deels, zoniet volledig uit de jaren ’ 10 date
ren) en lijkt het opzet en de inzet te verplaat
sen, namelijk naar de mogelijkheid dat de 
geselecteerde notities literaire teksten zou
den (kunnen) worden - zij het niet in de
zelfde betekenis als in de brief aan .Jean 
Suquet (“een zo amorf mogelijke ‘literaire’ 
tekst”). André Breton heeft dit goed begre
pen: zinspelend op de naam van de auteur, 
de kleur van de “Boîte Verte ” en op het feit 
dat de letters van de titel uit (gedrukte, niet 
geperforeerde) gaatjes bestaan, spreekt 
Breton over "schriftelijk en grafisch struik
gewas” waarvan de kritiek die zich toelegt 
op de herkomst van teksten vandaag de dag 
ook het belang kan erkennen. Is Duchamp 
niet de eerste geweest die teksten heeft 
gepubliceerd a) in hun staat, b) zonder orde
ning of paginering, zonder lijst of overzicht, 
c) in iets wat geen boek is? Het spreekt 
vanzelf dat een zeer nauwkeurige uitgave 
van deze notities vereist is, zoals men dat 
ook voor de verschillende fasen van de 
teksten van schrijvers (Proust, Ponge, enzo
voort) doet.

Vanaf het einde van de jaren ’20, in een 
periode waarin schaakwedstrijden belang- 
rijker lijken dan wat ook - zijn eerste huwe
lijk heeft daar trouwens ook iets mee te 
maken (6) - neemt Duchamp dus een derge
lijke beslissing over de toekomst van zijn 
werk.
In de herfst van 1934 schrijft Duchamp voor 
André Breton een onderschrift bij de in 
1926 of 1927 gemaakte foto van het intacte 
“Grand Verre” en die, zoals gezegd in de 
“Boîte Verte” is opgenomen. Hij verschaft 
ook allerlei informatie aan Breton voor diens 
artikel, “Phare de ‘la Mariée ‛ (7) Uit het 
onderschrift bij de foto komt men te weten 
waar het fameuze “vêtement de la mariée” 
zich bevindt, waarover tot dan toe slechts 
een terloopse notitie bekend was. In 1958 
zal dezelfde tekst ook dienen als onder
schrift bij een foto uit april van datzelfde 
jaar van het herstelde “Grand Verre ” in het 
Philadelphia Museum of Art - de foto werd 
gemaakt door Marcel Jean en zal ook funge
ren als illustratie in “Marchand du sel”, de 
eerste uitgave van de geschriften van

Marcel Duchamp

L.H.O.O.Q., 1919

Duchamp. In tegenstelling tot 1934 wordt in 
1958 duidelijk aangegeven dat het onder
schrift bij de foto van Duchamp is.
Duchamp heeft dus intensief meegewerkt 
aan het artikel van Breton in 1934, zoals hij 
vanaf het begin van de jaren ’50 ook inten
sief zal meewerken aan het boek van Robert 
Lebel. Hij helpt hem bij het samenstellen 
van de catalogus van zijn werk, en bepaalt in 
1958 samen met de uitgever Arnold Fawcus 
de maquette en opmaak - en stemt er zelfs 
mee in dat uitgerekend het artikel van Breton 
wordt opgenomen!

Dat is de weg die het “Grand Verre ” aflegt, 
vanaf de eerste grote collectieve tentoon- 
stelling van de Société Anonyme in Brooklyn 
in 1926 en 1927, waar het Big Glass voor het 
eerst wordt tentoongesteld, tot aan de eerste 
retrospectieve van Duchamp in 1963 in 
Pasadena, waar een replica getoond wordt, 
gebouwd onder leiding van Ulf Linde. Naar 
aanleiding van deze retrospectieve wordt 
een foto van een (naakte) jonge vrouw, die 
voor deze replica met een (geklede) 
Duchamp schaakt (8), door Ugo Mulas last 
but not least gefotografeerd: in zijn apparte
ment in New York ziet Duchamp zich spe
len en kijkt naar ons die hem zien naar 
zichzelf kijken!
Moet men niet, vanaf Big Glass tot Ugo 
Mulas, via Ulf Linde, aannemen, dat de

getallen 3 en 5 - reeds aanwezig sinds 
MARiée/CELibataires ( 1912) en Rrose (met 
dubbele r)(1921)-van het ene eind naar het 
andere, van de tekst naar het beeld worden 
geschreven?

André Gervais

Vertaling uit het Frans: 
Steven Spileers en Koen Brams

Noten

(1) Noot bij de vertaling: de talloze etymo
logische, homonieme en associatieve con
structies van de kunstenaar (Marcel 
Duchamp) en zijn auteur (André Gervais) 
hebben de vertaling ernstig bemoeilijkt en 
op een enkele plaats ook onmogelijk ge
maakt. In de meeste gevallen werd geop
teerd om de originele termen te vermelden. 
(2) Schwarz vermeldt in de inleiding van het 
boek"Notes and Projects for the Large 
Glass ” dat de grafologe die hij heeft geraad
pleegd om deze notities chronologisch te 
ordenen van mening was dat een aantal 
notities in 1928 ‘geschreven’ waren. 
Duchamp bekende een aantal van déze no
tities gewoon opnieuw te hebben gekopieerd. 
Zie ook Pierre de Massot, “La mariée mise 
à nu par ses célibataires, même”, in:

“Orbis”, 2e série, no. 4, été 1935: “Ce sont 
ces notes que, sous la pression de quelques- 
uns de ces amis - je m’honore d’avoir été 
l’un des premiers à le lui suggérer, il y a 4 
ans, aussitôt après les avoir lues - Duchamp 
se décide enfin à nous livrer telles quelles.” 
Daar aangegeven is dat dit artikel in novem
ber 1934 geschreven is, wordt met “il y a 4 
ans” dus het jaar 1930 bedoeld.
(3) Brief van Dreier aan Duchamp van 16 
oktober 1934: “combien embêtée j’ai été 
quand j’ai vu tous ces bouts (de papiers) 
déchirés - et, bien sûr, le verre est brisé !!!!!” 
(geciteerd in “Marcel Duchamp ”, Palazzo 
Grassi, Venetië, 1993).
(4) Maar weet men eigenlijk sinds wanneer 
de Boîte Verte “Boîte Verte”, Le Grand 
Verre “Le Grand Verre" genoemd worden, 
en wanneer Big Glass (de naam van “Le 
Grand Verre ” voor de tentoonstelling in het 
Brooklyn Museum in 1926-27) ‘verbeterd’ 
werd in “Large Glass”?
(5) In 1964 vindt Duchamp een aantal noti
ties terug (maar wat betekent 'terugvinden' 
in dit verband?) die in de “Boîte Blanche" 
zullen opgenomen worden. In 1965 worden 
enkele annotaties van de vertaler Cleve Gray 
toegevoegd aan de notities van de “Boîte 
Blanche”. Op 15 mei 1965 duikt in een 
gesprek tussen Duchamp en Michel 
Sanouillet de uitdrukking Duchamp du Signe 
op, de ‘definitieve’ titel van de uitgave van 
zijn geschriften.
(6) Tussen maart 1927 en januari 1928 val
len de ontmoeting van Duchamp met Lydie 
Sarrazin-Levassor, hun verloving, huwelijk 
en scheiding.
(7) Zo kan Breton allusie maken op 15 
ready-mades: 6 zijn er reeds tentoongesteld, 
4 zullen binnen afzienbare tijd worden ten
toongesteld en 5 zullen pas in 1959 in het 
boek van Robert Lebel of later worden 
gecatalogeerd!
(8) Deze foto door Julian Wasser ‘bevat’ 
reeds - zij het impliciet en zeker zonder 
medeweten van de fotograaf - het naakt, de 
waterval (Wasserlaü in het Duits) en het 
linoleum (in schaakbord-motief) van “Etant 
donnés: 1° la chute d’eau 2° le gaz 
d’éclairage” (1946-66), een multi-media 
werk dat pas in 1969, na de dood van 
Duchamp, zal onthuld worden.
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Deze tekst werd geschreven naar aanlei
ding van de tentoonstelling “Dubbel spel/ 
Buiten kennis: Beeld/Tekst-confrontaties”. 
De tentoonstelling, naar een concept van 
Dirk Van Bastelaere, vindt plaats van 
18 april tot 7 juni in De Vierkante Zaal/ 
Akademie voor Schone Kunsten, Van 
Britsomstraat, 9100 Sint-Niklaas (03/ 
776.33.00).
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Het heimelijke van Henri De Braekeleer
Voor Georges Adé

Ik geef toe: langzaam en eerst mettertijd ziet 
men waarlijk iets op die nooit grote doeken, 
almèent men er jaren geleden reeds alles op 
gezien te hebben
Maurice Gilliams, 1937-39

Over Henri De Braekeleer weten we wei
nig, al is het leven uitgepluisd, het werk 
goed gekend, en alles, zo lijkt het, reeds 
gezegd. En toch is het alsof De Braekeleer 
zijn plaats nog niet gevonden heeft. Alsof 
het werk nog geen geschiedenis is. De mo
derne kunst, op zoek naar wortels en voor
vaderen, kan iets beginnen met Ensor, 
Khnopff en Rops. Maar De Braekeleer “ver
tegenwoordigt geen etappe in de ontwikke
ling van het 19de-eeuwse kleur- en vorm
gevoel”, en “hij (is) op geen wijze in de, 
laten wij maar zeggen voortschrijdende, 
evolutie der, Schilderkunst van de laatste 
honderd jaar onder te brengen”. Urbain Van 
de Voorde schrijft dit in 1939, en zijn gelijk 
duurt nog. De Braekeleer heeft niets ge
schreeuwd en heeft geen vijanden gemaakt, 
hij heeft de kunst niet opnieuw uitgevon
den, hij heeft geen manifesten of pamfletten 
geschilderd. Zijn leven en zijn werk hebben 
zich aan de regels gehouden. Hij hoort bijna 
vergeten te zijn. Waarom dan maakt De 
Braekeleer zich - met Ensor - los uit het 
verloop van die 19de-eeuwse Belgische 
schilderkunst, waarom keert hij steeds te
rug? Hoeveel dergelijk kleine oeuvres kun
nen op honderd jaar drie grote overzichts
tentoonstellingen doorkomen zonder dat het 
beeld zich fixeert en, zoal niet de historici, 
dan toch de critici min of meer hun laatste 
woord gesproken hebben?

Het werk van De Braekeleer was onmiddel
lijk licht controversieel. Niet omdat de grote 
ideeën plots een tegenstander of een mede
stander herkènden, en kans zagen hun gelijk 
te bewijzen. Maar omdat De Braekeleer 
zich afzonderde, zoals iemand die niet deel
neemt aan een conversatie of te stil is op een 
feest, en daardoor aandacht trekt én stoort. 
De Braekeleer is niet alleen moeilijk in de 
geschiedeniste plaatsen, hij paste ook niet 
tri zijn éigen tijd. “Naar vorm, kleur en 
atmosfeer staat hij daar als een levend ana
chronisme.” Veelal kleine schilderijtjes, 
goed en minutieus geschilderd, maar zon
der glorie en zonder waardigheid. Enigszins 
realistisch, maar braaf. Banale, traditionele 
onderwerpen: morsig en versleten Antwer
pen; Bokrijk-beroepen als de spinster, de 
ketellapper, of de schoenmaker; de tuin van 
een bloemenkweker; kerkinterieurs, stille
vens. Daar is, op zich genomen, niets fout 
mee. Het gaat om bekende motieven, op een 
bekende.wij ze geschilderd, en iedereen heeft 
reeds tientallen versies gezien. Maar kan en 
mag een schilder daar nu voor kiezen? Daar 
kan het de kunst toch niet om te doen zijn? 
En een De Braekeleer zou beter moeten 
weten. Vader Ferdinand De Braekeleer schil
derde na enkele heroïsch romantische pro
beersels ook wel pittoreske en volkse de
cors, maar dan als achtergrond voor een 
goed burgerlijk lach-en/of-traan verhaal, in 
een moraliserende variant van de Vlaamse 
genreschilderkunst. Vader schildert niet 
verheven, maar ook de operette heeft haar 
rechten; zijn taferelen vertellen tenminste 
en zijn zeker niet banaal voor het burger
lijke publiek dat iets met melodrama en 
zoetigheden heeft. In de Antwerpse Acade
mie waar de jonge Henri wordt opgeleid, 
dweept men sedert generaties met Rubens 
en met zichzelf, beoefent men met overtui
ging de ‘grote stijl’ en respecteert men de 
hiërarchie der genres, met bovenaan de 
patriottistische of religieus heroïsche 
historieschilderkunst, en in tweede orde het 
plechtige portret. Daar bemeestert men de 
schrik voor grote gebaren of grote formaten, 
weet men duidelijk wie en voor wie er 
geschilderd hoort te worden, en kent men de 
kunst een Inzet toe. En dan is er nog Oom 
Henri Baron Leys, bij wie Henri zich ver
volmaakt. Leys neemt wel afstand van de 
romantische academie- en salon-schilder- 
kunst, maar is zelf toch ook een officieel en 
politiek schilder, die de nieuwe burger- 
cultuur trotse en imposante beelden levert 
van de Vlaamse oud-burgerlijke geschiede
nis. Men mag van een zoon van De 
Braekeleer, een leerling van de Antwerpse 
Academie en een neef van Baron Leys dus 
méér verwachten dan ketellappers, bloemen
tuinen, en traditionele kerkinterieurs. De 
Braekeleer kàn ongetwijfeld schilderen, 
maar hij zit te prutsen, hij heeft geen ‘pro
ject’, en maakt kleine en - bijna letterlijk - 

niets-zeggende kunst. De bekende anecdote 
gaat dat een kunstbroeder aan de bijna 
veertigjarige De Braekeleer, bij het binnen
komen van de Cercle Artistique vroeg: “Eh 
bien Henri, quand allez-vous commencer?” 
En niet alleen in de kunst, maar ook voor het 
leven zijn er andere voorbeelden. Een vader 
die Frankrijk en Italië heeft gezien. Vier 
oudere broers, waaronder één schilder en 
kunsthandelaar, die avontuurlijk aangelegd 
zijn, emigreren of reizen naar Amenka, en 
huwen. In het licht van al deze voorbeelden 
moeten Henri’s huiselijkheid, zijn vrijge
zellenbestaan, de traditioneel ambachtelijke 
nauwgezetheid, de traditionele onderwer
pen van zijn kunst, de kleine formaten, zijn 
traagheid en zijn beperkte produktie bijna 
noodzakelijk overkomen als een teken van 
zwakte, als een gebrek aan kracht of daden
drang. Zelfs het kunstenaarschap is nauwe
lijks een keuze - want wat lag er, gegeven 
het milieu en de omstandigheden, méér voor 
de hand?

De Braekeleer schildert te klein en te ba
naal, maar tegelijk wordt hij opgemerkt, en 
verwerft tamelijk snel een reputatie. Een 
beetje in Antwerpen, maar via Gustave 
Couteaux, een bankier, schepen en kunst
handelaar die tevoren reeds De Braeke
leer Sr. en Leys verkocht, vindt Henri’s 
werk vooral zijn weg in het Brusselse. Later 
halen enkele schilderijen medailles en ver
meldingen in buitenlandse tentoonstellin
gen, en de schilder wordt zelfs gehuldigd in 
de gemeenteraad. En vooral, aan het eind 
van zijn leven - hij wordt geboren in 1840 en 
sterft in 1888 - interesseert de jonge genera
tie zich voor zijn werk. Van Gogh schrijft 
waarderend en vergelijkt hem met Manet. 
De Cercle des XX nodigt hem uit en zijn 
“Loodshuis” hangt in de tentoonstelling 
naast “Le Bar au Folies-Bergères”. Ensor 
noemt hem later, oud en beroemd gewor
den, bij de enkele schilders die hij onthou
den heeft : “Henri De Braekeleer, l’admi
rable, ...”. Zijn werken zijn gegeerd, het 
Museum van Antwerpen koopt reeds bij 
leven aan, en zijn werken worden tijdens 
zijn leven en na zijn dood duur tot zeer duur 
verkocht. Tot verbazing van zijn - Antwerpse 
- beroepsbroeders, en zelfs van zijn familie. 
Wanneer De Braekeleer in 1882 het Ridder
kruis in de Leopoldsorde krijgt valt de op
merking “dat men nu evengoed honden kan

Henri De Braekeleer

Interieur van de kapel van het heilig sacrament in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen, 1864

decoreren”, en wanneer zelfs De Braekeleer 
een lintje krijgt, wil Gaillait het niet meer. 
De drie ongehuwde zussen die met Henri 
samenwonen, en wellicht vader De 
Braekeleer tot aan zijn dood in 1883 altijd 
als de éérste en enige échte schilder in huis 
hebben gezien, verbazen zich enigszins over 
de waardering die het werk van hun broer te 
beurt valt. “On dit que c’est beau ce qu’a fait 
Henri.” En hun verwondering is niet onbe
grijpelijk. Want wat hééft dat werk dan wel 
wat het werk van die vele andere, goede 
maar beperkte 19de-eeuwse schilders als 
bijvoorbeeld Stobbaerts of Mellery net niet 
heeft?

Er zijn zeker Antwerpenaren te vinden die 
De Braekeleer een groot schilder noemen 
omdat hij grootmoederlijk Antwerpen ge
schilderd heeft, en zo de Antwerpse (en wie 
weet zelfs de Vlaamse) ‘culturele identiteit’ 
verstevigt. Maar mensen met andere sym
pathieën - zij die de zaak van de ‘moderne’ 
kunst verdedigen bijvoorbeeld - en evenzo 
De Braekeleer willen prijzen, kunnen de 
sterkte en het belang van het werk niet 
leggen in zijn onderwerpen en zijn beelden. 
Niet in wàt hij schildert. Want alles wat hij 
schildert past in de bekende - lage - genres, 
zijn motieven zijn traditioneel, Antwerpen 
is te herkenbaar. De belangrijke en uitge
breide receptie van De Braekeleer, van tijd
genoten tot de klassieke overzichten van de 
Belgische kunst, zoekt zijn waarde of be
lang dan ook in hoe hij schildert. De 
Braekeleer schildert goed, en hij wordt on
middellijk geprezen om de nauwgezette 
weergave, de ingespannen aandacht waar
van het werk getuigt, zijn groot talent als 
colorist, en vooral, om de meesterlijke wijze 
waarop hij het ‘levende licht’ schildert. Henri 
De Braekeleer, Peintre de la lumière. Wan
neer De Braekeleer na 1870 enkele jaren 
bijna niet werkt of niet kan werken, het 
vermoedelijk psychisch zwaar heeft, en na 
die crisisjaren plots even nog ànders - vrijer, 
losser, ‘wilder’ - schildert, om dan snel 
dood te gaan, wordt zijn nieuwe schilder
wijze dé sleutel voor de modem romanti
sche interpretatie van het werk. “Il voit 
enfin, et ce qu’il voit, personne ne l’avait vu 
avant lui, parce que c’est l’émanation d’une 
âme ressuscitée d’elle-même...” (Camille 
Lemonnier). Het moeilijke leven, het zwij- 
gen en de stijlbreuk worden schools literair 

geïnterpreteerd als de manifestatie van een 
‘gevangen zitten’, een ineenstorting, en het 
bijna opbranden in een ‘bevrijding’ en een 
‘nieuw zien’. Zo wordt het late werk vanzelf 
het belangrijkste: de schilder heeft dan ein
delijk ‘zichzelf gevonden, en diegenen die 
reeds tevoren ‘iets’ in zijn werk zagen, 
krijgen tenslotte gelijk... De Braekeleer 
schildert niet La Vie Moderne. Hoe zou men 
hem dan bij de modernen kunnen inlijven 
tenzij wegens zijn vrije toets van de laatste 
jaren en zijn lichtbehandeling die het im
pressionisme, zelfs het fauvisme, aankondi
gen?

Of men de nadruk legt op het ambachtelijke 
meesterschap in de weergave van kleur en 
licht, en De Braekeleer zo eerder de 19de 
eeuw inschuift, dan wel de ‘breuk’ dramati
seert en alle gewicht op de laatste periode 
legt en De Braekeleer zo als een soort 
Antwerpse van Gogh naar de beginnende 
moderniteit toetrekt, heeft natuurlijk een 
zeker belang. Wanneer men per se over het 
schilderkunstig belang van De Braekeleer 
wil discussiëren, en bijvoorbeeld zijn ‘bij
drage’ tot de ontwikkeling van het ‘vrije 
schilderen’ wil meten, is die stijlkwestie 
belangrijk. Maar de vraag is toch hoe rele
vant de hele kwestie van de stijl en de 
stijlbreuk is voor de globale interpretatie 
van het oeuvre. Vanuit de bekommernissen 
en de waarden van de voortrekkers van de 
moderne kunst kon het belang van De 
Braekeleer, die geen stoomtreinen of danse
ressen of moderne lichamen geschilderd 
heeft, enkel liggen in het ‘hoe schilderen’. 
Maar wat De Braekeleer bezighield, was in 
de eerste plaats wàt hij schilderde. Het gaat 
niet om de verf of de kunstige weergave of 
het licht, maar om de beelden.

Men kan snel zeggen dat De Braekeleer ‘de 
stilte’ geschilderd heeft. Het wachten, het 
zwijgen, het zachtjes tikken van de tijd - “Ie 
silence et le sommeil de la lumière”. En 
inderdaad. Er wordt nauwelijks gesproken 

- in deze beelden, er gebeurt bijna niets tenzij 
de zeer gewone dingen des levens, de din
gen en de mensen lijken stil te staan of 
hebben niets te doen. De figuren zijn ‘een
voudig’, ze gaan op in hun omgeving, ze 
hebben dik bloed als iemand die nooit hele
maal wakker is. Herwig Todts: De 
Braekeleer “legt zich toe op het schilderen
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van een eenzame, anonieme en pretentie
loze figuur, geplaatst aan het venster van 
een al dan niet historisch interieur, verzon
ken in een of andere onbenullige activiteit 
of een moment van ledigheid. (...) Doordat 
we een vluchtig moment als door een sleu
telgat bespieden, krijgt dit banaal gegeven 
een bijzondere aantrekkingskracht. De vol
strekte stilte die in deze interieurs heerst 
herhaalt in die zin slechts de concentratie 
van de schilder zelf.” Maar deze ‘stilte’ is 
een vast, stereotiep ingrediënt van lage gen
res waarin nooit iets ‘gebeurt’ zoals het 
interieur of het stilleven. Het gaat er om 
wélke stilte in die beelden valt. Maurice 
Gilliams heeft als eerste begrepen dat de 
beelden tellen, en dat de ogenschijnlijke 
rust en gewoonheid een onvrede en een 
buitengewone concentratie verbergen die 
de beelden onder spanning zetten. De stilte 
van De Braekeleer, schrijft Gilliams in zijn 
“Inleiding tot de Idee Henri De Braekeleer ”, 
is een gif.

Gilliams beschrijft vooreerst de aanwezig
heid van de dingen. Hun grote "stelligheid", 
de “nadrukkelijkheid” waarmee ze ademen, 
verstard wachten, en werkelijk hier-zijn. 
Het gaat niet zomaar om stilte: De Braekeleer 
kiest, schrijft Gilliams, “per vergissing de 
absolute roerloosheid” als onderwerp, (per 
vergissing: het zo diepe inzicht van de abso
lute roerloosheid of de superbe onverschil
ligheid die het geheime wezen is van al wat 
bestaat, is iets wat de “gemoedelijke, zware” 
schilder niet zélf, dat wil zeggen, door te 
denken, zou vinden). Benepen interieurs, 
helemaal dicht en tegelijk eindeloos als een 
zondag, volstrekt zonder enig uitzicht op 
verandering. Alles blijft wat het is, maar 
alles wordt oud en versterft. De tijd vreet de 
dingen aan, de stilte verzuurt de lucht, de 
hemel zit dicht. De levens die de beelden 
bevolken, suffen als him omgeving. Nutte
loos, afgesloofd, sukkelachtig. De figuren 
zijn stug, dichtgeknoopt, de mannen ge
drongen en bekrompen, de vrouwen simpel 
en leeghoofdig. Gilliams kent ze een 
“sculpturale kwaliteit” toe; ze hebben in
derdaad iets houterigs, ze staan of zitten in 
die interieurs zoals poppen in een wassen
beeldenmuseum. Zo horen de figuren bij de 
dingen en de kamers, en is er toch iets wat 
hen “ongemakkelijk” maakt. Zou het met de 
beperktheid van De Braekeleers schilder
kunstige gaven te maken hebben? Gilliams 
meent dat “De Braekeleer met zijn figuren 
compositorisch geen blijf weet”, maar 
schrijft tegelijk dat die “ongemakkelijkheid” 
de ruimtes zélf kenmerkt: “een huis waar
van de muren als om een aardbeving te 
bidden staan”. In de kamers hangt een sfeer 
van angstig afwachten, van een verwachte 
en gewenste catastrofe - omdat slechts een 
catastrofe hier iets veranderen kan...

Gilliams beschrijft zeer gevoelig en juist, 
maar interpreteert vervolgens zeer traditio
neel. “Omtrent de uiterlijke levensomstan
digheden van Henri De Braekeleer weten 
we zo goed als niets. We kennen zijn inner
lijke levensgeschiedenis door middel van 
zijn werk.” Zo het werk, zo de man... Zie die 
verstilde, mistroostige interieurs, die voch
tige hoeken van oud-Antwerpen, zie de 
melancholieke man voor het venster, de 
stille vrouwen, de intimiteit en eenzaam
heid, de gelatenheid, de “roerloze zakelijk
heid der dingen”, de aandacht voor het luttele 
en het nabije, voor het licht dat op de dingen 
valt. Zie de scrupuleuze aandacht, het am
bacht,-de kortzichtigheid. Wel, De Braeke
leer was als zijn werk. De onuitgesproken 
triestigheid van de dingen die zonder verzet 
vergaan, de overbodigheid van de uitge
beelde levens tonen de trieste, in het kleine 
burgerleven versmachte ziel van de kunste
naar. Wrange beelden van een benepen 
wereld, gezien door een beperkte maar ge
kwelde kunstenaar. “Ongeveer alles wat De 
Braekeleer heeft geschilderd doet angstig 
en benepen aan, omdat hij zelf angstig en 
benepen leefde.(...) De Braekeleer is zelve 
wrang, als de geur van de na regen opge
droogde, verweerde daken die hij schildert. 
Zijn wrangheid is gelijkwaardig aan zijn 
lamme lijdzaamheid van zijn glorieloze 
burgerdeugden; zij is zijn persoonlijke rea
liteit.” Gilliams leest De Braekeleer uit zijn 
beelden als een eigenzinnig en eenzelvig 
man, zwijgzaam en gesloten, “een schuch
ter, kwetsbaar gevoelsmens”. Een eenzaat 
die buiten de nabije familiekring niet kon 
aarden, geen vrouw kon charmeren, het 
liefst alleen op zijn kamer piekerde en schil
derde, en zelfs tot in zijn onderwerpen het 
gezelschapsleven van zijn stand vluchtte. 
Behept met “het burgerlijke minderwaar
digheidscomplex, zoals de 19de-eeuwse 
provinciale mens het, niet zonder eigen
waan, heeft aangekweekt”. En zelfs: zo de 
stad, zo de man: De Braekeleer is “gemoe
delijk en zwaar, als Antwerpen...". Maar 

tegelijk houdt De Braekeleer iets groots. 
Voor Gilliams is De Braekeleer een intel
lectueel beperkte, hoogmoedig schuchtere 
kleine meester, waarvan men, omdat hij 
klein schilderde en niet om aandacht vroeg, 
en omdat hijzelf en zijn kunst beperkt zijn, 
niet of te laat gezien heeft hoe goed hij 
schilderde. Hoe zijn inlevingsvermogen en 
zijn verbetenheid die bekende, kleine, tradi
tionele thema’s een zeldzame intensiteit 
heeft gegeven. De Braekeleer heeft “om 
zich heen gestaard om de beelden van de 
eigen droefnis in de beelden van de wereld 
gemeenzaam waar te nemen”. De grootheid 
van De Braekeleer is dat hij “zijn innerlijke 
beperktheid als een wereld kan voorstel
len”. Volgens Gilliams vindt De Braekeleer 
zijn beelden dus door herkenning: hij be
denkt ze niet, “intelligentie en imaginatie 
komen niet tussen”.

De uiteindelijke verklaring voor de 
triestigheid en de spanning in de beelden 
van De Braekeleer vindt Gilliams, die zich
zelf moeilijk kan verstoppen, in de “onbil
lijk bedwongen corporele nood”, de ver
droogde zinnelijkheid, in het vereenzaamde, 
ongebruikte lichaam van de schilder, dat 
met zijn ouders en maagdelijke zussen in de 
preutsheid van het burgerlijke leven en 
wonen is opgesloten. Wanneer bovendien 
blijkt dat De Braekeleer, na zijn ‘crisis’, niet 
alleen ongedwongener schildert maar ook 
zijn eerste naakt - de beroemde “Volks
vrouw”, op de rug gezien - maakt, kan 
Gilliams zijn psychologiserende analyse van 
De Braekeleer verbinden met de gangbare 
schilderkunstige reconstructie van het 
oeuvre: de stijlbreuk gaat dan gepaard met, 
of wordt zelfs mogelijk gemaakt door een 
geestelijke en een emotionele “bevrijding”. 
“Nu het zinnelijk verlangen veelvuldiger 
ontluikt, zijn er ook steeds meer toevallige 
vindingen waar te nemen. Zijn impressio
nistische techniek wordt de onmiddellijke 
vertolking van zijn overheerschende, zin
nelijk evocatieve visie der dingen...”. Ein
delijk slaagt de eenzame, “gekwelde 
bangerik” er in vrije beelden te schilderen 
van zijn verlangen.

Gilliams heeft de spanning in het werk van 
De Braekeleer fijn aangevoeld, hij heeft het 
effect van de beelden op de toeschouwer 
zeer precies beschreven. Hij kent De 
Braekeleers “heimelijkheid”, hij weet dat 
hij “het onbekende noemt met het bekende”, 
en zich niet vrij uitspreekt. Deze schilde
rijen zijn “niet zonder verborgenheden”, en: 
“Ik geef toe: langzaam en eerst mettertijd 
ziet men waarlijk iets op die nooit grote 
doeken, al meent men er jaren geleden reeds 
alles op gezien te hebben”. En het zal wel zo 
zijn - ook al is de stelling té algemeen en wat 
gemakkelijk - dat leven en lichaam iets met 
de ‘stof van die beelden te maken hebben. 
Maar Gilliams heeft meer gelijk dan hij zelf 
ooit geweten heeft. Want hij heeft veel 
aangevoeld, maar heeft veel niet gezien. Hij 
vertelt zelf ook hoe dat komt. Ergens in zijn 
dagboeken laat hij zich wat misprijzend uit 
over een museumbezoeker die met nota
boekje en potlood in aanslag schilderijen 
komt bekijken. Beter is het, zoals de dichter 
zelf, de schilderijen te ervaren, en er later, 
vanuit de gerijpte herinnering, over te schrij
ven. Maar notaboekjes hebben zo hun voor
delen.

Gilliams’ karakterisering en interpretatie 
van het werk en van de figuur van De 
Braekeleer is de beste die er nu ligt. Zijn 
tekst, waarin de auteur zich “niet recht
streeks over schilderkunst” uitspreekt maar 
zich enkel “kan doen verstaan”, biedt echter 
schetsen en impressies, geen argumenten en 
geen evidentie. Omdat hij niets wil of kan 
aantonen, en zijn beschouwingen zich slechts 
zelden toespitsen op een welbepaald schil- 
derij, kan Gilliams moeilijk overtuigen. Dat 
maakt begrijpelijk dat Herwig Todts, in de 
belangrijkste studie over De Braekeleer die 
beschikbaar is, met Gilliams niet veel wil 
beginnen, en zelf de interpretatie schuwt. 
Todts maakt in zijn boek, verschenen als 
catalogus bij de laatste overzichtstentoon
stelling van 1988 in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten van Antwerpen, een 
bilan op van wat over De Braekeleer wérke
lijk geweten is en min of meer met zeker
heid gezegd kan worden. Hij moet constate
ren dat we niet veel weten, en concludeert 
dat de mythe De Braekeleer berust op een 
klein aantal anecdoten. Wanneer men alle 
informatie over leven en werk bij elkaar legt 
en nuchter kijkt wordt alles evenwel veel 
‘normaler’, en verbleekt de mythe. De 
Braekeleer zal wel geen erg toegankelijk 
man geweest zijn, maar het was, alles bijeen 
genomen, een sociaal behoorlijk geïnte
greerde en aangepaste figuur, die deelnam 
aan het ontspanningsleven van zijn klasse 
en zijn collega’s, voldoende zelfbewust en 

ijdel om zijn eigen werk en reputatie te 
verzorgen - ook tijdens de zogenaamde 
crisisjaren. Neen, hij was helemaal niet 
‘miskend’ of ‘vergeten’: er zijn de vaste 
contracten met belangrijke handelaars, de 
officiële functies en de officiële erkenning. 
Hij was wel gecultiveerd en zal ook wel wat 
gelezen hebben, maar vermoedelijk eerder 
gewone burgerlijke kost (eerder Conscience 
dan Baudelaire). En De Braekeleer heeft 
inderdaad een tijdlang bijna niet gewerkt, 
maar het late werk kan niet dramatisch geïn
terpreteerd worden als de ‘bevrijding’ na 
een ‘crisis’. Want ook in vroegere jaren zijn 
er werken die losser geschilderd zijn, en in 
zijn laatste jaren heeft hij ook werk geschil
derd in zijn vroegere, pijnlijk meticuleuze 
stijl, en ‘wild’ geschilderd bovenop een 
nauwgezet gemaakte onderlaag. Er zijn na
tuurlijk die berichten over een soort ‘mysti
cisme’, over achtervolgingswaan, over een 
ziekte die niet genoemd wordt. Maar Todts 
besluit uit enkele brieven dat De Braekeleer 
wellicht aan een vriendelijker en gewoner 
kwaal leed. Er blijft natuurlijk wel het feit 
van de mythe, die zich al tijdens het leven 
vormt. Maar Todts heeft misschien gelijk 
daar niets uit te besluiten, want dat alles is, 
alhoewel misschien duister, en misschien 
rook van vuur, uiteindelijk niet zo relevant. 
Want wat kan dat allemaal betekenen, wan
neer het werk alles bij elkaar, en ondanks 
Gilliams’ impressies, volstrekt normaal 
genoemd moet worden? De mythe De 
Braekeleer leidt er slechts toe, dat men 
verblind over het werk oordeelt en spreekt. 
Met De Braekeleer is er niets aan de hand, 
het is tijd voor de nuchtere en correcte 
behandeling van Todts die, in de receptie
geschiedenis van het werk, voor “een anti
climax” moet (en wil) zorgen.

Het is evenwel verwonderlijk hoe in alle 
beschikbare lofredes, studies en interpreta
ties - inbegrepen die van Todts - weinig of 
geen aandacht geschonken wordt aan de 
belangrijkste groep ‘documenten’ in het hele 
De Braekeleer-dossier: de schilderijen, en 
wat daarop te zien is. Die worden wel door
lopend getoond, maar het lijkt wel of men 
zich, door het opnemen van illustraties bij 
een artikel of in een boek, ontslagen acht 
van het bekijken en beschrijven van de 
beelden. Todts bijvoorbeeld bespreekt in 
zijn studie uitgebreid het leven en de recep
tie van de schilder, maar zegt over de schil
derijen bijna niets. Het ‘catalogus’ -deel ver
meldt bij elk schilderij of tekening nauw
keurig allerlei feitelijke informatie (eige
naars, prijzen, datering en locatie), en soms 
wordt een meer interpreterend citaat uit de 
literatuur aangehaald. Maar analyses, zelfs 
nauwkeurige beschrijvingen worden niet 
ondernomen, zoals ze in bijna de gehele De 
Braekeleer-literatuur ontbreken. Het lijkt 
wel of niemand ooit goed naar die beelden 
gekeken heeft.

Nochtans. Beginnen we vroeg, met het “In
terieur van de kapel van het heilig sacra
ment in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen 
(de zgn. Venerabelkapel)” uit 1864. De 
Braekeleer is 24 jaar oud, en werkt nog 
onder de vleugels van Leys. Todts meent dat 
Henri, een decennium nadat de familie de 
buurt had verlaten, nog een familieportret in 
de kerk wenste te maken. Het doek biedt een 
dwarse inkijk in de kapel, met een schilderij 
en een glasraam, een biddende familiegroep 
naar het (onzichtbare) altaar links gekeerd, 
een misdienaartje dat de bel luidt, en achter
aan rechts een groep ouderlingen op een 
kerkbank. Men herkent moeder De Braeke
leer, vermoedelijk twee zussen en een broer 
van de schilder. Maar waarom kijkt het 
misdienaartje als enige naar rechts? Tijdens 
een kerkdienst wordt enkel op plechtige 
ogenblikken en precies ‘getimed’ gebeld. 
Waarom houdt dat jongetje zijn aandacht 
niet bij zijn werk, en kijkt hij een kant op 
waar niets te zien is? Met die familiegroep 
is er ook iets aan de hand. Aangenomen dat 
in de kapel een dienst aan de gang is, waarom 
zit Betsy dan links terzijde (dus vooraan in 
het beeld)? Zo ziet ze niets. En dan de 
moeder. Die kijkt in de kapel maar - de lezer 
kan op een afbeelding de proef gemakkelijk 
zelf nemen - wanneer men haar bovenlijf 
af dekt, blijkt overduidelijk dat De Braekeleer 
ze pal voor en zelfs tegen de pilaar neerzet. 
Het lijkt alsof ze in de kapel kijkt, maar in 
feite ziet ze niets... En men kan niet argu
menteren dat de jonge De Braekeleer hier 
misschien nog wat onhandig schildert, en 
zijn figuren nog niet goed ‘compositorisch 
kan plaatsen’. Want precies van deze hoek 
van het schilderij is een studie of een zoge
naamde ‘gereduceerde herhaling’ bekend, 
die geheel identiek is aan het grote doek, op 
de figuur van de moeder na, die ontbreekt. 
Op deze studie is duidelijk te zien waar de 
verste zus staat: net voorbij de pilaar kijkt zij 
in de kapel. De moeder kàn dus niet naast de 

zus staan én in de kapel kijken: daar is 
gewoon geen plaats voor. De studie en ook 
enkele studietekeningen bewijzen dat De 
Braekeleer bewust met de posities, en in het 
bijzonder met die van de moeder geëxperi
menteerd heeft, en het eindeffect geen ‘lap
sus’ is. En niet alleen de moeder ziet niets. 
De andere familieleden zijn zo nadrukkelijk 
voorbeeldig in hun gebedsboek verdiept, 
dat ze niets merken van wat er, achter hun 
rug, werkelijk gebeurt.
De rechterzij wand van de kapel, weg van de 
aandachtszone links vooraan, is in extreme 
verkorting geschilderd; op een zone van 
slechts enkele centimeters breed schildert. 
De Braekeleer daar een deur, met daarbo
ven een wit barok Christusbeeld. Uit het 
beeld spuiten echter, miraculeus, vijf stra
len rood bloed, die door een putto opgevan
gen worden in een kelk... Alle figuren kij
ken van rechts naar links. De blik van de 
toeschouwer drijft vanzelf mee, en blijft 
links bij de kapel en de familiegroep rusten. 
En op dat moment verbergt De Braekeleer, 
op de uiterste rand van het beeld, waar de 
aandacht nooit blijft hangen, de ‘sleutel’. 
Niemand ziet het mirakel, niemand ziet het 
offer - tenzij natuurlijk het misdienaartje, de 
enige die tégen de richting in kijkt, en luidt 
voor wat er, achter ieders rug, écht gebeurt. 
En ineens wordt ook het glasraam leesbaar 
en betekénisvol: de priester toont Christus’ 
offer, twee ridders zijn van hun paard ge
sprongen en heffen, geknield de handen ten 
hemel: zij hebben gezien...
Het beeld van De Braekeleer is bijzonder 
listig, en met een grote kennis van de psy
chologie van het kijken in elkaar gezet. Het 
vertrouwde genre van het kerkinterieur stelt 
elke toeschouwer onmiddellijk gerust: be
kend terrein, iedereen heeft altijd al gezien 
wat hier te zien is, en de concentratie staat 
laag. Tegelijk kanaliseert De Braekeleer de 
aandacht door een blikrichting in het beeld 
te monteren, weg van de ‘sleutel’. En dat 
lukt zo goed dat, in de catalogus van 1988, 
bij het clicheren die rechterrand van het 
beeld zelfs gewoon weggesneden is, én het 
schilderij, zoals af geheeld in het boek, on
leesbaar is geworden. We mogen aannemen 
dat De Braekeleers familie dit doek gezien 
en becommentarieerd heeft, en Henri er 
naast stond en zweeg. En niet alleen de 
familie heeft niets gezien. Blijkbaar heeft 
niemand zich ooit afgevraagd waarom De 
Braekeleer, die zo al een erg kleine produk- 
tie heeft, ‘herhalingen’ van sommige beel
den schildert, of meerdere versies maakt. 
Het schilderij staat bekend als een kerk
interieur en een familieportret, en het heeft 
in het Museum van Brussel jarenlang hoog 
in de tweede rij gehangen, zodat de toe
schouwer onmogelijk kon zien hoe het beeld 
in elkaar zit.

Enkele jaren later, vermoedelijk in 1870, 
schildert De Braekeleer een klein doekje, 20 
op 16, “De lezeres”. Gilliams noemt dit 
tafereeltje als een van de weinige waar de 
timide De Braekeleer, die zich (voor “De 
volksvrouw’”) nooit echt tot de Vrouw kon 
verhouden, enige zin voor het vrouwelijk 
lieflijke toont. Zus Betsy poseert in een 
prachtig kleed voor een van die typisch 
rijkversierde wanden van De Braekeleer. 
De schilder toont zijn kunnen, de toeschou
wer herkent het tafereel: het meisje staat en 
leest precies zoals de Hollandse voorbeel
den, en men bewondert de stoffen, het kap
sel, het Corduaanse leer... Maar opnieuw is 
het beeld in elkaar gezet als een kijk-val. 
Wie de techniek en de lichtinval begint te 
bewonderen, of wegdroomt bij het vrouw
tje, ziet niet hoe de schilder, onopvallend 
maar duidelijk leesbaar, op de rugleuning 
van de stoel die tegen de wand geschoven 
staat de situatie becommentarieert: culte ac 
ignans. Belezen, gecultiveerd, ‘gevormd’ - 
maar onwetend, misschien dom gehouden 
zelfs, ‘onschuldig’. De Braekeleer voegt 
hier aan het bekende motief van het lezende 
meisje een verdoken element toe, en laat het 
beeld zo kantelen. Want wat is het wat een 
goed burgerlijk meisje door haar brave, 
opvoedende lectuur niet te weten zal ko
men, wat de schilder in gedachten heeft, en 
daardoor tussen de schilder en zijn model 
(de schilder en zijn zus) staat? Het meisje 
kijkt in de richting van de ‘boodschap’, 
maar die wordt door haar boek of haar 
lectuur precies bedekt. En de blik van de 
toeschouwer gaat van het gezicht en de ogen 
naar het boek, heen en weer, en daalt dan 
langs het kleed - hoe prachtig geschilderd! - 
naar beneden, naast de boodschap die de 
weekheid en de naïviteit van dat gezichtje 
en van haar lectuur zo bitter benoemt.

In 1871 schildert De Braekeleer “Het wach
ten”. In een goed burgerlijk salon zit een 
opgeklede vrouw aan een tafeltje bij het 
raam, en kijkt dromerig weg, naar buiten. 
Op tafel ligt wat handwerk, maar haar han-
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den zijn niet te zien. Het motief, hier in een 
burgerlijke variant, is bekend en is zeer veel 
geschilderd. Het venster, de lijdzaamheid 
en het wachten, het vage ontsnappings- 
verlangen... Maar achter de vrouw, in de 
rechterbovenhoek, tegen de licht- en blik
richting in, hangt een schilderij waarop in 
een donker veld niets méér te zien is dan één 
uitgestoken hand, of misschien een lege 
hand. Een uitgestoken hand, en niets dan 
zwart. Een uitnodiging misschien, waarop 
de vrouw wacht, maar die ze niet ziet - en de 
toeschouwer gewoonlijk evenmin? En wat 
doet dat kussen daar, met dat motief van 
felgekleurde cirkels en ruiten, zo onnatuur
lijk rechtop, precies onder de hand op het 
schilderij. Het lijkt wel alsof het net uit het 
schilderij - uit de hand - gevallen is? Een 
mediëvist kan denken aan de cirkel van 
helder gekleurde ringen die stereotiep het 
heelal voorstelt zoals Gods hand het schept, 
of het motief herkennen van Zijn hand die 
het beeldvlak binnenkomt. Maar goed, dat 
zal wel een associatie zijn van een verlopen 
mediëvist, waarvoor geen grond te vinden 
is. Maar ondertussen toch, die hand...

In hetzelfde jaar schildert De Braekeleer het 
landhuis van Gustave Couteaux, waar de 
schilder enkele malen te gast is geweest. De 
compositie is opnieuw meesterlijk retorisch. 
Het huis rechts, en op de voorgrond een 
anecdote. Een hovenier verzorgt geknield 
de bloemen, maar hij kijkt niet naar wat zijn 
handen doen. Het is alsof hij aarzelt, opkijkt 
zonder om te kijken, en de nabijheid hoort 
of voelt van een jonge, elegant geklede 
vrouw die op het tuinpad wandelt, stilstaat, 
met twee rode bloemen in de hand. Een 
banaal tafereel, met een kleine suspens mis
schien. Stappen op het grint die ineens ver
stommen, wachten, een man, een vrouw, 
maar hoog en laag, jong en te oud wellicht. 
Iets onmogelijks. Maar het pad dat achter 
het meisje naar het midden van het beeld 
wegdraait, de lijn van de boomtoppen, en de 
weg die langs het huis loopt, komen achterin 
samen, precies in het centrum van het schil
derij. En daar, in het midden van het beeld, 
maar tegelijk in de zone die ‘ver’ is en dus 
geen aandacht trekt wordt tussen de vrouw 
en de man op de voorgrond in, de situatie - 
misschien met een rolverwisseling - ver
dubbeld en uitgebeeld: in het struikgewas 
wordt een mythologisch naakt beeld (van 
een vrouw?) achtervolgd of bespied door 
een tweede figuur (een jongen of een man?). 
Klein, onopvallend, maar onmiskenbaar. 
De’Braekeleer legt alle ‘motieven’ van dë 
figuren en het huis, alles ‘wat er te zien is’, 
in een boog rond het centrum, en meteen 
rond een beeldengroep die het latente, on- 
mogelijke verlangen en de nauwelijks speur
bare spanning van de ontmoeting op de 
voorgrond uitspreekt en versterkt.

“De kathedraal”, 1872. Een van De 
Braekeleers meest bekende beelden. Een 
“genrestuk tot stilleven geworden”, een doek 
zo zwijgzaam, dat zo samenvalt met wat het 
toont, dat het “feitelijk geen onderwerp meer 
heeft” (Van de Voorde)? Een meisje voor 
een open raam, licht afgewend, meisjes
bezigheden, met een stadsgezicht van da
ken en de toren van de kathedraal van Ant
werpen. Zeer sfeervol, zeer mooi geschil
derd, huiselijk, vol zachtheid en tere melan
cholie, zo lijkt het wel. Wat is er hier meer 
te zien dan dit rustig, stil leven? Maar op de 
vensterbank buiten, plaatst De Braekeleer 
een bloempot met een kort, droog, recht 
stokj e. Kan dit verdrietig ding wel een bloem
pot heten? Nochtans, het is lente, of zomer, 
want het raam staat helemaal open, en het 
meisje is niet bijzonder warm gekleed. In dit 
seizoen horen bloemen te bloeien, zoals dat 
meisje, in haar jeugd, hoort te bloeien. Maar 
het is moeilijk een scherper, onbarmharti
ger beeld van algehele onvruchtbaarheid en 
van een verdroogd en bloedloos leven te 
bedenken dan De Braekeleer daar op die 
vensterbank neerzet. De Braekeleer kwam 
hier ‘gewoon’ schilderen, en die bloempot 
stond daar nu eenmaal ‘toevallig’, zoals 
bloempotten ‘toevallig’ terechtkomen op 
familiefoto’s?Zonder ‘bedoelingen’? Zaak 
is dat het beeld wérkt, en begint bij die 
bloempot. Het volstaat bij twijfel zich even 
het beeld voor te stellen met ‘toevallig’ een 
bloeiende geranium op de vensterbank, om 
te beseffen hoe essentieel het potje is.

“Het atelier van de kunstenaar”, 1873. 
Evenzo een van De Braekeleers meest be
kende, en tevens ook een van de grotere 
schilderijen. Het tafereel van een schilder 
en zijn model - opnieuw Elisabeth - is ge
plaatst in een ruimte waar, zoals uit de 
schouwmantel af te leiden valt, De 
Braekeleer nog geschilderd heeft. De 
Braekeleer schildert dus niet ‘naar het le
ven’, maar componeert zijn interieur. De 
schilder keert zijn rug en draagt bovendien 

een hoed - wat op een onschuldige manier 
opvalt, en aandacht trekt. Er loopt een zware 
lijn van de stoel, het doekje op de ezel, de 
plank waartegen het doek rust, naar de spie
gel op de schouw die de achterkant van het 
doek weerkaatst. Wat schildert de schilder? 
Het model poseert, stil, zedig: de handen 
beschermend in de schoot, het hoofd licht 
gebogen, de blik neergeslagen. Een prach
tig interieur, prachtig geschilderd, vol de
tails die de ogen veel te doen geven, “zoo 
zag het er dus bij hem uit, dàt was de 
omgéving, die hij bij zijn dagelijks wrochten 
onder oogen had... (De Bom)?
Zoveel details dat men de compositie bijna 
zou vergeten. De schilder, die net een toets 
aanbrengt, heeft met de linkerhand de stok 
vast waarop zijn rechterhand steunt. Dié 
stok wijst naar een naakt venusbeeld op de 
hoek van de schouw, dat pas nu opvalt. Het 
is een tamelijk groot beeld - zowat 90 cen
timeter hoog moet het zijn, en niet bepaald 
een schouwgamituurtje. Het beeld bedekt 
borst en schoot - en wijst ze daardoor na
tuurlijktegelijk ook aan. Bij de hand van het 
beeld voor de schoot vertrekt dan een lijn 
die over een schaduwrand loopt - het licht 
valt finks binnen, en niets in het beeld ver
klaart die schaduwlijn - recht naar het hoofd 
van het model dat precies hetzelfde kapsel 
draagt als de Venus, verderloopt over de 
schouder van het model en dan de arm volgt 
die in de schoot ligt. Het model herhaalt dus 
het gebaar van de V enus. Het 'schilder-met- 
model’ -motief verbergt hier een driehoeks
verhouding, waarin het naakt centraal staat. 
De Venus precies in het midden van het 
beeld, de twee lijnen naar de schilder en het 
meisje vormen een perfecte driehoek. Het 
raffinement van de compositie blijkt verder 
nog uit de manier waarop De Braekeleer op 
de schouwmantel met behulp van een klein 
wit object en een wit vaasje, in de kleur van 
de Venus, de opgaande lijn van de schilder
stok ondersteunt en versterkt. En helemaal 
linksboven - en afgesneden - hangt een 
vroeg portret van Betsy, die uit het beeld 
wegkijkt...

(De Braekeleer gebruikt een identiek com- 
positie-model in een schilderij dat ik slechts 
ken door een tekening in bezit van het Ko
ninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen: “De Indische sjaal” (1875). 
De tekening toont een interieur met links 
een wand met een schouw, op de voorgrond 
rechts een burgervrouw of -meisje, inge
pakt in kleren en hoed, gekeerd naar een 
jonge man achter in de kamer, die haar 
aankijkt. Een man en een vrouw, een rendez
vous of een kennismaking misschien, de 
spanning van een blik. Maar opnieuw is de 
relatie tussen deze twee termen - de twee 
figuren en de blik - slechts één been van de 
driehoek: een bijna onbetamelijk groot naakt 
op de schouw, een liggend venusbeeld dit
maal, wijst naar fie jongeman, en vormt het 
tweede ‘been’ van de driehoek. Net onder 
het naakt ligt een hoop stoffen, composi
torisch het antwoord op het opgeklede meisje 
rechts, als een kleed dat van de venus is 
afgegleden. Het beeldje toont hier opnieuw 
tegelijk wat tussen de man en de vrouw ligt 
en hen verbindt, en wat verzwegen wordt.)

In 1873 schildert De Braekeleer de eerste 
'versie van “De man bij het venster”. Een 
schilderij dat - Van Beselaere - “de schoon
heid van het momentane” vastgelegt. Een 
beeld - Gilliams - van een “lucied pessi
misme” en een “bittergevaarlijke melan
cholie”, “naar de inhoud De Braekeleers 
meesterwerk”. Gilliams wordt wat lyrisch, 
en ook Todts citeert de passage, waarin 
Gilliams beschrijft hoe “een jonge man met 
een verweerde jas, een vrijgezel op zoek 
naar kamers, blijkbaar het leegstaand huis 
(is) binnengedwaald, waar de geur hangt 
van plantenloze, met verzuurde aarde ge
vulde bloempotten. Na vele krakende trap
pen te hebben beklommen, is hij de kamer
holte binnengetreden waar zijn stappen gal
men als het ploffen van houtblokken in een 
ton. Langzaam is hij die hooggezolderde 
kamer binnen getreden, die kale ruimte met 
de akelig vochte en tot op het bezetsel naakte 
muren. En dadelijk is hij naar het venster 
gegaan, waar hij het licht, in de open hemel 
en op de achterbuurt ziet schijnen...”. 
Gilliams beschrijft prachtig, niet het beeld 
zelf, maar wel wat het doet. Hij demon
streert hoe het werkt. Een kaal, triest interi
eur, en een man-met-hoed-en-jas (en dus 
geen bewoner) staat voor het raam en kijkt 
- zoals zo. dikwijls bij De Braekeleer - naar 
iets wat de toeschouwer niet ziet. Dus volgt 
diens blik de man naar het venster, en wil 
een verhaal: wie is dat, wat kómt die man 
daar doen, en wat ziet hij ? Mee ontsnappen, 
wegkijken, het landschap, de daken... Maar 
ondertussen verbergt De Braekeleer, vlak 
naast het aandachtscentrum (het hoofd van 
de man) en tegen de kijkrichting in die met

Henri De Braekeleer

De man bij het venster, 1873

de man naar rechts en naar buiten gaat, in de 
contouren van de spiegeling het silhouet 
van een vrouw. Het is té duidelijk: een 
vrouwenhoed, een bontjas, een kraagje, en 
vooral: een gouden oorring met een parel. 
De Braekeleer laat zelfs het gordijn, wat 
achter het raam geslagen is, onder het raam 
doorlopen waardoor het als een stuk kleed 
het silhouet van de vrouw verlengt. En zie, 
welbeschouwd klopt de hele spiegeling niet: 
het raam zou de kamer, en niet het vage rood 
van ‘buiten’ moeten spiegelen.
De man lijkt een illustratie bij Gombrich’ 
“Art and Illusion”-, we weten dat het oog 
nauwelijks kijkt, nooit een veld geheel scant, 
maar op basis van enkele ‘betekenisvolle 
dementen’ een beeld conceptueel correct 
invult. Vlak naast het centrum van aan
dacht, daar dus waar ik net niet kijk, denk ik 
‘een spiegeling’, en dus zie ik, zonder te 
kijken, de spiegeling. (En is het misschien 
zo dat in het rechterraam een ‘publiek’ van 
een zwartgeklede man en een witgeklede 
vrouw verschijnen? Misschien. De tweede 
versie van “Demanaanhetvenster” (1875), 
met de spiegeling van de man links, en 
rechts vermoedelijk een vrouwenbeeld, stelt 
gelijkaardige problemen.)
De Braekeleer heeft dit beeld zo listig in 
elkaar gezet dat de vrouw 125 jaar lang 
verborgen is gebleven. (Of diegenen die ze 
gezien hebben, kunnen zeer goed zwijgen.) 
Vreemd toch dat een Emile Verhaeren, of 
zelfs Gilliams, die dit beeld zo dikwijls 
bekeken heeft, en in zijn boek zelfs een 
zwart/wit afbeelding opneemt waarop de 
vrouw zeer scherp en duidelijk te zien is, er 
- ook letterlijk - naast zijn blijven kijken. 
Terwijl Gilliams hier ultiem gelijk krijgt - 
en zijn interpretatie tegelijk ook helemaal 
ontkracht wordt... Maar ook toen mijn in
terpretatie reeds geheel ontwikkeld was en 
na eveneens ettelijke langdurige ‘visies’ 
van het schilderij in de quasi-zekerheid dat 
er ‘iets’ moest zijn, bleef de vrouw verbor
gen. Slechts met het schilderij op de ezel, 
Maar om te filmen, op het moment dat de 
camera het silhouet isoleerde, en de kijk- 
machine zo werd stilgelegd, verscheen op 
de monitor wat nu zo duidelijk en onont
koombaar is. Een vrouw, een elegante vrouw 
zelfs. Dus niet: De man voor het venster, 
maar: De vrouw in het venster. Gilliams 
heeft zijn favoriete schilderij nooit gezien.

(Het dubbelportret van de man en de vrouw 
aan het raam herinnert compositorisch aan 
een ets van De Braekeleer, met een jongen 
die aan een venster van binnen naar buiten 
kijkt en met een jong meisje praat, terwijl 
buiten, in een halve cirkel van het jonge 
meisje weg, de ‘leeftijden’ van de vrouw 
getoond worden: van het jonge meisje naar 
een jonge vrouw met kind, de volwassen 
vrouw, het oudje.)

“De lezing van'een brief’ of “Lectuur en 
muziek” (1875). De Braekeleer gebruikt 
opnieuw Hollandse voorbeelden, de eerste 
blik is er een van herkenning. Het venster, 
een mooie lichtinval, wat pronkvoorwerpen, 
een popperig Vermeer-meisje dat, naar het 
raam gekeerd, een brief leest. Zoals steeds 
wanneer men iemand ziet kijken, of lezen, 
worden blik en aandacht vastgehouden door 
wat men net niet kan zien, en niets minder 
dan de aanzet van een verhaal kan zijn. Wie 
is het meisje - ik kan haar net niet goed zien 
- en wat zou ze lezen? Het beeld is stil 
mysterieus, zoals de bekende voorbeelden. 
Maar, het volstaat even hoger te kijken om 
het beeld te zien kantelen. De plek waar dit 
beeld ‘beweegt’, is het vreemde, italiani
serende schilderij boven het hoofd van het 
meisje. Als ontsnapt uit haar hoofd loopt, 
precies in het verlengde van de dominante 
lijn die gaat van de brief naar haar ogen, een 
vrouw door twee rijen mannen met lansen. 
Ze vlucht opgejaagd het beeld in, naar een 
emblematische vrouwenfiguur toe die, aan 
het’ eindpunt van die lijn, lijkt te wachten. 
Op de plaats die binnen de conventies van 
het genre is voorbehouden aan onschuldige 
prenten (landkaarten of spiegels...) schuift 
De Braekeleer een beeld van mannelijke 
agressie en van vrouwenjacht. Het beeld 
krijgt zo, bijna ongemerkt, en zonder dat de 
toeschouwer de aandacht werkelijk op dat 
schilderij aan de muur hoeft te richten, een 
zeldzame geladenheid die men niet kan lo
kaliseren. Wanneer daarboven te zien is wat 
het meisje leest, is de rust en de vredigheid, 
en de sfeer van kleine hartsgeheimpjes die 
de “Lectuur van een brief’ opwekt wel heel 
bedrieglijk. En moet Gilliams’ slotoordeel 
over De Braekeleers werk als te slaperig, te 
schraal en als “niet voldoende doorwarmd 
met ‘ondergrondse begeerten’”, herzien 
worden.

“De Teniersplaats te Antwerpen” (1876) 
heeft dichters geïnspireerd. Een meisje met 
licht gebogen schouders, een hand in de 
schoot, de andere hand werk- en doelloos op 
de vensterbank, kijkt met de toeschouwer 
mee de stad in. Enkele huizen zijn te zien, 
een figuurtje voor een etalage, een stapeling 
van gevels en daken bekroond door de Sint- 
Jacobskerk. De linkerhelft van het raam is 
af gedekt met een gordijn en donker gehou
den, het silhouet van het meisje is in een 
zacht licht gezet, en de blik van de toeschou
wer en de dichter gaat heen en weer tussen 
het - opnieuw - gedeeltelijk afgewende ge
zicht en de wereld buiten. Binnen/buiten, 
huis/wereld, vrouw/toeschouwer (dichter 
bijvoorbeeld). Een vrouwelijke variant van 
“De man bij het venster ”, waarbij de vrouw 
het interieur natuurlijk niet bezoekt maar er 
woont en er wacht en niet - mannelijk - iets 
zoekt... Onthutsend en wreed is de manier
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waarop De Braekeleer, onopvallend maar 
onmiskenbaar, dit in zoete melancholie ver
pakte beeld becommentarieert: de lange vin
gers van het meisje zijn, aan de hand, afge- 
sneden. Van de pink af, overlangs, loopt een 
snee of een knip over alle vingers. Ineens 
krijgt het beeld van het dichterlijk wach
tende vrouwenleven een haast gênante 
scherpte. En pas dan valt op dat de rechter
hand, die men tevoren altijd als een gebalde 
vuist had gelezen, een hand zonder vingers 
is. (Hoe natuurlijk is het de ene hand open te 
laten rusten, de andere gebald te houden?) 
Niet de zachte, tere vrouwenhand hier, maar 
een vleesklomp, een verminkte hand, en een 
verminkt leven.

“De schilderijenliefhebber” (1884) keert 
zijn rug naar de toeschouwer, verbergt zich 
onder zijn hoed, en bekijkt een verzameling 
schilderijen. Over twee gemakkelijk te her
kennen beelden heen - een slachthuisscène 
en een kruisiging - kijkt hij naar een tafereel 
dat, doordat het voor de toeschouwer slechts 
gedeeltelijk zichtbaar is, moeilijk leesbaar 
is en intrigeert: een jongetje op de schoot 
van een vrouw kijkt en wijst iets aan wat een 
jongen met beide handen heft. Wàt de sjo
fele man met de hoed ziet, hoe hij daar 
terechtkomt en wie hij is, blijft in het onge
wisse. Maar de onbekende en intrigerende 
man die de toeschouwer in het schilderij 
lokt en een raadsel opgeeft, is een lokvogel 
die de aandacht afleidt. Velen hebben gewe
zen op het intrigerend, mysterieus karakter 
van de oude, verveelde mannetjes-met-hoed 
en de oude vrouwtjes die De Braekeleers 
schilderijen bevolken, er niets aan toevoe
gen, maar één worden met de oude dingen 
die ze gedachteloos bekijken en bewaken. 
Ze passen in een afleidingsstrategie: zij bren
gen een aandachtspunt in het beeld - binnen 
het beeld wordt er gekeken, en gewezen - en 
de toeschouwer neemt, bijna vanzelf, de 
blikrichting en de nieuwsgierigheid over, 
en wordt zo bewust en trefzeker afgeleid. 
Wanneer men hier niet vraagt naar wat de 
lokvogel ziet, maar let op wat hij niet en de 
toeschouwer wél ziet - het werk van De 
Braekeleer - krij gt het beeld een onthutsende 
duidelijkheid. De vertrouwde, gemakkelijk 
te vervolledigen kruisiging wordt door de 
beeldrand afgesneden onder de ellebogen. 
De bovenarmen, het lijf en de bovenbenen 
van de gekruisigde zijn in felle vleeskleuren 
en rood gehouden, het hoofd en de onderbe
nen krijgen de kleur van het hout en trekken 
weg. De ledematen worden zo stompen, het 
lichaam wordt bijna onthoofd en aan de 
beeldrand opgehangen. Deze romp vindt 
zijn dwingende parallel, op de diagonaal die 
de kijkrichting van de liefhebber kruist, in 
de vers geslachte os die opgehangen is aan 
een stok als een kruislat. De romp met de 
korte poten is geschilderd in de kleuren van 
de gekruisigde, ze wordt op gelijke wijze 
opgespannen en getoond, ze is - in het beeld 
van De Braekeleer - even groot. De romp 
van het dier wordt opengetrokken met een 
stok waarover een lap hangt ter hoogte van 
de schaamdoek. Het bloed druipt in een 
schaal zoals op de kruisigingstaferelen het 
bloed uit de wonden stroomt en aan de voet 
van het kruis in een kelk wordt opgevangen. 
Wanneer men niet met de liefhebber mee
kijkt en boven de beeldrand het verhaal 
trachtte vervolledigen, is het schilderij in de 
hoek niet onvolledig en raadselachtig maar 
compleet en duidelijk: de jongen maakt het 
consecratiegebaar, het jongetje wijst het 
mysterie aan, de vrouw draagt de kelk. De 
stroman verbergt dat de kruisiging een slach
ting en de slachting een offer is, dat het 
brood vlees is en het bloed wijn. Wanneer 
het ‘model’ van de kijkende liefhebber uit 
het beeld gehaald wordt, verschijnen het 
vlees en de verlossing.

Als laatste voorbeeld van de ‘verborgenhe
den’ in de werken van De Braekeleer, een 
niet gedateerd werk, vermoedelijk uit de 
jaren ’80: “Zaal in het Brouwershuis”. Een 
rijkversierde wand met een open deur en 
een doorgang. Op straat kijkt men graag 
binnen, en op schilderijen is dat ook zo: een 
open deur, een open raam, een gang is een 
uitnodiging. Achterin het beeld bekijken 
een gezette oudere man en een vrouw een 
hoog opgehangen schilderij: een rood fi
guurtje op de voorgrond, tegen een decor 
van wat een bomenrij of een park zou kun
nen zijn. Opnieuw de houterig-gesloten fi
guurtjes als ‘lokvogel’, opnieuw deblik-in- 
het-beeld die de blik van de toeschouwer 
aanzuigt en richt. Wat doen ze, wat zien ze? 
Maar daar beland is de toeschouwer al ge
heel in de ban van het beeld, en weggelokt 
van een zware schaduw die, in de doorgang 
waar ‘niets’ te zien is, op de muur naar 
beneden toe versmalt. In die schaduw heeft 
De Braekeleer het beeld verborgen van een 
man die de toeschouwer confronteert, licht 
naar rechts afgewend, als iemand die een 

deur openmaakt en iemand binnenlaat. 
Hoofd met een zwarte hoed, zwart pak, wit 
hemd met das, perfecte schouderlijnen, de 
linkervoet naar voor geplaatst. (De figuur is 
duidelijk te zien op de afbeelding in de 
catalogus van 1988.) De schilder - wie an
ders zou in dat beeld rondspoken? - ver
schijnt én verdwijnt in zijn eigen werk als 
een schim. In “De Plaatdrukker” van 1875 
had De Braekeleer reeds een verwante stra
tegie gebruikt. De drukker houdt naar de 
toeschouwer een prent in het licht. De toe
schouwer ziet de drukker kijken maar krijgt 
zelf enkel de achterkant van de prent te zien, 
en kijkt dan maar in het gedetailleerde, 
uiterst verzorgd geschilderde interieur rond, 
terwijl op de rugzijde (en door het blad 
heen) een mannengezicht verschijnt: zwarte 
hoed, zwarte vlekken voor ogen, neus, mond 
- een figuur die ‘officieel’ bij De Braekeleer 
niet verschijnt.

De hier besproken beelden zijn geselecteerd 
uit de hele schilderscarrière van De 
Braekeleer. Het zijn alle werken die alge
meen belangrijk geacht worden, en waarop 
de reputatie van De Braekeleer berust. Ze 
zijn, zo blijkt, stuk voor stuk ‘dubbel’, als 
een list in elkaar gezet. Lage onderwerpen, 
motieven die altijd al bekend zijn, formaten 
zonder pretentie, conventioneel realistisch 
en traditioneel geschilderd. Waarom zou 
men aandachtig kijken naar wat men altijd 
al kent, en wat geen aandacht verdient? 
Waarom betekenis zoeken in een ‘realiteit’ 
die zö vanzelfsprekend en banaal is? In dit 
soort schilderijen - met Panofsky - kan men 
geen betekenis zoeken: men kan gemakke
lijk de ‘natuurlijke betekenis’ vatten ( ‘ik zie 
een man voor een venster...’) en de code 
van de motieven en de genres herkennen, 
men kan ze algemeen historisch lezen en er 
zelfs een tijd in-weerspiegeld zien. Maar het 
beeld zelf zégt niets (tenzij: ‘zo is het’, en' 
dat is niet iets zeggen). Er valt dus niets te 
verstaan, en de schilder die dit soort dingen 
maakt, heeft ook niets te zeggen. Dus glijdt 
de blik over het beeld - tot ze dan toch weer, 
voorspelbaar, blijft hangen bij afgewende 
gezichten, zwijgzaam verstarde lichamen, 
het kleine raadsel van wat men net niet ziet 
of net niet weet, soms een frontale blik, een 
raam, een doorkijk, een verte... Zo intrige
ren ook, eventjes, Vermeer, De Hoogh, 
Metsu... Maar De Braekeleer gebruikt sys
tematisch zijn licht opvallende of myste
rieuze figuren of locaties om de aandacht te 
kanaliseren en af te leiden. Hij creëert doel- 
bewust zones waar niet meer het oog, maar 
de verwachtingen en evidenties van de toe
schouwer het beeld maken, om daar, open
lijk maar ongezien, het beeld te ‘keren’. De 
groep werken, hoger geanalyseerd, kan nu 
reeds aangevuld worden, en een onderzoek 
uitgevoerd op de schilderijen zal ongetwij
feld nog meer voorbeelden opleveren. Het 
aandeel van werken als deze in het oeuvre is 
dus belangrijk, en misschien moet men - 
afhankelijk van het belang dat men deze 
groep werken toekent - wel het oeuvre zelf 
als een list lezen.

De traditie om zichzelf of geheime bood
schappen in een beeld of in een tekst te 
verstoppen (gespiegeld, door subtiele sym
boliek, door anagrammen) is natuurlijk zeer 
oud. Maar met de ‘verborgenheden’ van De 
Braekeleer is het anders gesteld. Het gaat 
hier niet om een voltooid, zelfstandig beeld 
dat onvermoed en ongeweten ook nog een 
slimmigheidje meevoert als verstekeling. 
De Braekeleer spaart niet een hoekje uit 
voor een bijgedachte of een bitter grapje, hij 
bouwt niet een secretaire met geheime vak
jes. De beelden zijn, in hun geheel, conse
quent geconstrueerd als retorische machi
nes, in functie van datgene wat verborgen is. 
De ‘oppervlakte’, het ‘eerste’ beeld is me
deplichtig, is niet onschuldig. Iedereen weet, 
zelfs al heeft hij of zij niets gezien van wat 
hierboven getoond is, dat ‘iets’ aan de hand 
is, dat deze beelden niet ‘gewoon’ zijn. Het 
‘verborgen element’ tast voelbaar de evi
dentie van het ‘eerste’ beeld aan. Het is niet 
de ‘verborgen boodschap’, maar de manier 
waarop die het hele beeld beheerst, die 
maakt dat, reeds voor zijn tijdgenoten, het 
werk van De Braekeleer ‘wringt’, en zich 
niet helemaal, of zelfs helemaal niet, in
voegt in de lijn van voorbeelden en de 
traditie waarin het zo goed lijkt te passen.

Een goed begrip van de wijze waarop de 
beelden werken, doet het oog nog niet an
ders kijken. Daarom zijn de beelden sterker 
dan de analyse, en kan zelfs een ontmaske
rende interpretatie ze niet beschadigen. Eens 
men de vrouw in het venster heeft gezien, 
‘focust’ men niet op de man maar tegenna
tuurlijk op de vrouw, en die plaats in het 
beeld wordt dan niet, of niet meer, door een 
correct gedachte ‘spiegeling’ bezet. Ten
minste, dat is zo op reproduktie, of voor het 

oog van de camera. Maar voor wie in Brus
sel voor het schilderij staat, en natuurlijk 
niet op een vaste afstand van het beeld blijft, 
wérkt het: de vrouw is éérst niet te zien, ze 
verschijnt door te naderen, met één stap 
achteruit wordt het beeld wat vager en is de 
vrouw opnieuw verdwenen, en ziet men - 
correct - de spiegeling. Men kàn het beeld 
dus wel ontleden, en wéten hoe het werkt, 
maar de analyse kan het niet ontmaskeren 
en zo stilleggen. Na de analyse zijn de 
beelden niet als opgeloste puzzels, ze zijn 
niet eenvoudiger geworden. Alles wordt 
integendeel veel complexer. Want wat volgt 
er niet allemaal uit het feit dat deze beelden 
zo in elkaar gezet zijn?

Men kan op een rijtje zetten wat De 
Braekeleer verborgen of heimelijk zegt. Het 
naakt, de ingehouden begeerte, het offer, de 
onverdraaglijke vrouwelijke onschuld, de 
ongemakkelijke manier waarop de kunste
naar in zijn werk blijft hangen. Men kan 
hierop doorvragen, samenpuzzelen, en de 
beelden zo zelfs anecdotisch - of ‘puur his
torisch’ - gaan analyseren. Wat vertelt dit 
over de man De Braekeleer, over zijn leven 
en lijden, over de manier waarop hij met zijn 
stokoude vader in huis was, over wat hij had 
met vrouwen, eh met religie? Hoe ingewik
keld is niet die verhouding met Betsy? En 
wie is die elegante dame in het venster? Was 
De Braekeleer misschien een criticus van de 
burgerlijke cultuur, en hoe dacht hij over de 
vrouw? Enzovoort. Ongetwijfeld is hier een 
verhaal te vertellen. Alleen is het bijzonder 
onwaarschijnlijk dat iemand het ooit zal 
kunnen vertellen. Voor een intieme biogra
fie van De Braekeleer is er simpelweg te 
weinig materiaal, en de allusies die men uit 
de schilderijen kan sprokkelen zijn letterlijk 
veelbetekenend: te dubbelzinnig, onbruik
baar. Het gaat er niet om nu uit het werk 
méér over het leven te weten te komen om 
straks, zoals Gilliams, uit het leven dan 
weer het werk af te leiden.

De betekenis van dit werk, en dus wat het 
werkelijk zégt, is niet een of andere bood
schap die de schilder, omdat hij ze niet 
rechtstreeks wil communiceren, via zijn 
beelden verknipt toch kwijt wil. Als een 
kind dat op een briefje schrijft of fluistert 
wat het niet luid durft te zeggen. De artis
tieke betekenis van deze werken, wat ze als 
kunstwerk te zeggen hebben, is hun 
dubbelheid, hun voorgewende onschuld en 
onwetendheid - en dus, letterlijk, hun iro
nie. De Braekeleer gebruikt de traditionele 
schilderkunst, met haar motieven, genre- 
hiërarchie, techniek, om heimelijk een ruimte 
te creëren waarbinnen hij - voor zichzelf, 
maar luid - kan spreken. Luidop, maar zon
der dat iemand hem hoort. Met het risico - en 
dus ook: met het verlangen - dat iemand zal 
horen. Hij heeft zeer koelbloedig hoog spel 
gespeeld en gewonnen.

Wat de moderne kunst is, ziet of voorvoelt 
De Braekeleer vermoedelijk niet, zelfs niet 
als mogelijkheid. Voor de traditionele schil
derkunst heeft hij geen alternatieven. Hij 
weet niet wat vrijheid is of lijkt er niet naar 
te verlangen. Hij kan nog niet, modem, de 
eigen problematiek als uitgangspunt nemen, 
en de traditie en de techniek beschouwen als 
middel. Maar de moderniteit van De 
Braekeleer ligt in de wassende subjectivi
teit, in deze inwendigheid die op de hard
heid van vormen en tradities botst, en nood
gedwongen listig, dubbel, intelligent wordt. 
De zeldzame spanning in die beelden wordt 
opgewekt doordat De Braekeleer de geac
cepteerde codes en conventies van de schil
derkunst niet overstemt, maar ze subtiel 
manipuleert, tot de schilderkunst niet meer 
is wat ze lijkt. De Braekeleer demonteert de 
schilderkunst niet, maar holt ze van binnen 
uit,' maakt ze gewild en kunstmatig oud. 
Zodat men hem tot de “uiterst rechtsche, 
conservatieve, zelfs reactionaire fractie” van 
de Belgische laat-romantiek kon rekenen. 
“Het wezenlijke in De Braekeleer kan op 
geen enkele manier modem geacht worden” 
(Van de Voorde)? Neen, De Braekeleer is 
modem, hij was zijn tijd vooruit, en is zelfs, 
voor wie dat wil ‘eigentijds’. Precies omdat 
hij - niet als keuze, maar als lot - niet 
geloofde in de vrijheid, en verplicht leerde 
leven met vermolmde, ongeloofwaardige 
conventies. Hij is ‘modem’ omdat hij ‘tradi
tioneel’, met én tegen de traditie, heeft ge
schilderd. Zoals veel 19de-eeuwse poëzie 
en muziek met én tegen conventies een 
subjectieve expressie heeft gewonnen, die 
de beeldende kunst slechts veroverd heeft 
door de kaders te laten springen.

De Braekeleer is modem omdat hij net niet 
op zijn werk lijkt, en niet uit zijn werk 
gelezen kan worden. Zijn beelden zijn im
mers geen ‘uitdrukking’, geen ‘expressie’, 
en de schilder lijkt niet op de mannetjes die 

zijn beelden bevolken. Gilliams’ interpreta- 
tie-poging mislukt en is naïef, omdat hij 
dacht dat de beelden naïef zijn. De 
Braekeleers werken zijn denkbeelden of 
constructies, en geen onmiddellijke uitin
gen van een droef gemoed en een beperkte 
geest. Ze tonen niet een gezicht, een hart of 
een karakter - een Teven’ - maar verraden 
bewustheid en concentratie, en tonen de 
binnenkant van een hoofd. De Braekeleer 
werkt niet op het gemoed, maar op de zenu
wen. Zijn Nervenkunst past niet, trots de 
schijn van het tegendeel, in de ‘genres’ die 
hij beoefent: zijn werk is zeer persoonlijk, 
en de vent De Braekeleer is veel meer aan
wezig dan het lijkt. Maar vermits men ie
mand nu eenmaal niet uit zenuwspanning of 
uit zijn gedachten leert kennen, wijkt de 
figuur De Braekeleer tegelijk achteruit, en 
is hij uit zijn werk, eens mende complexiteit 
ervan ziet, niet gemakkelijker maar moeilij- 
ker te raden. “Qu’est-ce que l’art pur suivant 
la conception moderne? C’est de créer une 
magie suggestive contenant à la fois l’objet 
et le sujet, le monde extérieur à l’artiste et 
l’artiste lui-même..DeBraekeleerplacht, 
aldus Lemonnier, hele passages uit 
Baudelaires “L’art romantique” uit het 
hoofd te citeren: “Baudelaire disait...”. Mis
schien die openingszin van “L’artphiloso
phique "?

En toch zijn de ‘dubbele’ beelden, de beel- 
den-met-sleutel, nog de meest onschuldige. 
Want ook al vergiftigt de ‘tweede bood
schap’ er het oppervlaktebeeld, toch blijft 
het complexe beeld na ‘decodering’ op een 
traditionele manier leesbaar. Naast deze stra
tegie gebruikt De Braekeleer echter nog een 
tweede en meer radicale tactiek om zijn 
beelden op te laden, en zowel zijn favoriete 
motief (het interieur, de kamer) als wat hij 
beroepshalve maakt (traditionele beelden) 
te storen. De kamers waarvan Gilliams zegt 
“dat ze als om een aardbeving te bidden 
staan” zijn in feite reeds ingestort.

Zie, zie - zo fijn, zo zorgvuldig geschilderd 
dat de bewonderende blik van het ene detail 
naar het andere gaat, en steeds nieuwighe
den ontdekt, kleine stillevens afzondert... 
De Braekeleer stapelt zijn interieurs hele
maal vol, hij verzadigt zijn beeld tot het pijn 
doet aan de ogen. Over “De opschik”, “De 
maaltijd” en “Het kaartspel” schrijft Van 
de Voorde: De Braekeleer is hier “niet trouw 
gebleven aan zijn vroegeren eenvoud: deze 
werken zijn overladen met een menigte 
requisieten en bijzonderheden, die aan een 
uitstalling doen denken en waarin de groot
heid teloorgaat in het nutteloze en veelvul
dige. Hij streeft hier naar virtuositeit..., een 
krachttoer die overbodig is en waarin hij 
trouwens niet geheel slaagt (...). Het gevolg 
is dat zijn vroeger zoo zacht en warm licht 
nogal schel en hard wordt; er komt iets 
wemelends in, dat de ogen pijn doet...”. Zo 
dat men, vermoeid van te veel te zien, de 
ogen dichtknijpt en, opnieuw, het beeld - de 
constructie - vergeet. Ondertussen is, onder 
de ogen van de toeschouwer, de kamer 
geluidloos in elkaar gezakt, zo dat daar geen 
leven mogelijk is.

De Braekeleer experimenteert reeds vroeg 
met deze strategie, misschien reeds in het 
schilderij dat hij in 1869 gemaakt heeft van 
de eetkamer van zijn oom. De eetkamer van 
Leys, die een bezienswaardigheid was in 
Antwerpen, is getrouw en bijna documen
tair geschilderd. De Braekeleer portretteert 
ze frontaal overlangs, met de rug naar de 
ramen en de tuin, donker, niet ‘warm’, stijf. 
Dit beeld ontlokte Geert Bekaert de opmer
king dat “de interieurs bij De Braekeleer 
‘ontoegankelijk’ zijn, terwijl ‘interieur’ toch 
per se toegankelijkheid inhoudt”. Alles lijkt 
inderdaad in orde, maar bij nader toezien 
‘klopt’ iets niet. Het beeld wordt beheerst 
door een rigiede symmetrie: een dubbele 
deur precies in het midden, de middenlijn 
van de deur wordt naar boven streng ver
lengd door de luchter, en naar beneden door 
de tafel die, geïsoleerd, in het midden van de 
kamer staat, en de deur naar voor projec
teert. De perspectieflijnen op het tapijt en op 
het tafelkleed lopen parallel met de wanden 
links en rechts, en met de rijen stoelen die 
voor de wanden geschoven staan. Maar de 
vloer klopt niet. De tafel staat niet, zoals 
men zou verwachten, in het midden van het 
tapijt, en dat maakt het hele beeld subtiel 
onrustig: de massieve, rigiede symmetrie 
van de kamer komt niet op zijn pootjes 
terecht maar glijdt als het ware uit op het 
tapijt. Misschien moet het tapijt inderdaad 
wat naar links liggen, omdat de schouw
mantel te diep inde kamer komt? Maar als 
dat zo is, waarom corrigeert de schilder niet, 
en grijpt hij dit aan om de hele linkerkant 
van het beeld te ontwrichten? Het tapijt reikt 
wel perfect symmetrisch tot in de twee hoe
ken van het beeld, maar de linkerhelft is een
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flink stuk breder dan de rechterhelft, en 
bovendien is het perspectief links heel wat 
verder opengetrokken dan rechts. Het mid
den van de kamer zit helemaal niet in het 
midden van het beeld. Zo kan men natuur
lijk beter de muurschilderingen zien. Maar 
het netto-resultaat van deze ingreep, ge
combineerd met het rigied symmetrisch 
perspectief, is een gestoorde ruimte.

“De schoenlapper” (1870) toont de man 
aan het werk, op zijn stoel, gekeerd naar zijn 
Werkbank en naar het licht. De figuur en zijn 
bezigheden houden vanzelf de aandacht vast. 
Maar denk de man eens weg. De stoel van de 
schoenlapper staat op een trede. Achter die 
trede, tegen de muur, een ladenkastje. Links 
de werkbank met een schot, dwars op de 
muur, met werktuigen. Aan de achterkant 
van het schot is, hoog, een legbord beves
tigd dat langs de muur tot in de hoek van de 
kamer loopt, en daar bijna een schilderijtje 
raakt dat boven het kastje hangt. Parallel, 
maar laag, is de aanzet van een breed werk
blad te zien. Maar dit blad kan, gezien de 
positie van de trede, niet breder zijn dan de 
commode diep is - zo’n halve meter maxi
mum - terwijl het legbord boven, wat even 
lang hoort te zijn, zeker een meter langer is ! 
De hoek van de kamer waar het legbord 
eindigt, is dus veel dieper geschilderd dan 
de muur waartegen het kastje staat. Wat is 
dit? Het motief is een voorwendsel en de 
schoenmaker een medeplichtige: De 
Braekeleer schuift hem figuurlijk en letter- 
lijkbaar voor, om de zone af te dekken waar 
de twee kamerwanden moeten, maar onmo
gelijk kunnen samenkomen. Niemand kan 
de kamer achter de schoenlapper, of zónder 
de schoenmaker schilderen. Dus is er geen 
kamer en geen schoenlapper. De Braekeleer 
schildert niet een stukje van de wereld, niets 
is wat het lijkt. Henri De Braekeleer

De Braekeleers strategie culmineert in drie 
belangrijke late werken - de drie ‘weme- 
lende’ beelden die Van de Voorde samen 
noemt -, die alleen al om deze reden bij 
elkaar gebracht moeten worden: “De op
schik” (1878-1884), “De maaltijd” (1885 
of ’86) en De Braekeleers laatste schilderij 
“Het kaartspel” (1887). (Omdat ik “De 
opschik ” slechts via afbeeldingen ken, ga ik 
niet op dit werk in.) De drie schilderijen 
tonen vanuit ongeveer hetzelfde gezichts
punt frontaal een interieur, telkens met mid- 
den-rechts een schouwmantel. In “De maal
tijd ” zit een vrouw aan tafel : de vrouw en de 
gedekte tafel, die de rechtervoorgrond van 
het beeld vult, houden de aandacht vast, en 
hebben commentaar uitgelokt: ze is bene
pen burgerlijk, ze is slecht geschilderd, en
zovoort. Ondertussen knutselt De Braekeleer 
achter de rug van de vrouw een volstrekt 
onmogelijk interieur in elkaar. De vrouw zit 
zo’n anderhalve meter voor de schouw. 
Haar stoel draait onder haar weg naar links 
- ze zit half naast haar stoel. Achter haar rug 
een tafeltje met glazen, kommetjes, bloe
men. Achter dat tafeltje is een deel van een 
metalen schild te zien, en dààrachter, en nog 
voor de schouw geplaatst, een tweede rond 
tafeltje met een grote schaal in het midden. 
Opmerkelijk is echter dat het metalen schild 
links verdwijnt achter een paneel dat op de 
rand van het tafeltje vooraan rust - waaruit 
blijkt dat het paneel vrij in het midden van 
de kamer staat - terwijl hoog, in de hoek, op 
het paneel een gordij n hangt dat een schilde
rij aan de muur bedekt. Beneden trekt De 
Braekeleer dus, als een accordeon, de ruimte 
open - men begrijpt niet hoe daar nog een 
tafeltje zou kunnen passen - en drukt ze 
boven op een onmogelijke manier helemaal 
dicht. Niets klopt.
In “Het kaartspel” doet De Braekeleer, op 
dezelfde plaats, precies hetzelfde: het meisje 
zit op misschien anderhalve meter - de diepte 
van de speeltafel plus de staanplaats van het 
jongetje - van de schouw en de muur af. 
Naast haar, op dezelfde afstand, staat een 
laag kastje, en vlak achter het kastje is een 
paneel gehangen of opgesteld. Op het kastje 
een stilleven van bekers en vaasjes, en een 
tinnen schaal die rechtop staat en tegen het 
paneel leunt: het paneel staat dus in de 
kamer. Tussen het paneel en het meisje in is, 
diep, de muur te zien met een stoel. Maar 
boven in het beeld hangt op het paneel een 
doek die, rechts en tegen de muur, een 
schilderij afdekt, en zo anderhalve meter 
ruimte laat verdwijnen. Dit kan niet - op de 
manier waarop Eschers beelden ‘niet kun
nen’.
Op de twee doeken staat op de schouw een 
spiegel. De spiegeling - die dus de ‘andere 
kant’ van deze taferelen toont - is in twee 
verdeeld. (Dat is ook zo bij “De opschik”.) 
De spiegeling van een doorsnede of de smalle 
zijkant van een wand of een muurtje dat 
dwars op het beeldvlak staat, splitst het 
spiegelbeeld. De linkerzone toont telkens 
een interieur dat bij de kamer past, alsof de 

kamer ‘echt’ is. Op “De maaltijd” is een 
zonnige, lichte wand te zien, met twee 
landschapschilderijen, enop het scheidings- 
wandje de zijkant van een schilderij - of 
juister: van een lijst. Bij “Het kaartspel” 
toont de linkerhelft een wandtapijt met 
bloemmotieven en - misschien - met een 
fontein. De rechterkant van de spiegelbeel
den, waarop dus de ruimte aan de andere 
kant van de scheidingswand te zien is, toont 
- toont wat? Het tegendeel? De achterkant? 
Bij “De maaltijd” verschuift het perspec
tief: de rechterkant kijkt niet frontaal, maar 
schuin in een halfduistere gang of op een 
wand waar twee donkere doeken hangen, 
duidelijk niet ingelijst (de witte, half- 
beschilderde rand van het grootste doek is 
goed herkenbaar). Is de wand opengeklapt, 
vormen de doeken de ‘nachtzijde’ van de 
gouden lij st links? Bij “Het kaartspel ” is de 
spiegel lichtjes schuin op de schouw ge
plaatst - links naar voor - zodat de spiegeling 
rechts een geheel lege hoek van de kamer - 
van welke kamer? - toont: de achterwand in 
schaduw, de zijwand belicht. Vreemd ge
noeg staat hier op de schouw een kandelaar 
met één kaarsstompje, terwijl in de spiege
ling de kandelaar twee stompjes draagt.
Tenslotte: op de rechterrand van de schouw
mantel in “De maaltijd” staat rechts een 
kandelaar met een vaasje, en daarachter, 
tussen de schouw en een kastje, een doos of 
een kistje. Het kastje rechts met een open 
deurtje en enkele flonkerende glazen trekt 
de aandacht. Maar op het schilderij - want 
geen illustratie is scherp genoeg - is duide
lijk te zien hoe De Braekeleer achter het 
kistje, en dus tussen schouw en kast, in het 
donker de hoek van een deurgat schildert - 
alsof zich daar een doorgang bevindt, ge
heel versperd. Ook rechts van de kast is een 
onnatuurlijk zwarte zone - geen spoor van 
een muur of een wand. Ook bij “Het kaart
spel”, geheel analoog, is die ruimte tussen 
schouw en kast op een eigenaardige manier 
open, veel ‘dieper’ dan men daar kan ver
wachten, en lijkt een donkere gang.

Wat moet dit alles beduiden? Wat toont “De 
maaltijd”? “Het verheerlijken van de le
vensstijl van de gearriveerde burgerij” 
(Todts)? Deze beelden verbergen niet een 
‘sleutel’, een punt van waaruit men het 
beeld kan ontwikkelen. Interpretatie is nau
welijks mogelijk. Externe evidentie, die een 
aanknopingspunt zou kunnen geven, is er 
niet. Tenzij de getuigenis van het nichtje 
van de schilder dat op “Het kaartspel” 
poseert: van haar oom, die heel eenzelvig 
was geworden en aan het eind van zijn leven 
alleen nog met zijn hond en de kinderen wou 
wandelen of praten, had zij die ene Vlaamse 
zin onthouden: “Het suikerhuis is in den 
donkere gevallen”. En na “Het kaartspel” 
ging De Braekeleer dood aan, volgens som
migen, ‘zwarte melancholie’, en vermits

De maaltijd, 1885

niet zo duidelijk is wat dat is en hoe men 
daarvan doodgaat, weet eigenlijk niemand 
hoe hij stierf. Over de genese van deze 
gestoorde ruimtes en beelden valt vermoe
delijk weinig met zekerheid te zeggen; men 
kan niet veel meer doen dan de vreemdheid 
ervan opmerken en beschrijven.

Waar gaat dit over? Er is toch dat verhaal 
van De Braekeleer die met Betsy gaat wan- 

1 delen', plots verder loopt, zeggend “dat ze 
achter ons aan zitten”. Hij is, zo lijkt het, 
eens met dwangbuis naar het ziekenhuis 
gebracht. Achtervolgingswaan, paranoïa, 
gestoorde ruimtes geschilderd door een 
‘kranke geest’? Zwarte melancholie als eu
femisme voor gevorderde syphilis? De 
Braekeleer zat - zo blijkt toch uit wat 
Lemonnier schrijft - regelmatig inde haven
kroegen? We weten niet veel over De 
Braekeleer, maar zeker is wel dat we veel 
niet weten. En omdat dat zo is, heeft het 
geen zin die schilderijen ‘vanuit het leven’ 
te willen ‘verklaren’. Uit het weinige wat 
we over De Braekeleer zeker weten, kan 
echter wel afgeleid worden dat de schij n van 
een rustig en rimpelloos leven, dat vanzelf 
kunst en leven, kunstenaarschap en burger
dom kon verzoenen, bedrieglijk is. Todts 
de-dramatiseren van het dossier De 
Braekeleer, wat niet zou passen bij het ‘werk’ 
waarmee immers niets aan de hand is, lijkt 
mij daarom een verkeerd maneuver. Alle 
anecdotes samen, de familie-situatie, de 
manier waarop De Braekeleer overkwam en 
mythes in het leven riep, de berichten over 
zijn intellectuele intéresses, de periode van 
in-activiteit, het verspreide gevoel dat de 
schilder ‘miskend’ werd (of: niet ‘begre
pen’ werd), en de kleine produktie beteke
nen wel iets. Alleen weten we veel te weinig 
om te weten wàt. Op welke manier precies 
De Braekeleer moeilijk leefde, welke inci
denten er geweest zijn, en wat zielkundigen 
daar niet allemaal over zouden kunnen ver
tellen, is echter gelukkig, artistiek gespro
ken, bijkomstig. Wat het leven leert en we 
kunnen meenemen is de zekerheid dat De 
Braekeleer een complexe figuur was. Dat is 
voorlopig genoeg. En dat moet men, tegen- 

■ over het werk, niet wegredeneren; het werk 
bevestigt dat alleen maar. Het is niet on
waarschijnlijk, en zelfs te verwachten, dat 
iemand die dit werk maakt ingewikkeld in 
elkaar zit.

Natuurlijk heeft De Braekeleer vele werken 
zonder ‘sleutels’ geschilderd en met 
perspectieven die kloppen. Maar de kleine 
reeks landschappen, en zeker de stillevens 
spreken de analyse niet tegen. En de 
interieurs die hier geanalyseerd worden, 
hebben in bijna alle interpretaties en 
tentoonstellingen een belangrijke of centrale 
plaats gekregen: het gaat om de werken die 
het oeuvre structureren. Hoe is het dan 

mogelijk dat de complexiteit van dit oeuvre, 
waarover toch veel geschreven is, wel 
vermoed of beseft, maar niet gezien werd? 
Een en ander vertelt zeker iets over de 
manier waarop men kijkt en leert kijken. 
Het toont ook de doordachtheid en de 
beheersing waarmee De Braekeleer zijn 
beelden in elkaar heeft gezet. En wat nu? 
Zoiets als: “Het verleden heeft in de 
geschiedenis haar beelden neergelegd als 
op lichtgevoelige platen - slechts de toekomst 
beschikt over de ontwikkelstof om het beeld 
in al zijn details te laten verschijnen” 
(Benjamin)? Of, met een oude spreuk: de 
tijd onthult de waarheid?

Bart Verschaffel

Noot

In de datering van de werken wordt Herwig 
Todts gevolgd.
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Deze tekst vindt zijn aanzet in het artikel 
“La chair, le corps et le peintre”, versche
nen in de catalogus “L’art en Belgique”, 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
1990. Het materiaal is verder ontwikkeld 
in het deel over De Braekeleer in de film 
“The Music Box”, gemaakt in samenwer
king met Jef Cornelis voor BRTN (1993); 
het gezamenlijk werken aan de film heeft 
het hoofdargument en het grootste deel 
van het ‘bewijsmateriaal’ opgeleverd. 
Tussenversies van deze tekst werden ge

lezen in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten van Antwerpen op 13 no
vember 1993 en in het St-Lukas Instituut 
Brussel óp 23 oktober 1994. De inhoud 
was het onderwerp van een reeks colleges 
aan het Departement Germaanse van de 
UIA in 1994/95.
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De wereld als schaalmodel
De boeken en werken van Hermann Pitz

1. Le Musée de l’Armée

Het Brusselse Legermuseum aan de 
Cinquantenaire is één van mijn favoriete 
pleisterplaatsen. Tussen de opeengestapelde 
tanks en kanonnen, de aan de dakspanten 
opgehangen vliegtuigen uit de twee wereld
oorlogen, en al het andere stoffige en ver
roeste oorlogstuig (een decor rechtstreeks 
uit een tekenverhaal van Tardi) doet men 
soms akelige vondsten. Zoals de doorboorde 
helm en borstplaat van een Duitse infanterist 
uit de Eerste Wereldoorlog: lege schelp van 
een lang overleden menselijk dier.
Op een bijna pathetische manier straalt het 
Legermuseum (als laatste écht nationale 
instelling) een verering van de Belgitude uit 
waar zelfs de modernisering van enkele 
jaren geleden - alsof men oorlog op een 
frisse, vrolijke en educatieve manier zou 
kunnen voorstellen! - de lagen stof niet van 
heeft kunnen afhalen. Toch is dit alles ooit 
levendig geweest, ooit was dit een ideologi
sche machine die de jonge Belgjes van tus
sen de twee wereldoorlogen van de Belgische 
grootheid, zelfs op het slagveld (sic), moest 
overtuigen. Het is die mislukte, compleet 
voorbijgestreefde bedoeling die het Musée 
de l’Armée tot één van de interessantste 
Belgische musea maakt.
Hier is het zeildoek van de Sopwith Camels 
en de Spitfires verschoten en uitgerafeld, 
hier staan de kanonnen te roesten, zitten de 
medailles onder het stof, zit de mot in de 
uniformen. Toch is dit tentoonstellen op 
zijn best, omdat het ons herinnert aan de 
oorspronkelijke betekenis van het museum: 
de plaats waar de oorlogsbuit uitgestald 
wordt. Al te vaak vergeten wij dat het Musée 
Napoleon, het Hôtel des Invalides, of de 
zoutmijnen van Hermann Goering in wezen 
dé ideale musea zijn.
Het Musée de l’Armée toont op briljante 
wijze wat er achter élke tentoonstellings
praktijk schuilgaat: het feit dat tentoon
stellen een vorm van begraven is. Een ten
toonstelling is geen showroom waarin pro- 
dukten getoond worden ‘die nog in produk- 
tie zijn’. Een tentoonstelling toont iets dat al 
niet meer gemaakt wordt, dat àf is, dat 
verleden tijd is (hoe recent ook). Dat wil 
men in de moderne tentoonstellingspraktijk 
echter niet weten. Men denkt de Lazarus 
van de kunst uit de doden te kunnen wek
ken, men wil werk dat àf (en dus dood) is, 
terug levend maken. Men wil het museum 
tot een avontuur (en vaak betekent dat der
derangs entertainment) maken. Het Leger
museum toont aan dat zoiets compleet on
mogelijk is. Kunst is geen Nescafé waar je 
door er wat kokend water bij te gieten terug 
(een soort van) koffie krijgt.
Ik betwijfel of veel tentoonstellingsmakers 
ooit de moeite genomen hebben om het 
Musée de l’Armée te bezoeken. Maar ik 
vraag mij ook af of er veel Belgische kunste
naars zijn, die het niét bezocht hebben. De 
invloed van deze bizarre opeenstapeling 
van oorlogstuig op de Belgische kunst moet 
nog geschreven worden. Is het Belgische 
surrealisme denkbaar zonder het Leger
museum? Is het werk van Marcel Broodt- 
haers niet dat van een denkbeeldige conser
vator van dit museum? Toont Paul De Vylder 
in zijn “Avonturen in Wonderland” of de 
“Gjölbaschi” (uit “Gringo Total”, 1983) 
niet dat hij-'hier geweest is? Zouden 
Guillaume Bijl of Thierry De Cordier hier 
niet af en toe eens langslopen?
Iemand van wie wij zeker weten dat hij in 
het Musée de l’Armée is geweest, is 
Hermann Pitz. Op zijn keurig genummerde 
boekenplank in Düsseldorf prijkt het boek 
nr. 1193: “(Année Nation) Bruxelles, zon
der datum: Vinkt 27 Mai 1940”. Door de 
kunstenaar in 1986 in Brussel gekocht. Als 
commentaar hierbij lezen wij in “Hermann 
Pitz - Libros y Obras/Bücher und Werke ” 
(Ivam - Centre del Carme, Valencia, 1994): 
“Boek nr. 1193 gaat over één dag, 27 mei 
1940, als Duitse troepen het Belgische dorp 
Vinkt bezetten. Troepenbewegingen wor
den nauwkeurig beschreven, heldhaftige 
Belgische soldaten worden lovend bij naam 
genoemd. De gevechtshandelingen, die op 
zichzelf niet bepaald beslissend genoemd 
kunnen worden voor het verder verloop van 
de oorlog, worden met de uiterste nauwkeu
righeid en zelfs met fotomateriaal gedocu
menteerd. Pitz heeft de brochure gevonden 
in dé boekhandel van het Musée de l’Armée 

in Brussel, dat hij om museologische rede
nen graag bezoekt. Krijgstuig, trofeeën en 
uniformen worden hier om niet altijd voor 
de hand liggende redenen waardig bevon
den om tentoongesteld te worden. Een ver
zameling vanuit patriottisch oogpunt is wel 
begrijpelijk, maar doet ook altijd wat ko
misch aan. Men kan hier lijfelijk de genese 
van de ‘ready-made’ meemaken. Boek 
nr. 1193 heeft Pitz om documentaire rede
nen geïnteresseerd: ‘De beschrijving van 
één dag en een geografisch erg beperkt 
gebied is zo zorgvuldig en exact dat zij 
zonder meer als voorbeeld kan dienen voor 
het documenteren van de eigen artistieke 
activiteiten, waarvan de betekenis en de 
plaatsgebondenheid even particulier zijn in 
de kunstwereld als het gevecht om Vinkt in 
verhouding tot de Tweede Wereldoorlog’”, 
aldus Hermann Pitz in zijn Valenciaanse 
tentoonstellingscatalogus.
Als u een trouw bezoeker bent van het 
Musée de l’Armée, dan is verdere uitleg 
eigenlijk overbodig: het staat hier allemaal 
in dat kleine paragraafje. Wat u net gelezen 
hebt, bevat in een paar zinnen de essentie 
van de kunst van Hermann Pitz, én van de 
nieuwe manier van tentoonstellen en met 
kunst om te gaan, waar Pitz op dit ogenblik 
waarschijnlijk de belangrijkste protagonist 
van is, én het Brusselse Musée de l’Armée 
(ongewild) één van de grote voorlopers (sa
men met - maar dat zien wij straks - het 
Atomium of het stadsmodel van Manhattan 
in het Queens Museum).

2. Johann Wolfgang Von Goethe

Van Johann Wolfgang Goethe staan er in de 
bibliotheek van Pitz negen forse boekdelen: 
zes delen van een uitgave van 1965, én drie 
delen van het Verzameld Werk - meer be
paald de geschriften over natuur, morfolo
gie, geologie, mineralogie en meteorologie 
- uitgegeven in Düsseldorf in 1959. Pitz 
schrijft erover: “Het is kenmerkend dat van 
het Verzameld Werk van Goethe alleen de 
delen 19 en 20 (hier de boeken nrs. 1287 
en 1288) zich in de bibliotheek van Pitz 
bevinden. Als amateur-geoloog brandt 
Goethe van nieuwsgierigheid, hij toont al
tijd weer zijn plezier in het observeren en 
verklaren van natuurlijke fenomenen, en 
neemt opgewonden deel aan theoretische 
discussies. Daarom kan Pitz meer met deze 
geschriften aanvangen, dan met het poëti
sche werk. De vanzelfsprekendheid waar
mee de leek Goethe zich vrij en vrolijk in de 
natuurwetenschappen beweegt, lijkt gezien 
de complexiteit van deze discipline van
daag niet meer denkbaar. Of zo’n houding 
zou nu naïef lijken.”
Ik weet niet of Pitz dit citaat uit Goethes 
“Farbenlehre ” kent: “Man suche nur nichts 
hinter den Phânomenen; sie selbst sind die 
Lehre”. Vertaald: “Zoek niets achter de 
verschijnselen; zij zijn hun eigen theorie”. 
Het is een uitspraak die ook geldt voor Pitz’ 
werk: zoek er niets achter. Het is zichzelf. 
Het biedt zich aan aan onze waarneming, 
zoals de natuurlijke fenomenen dat voor 
Goethe deden. Het werk van Pitz probeert - 
zeer in tegenstelling tot veel andere kunst 
van vandaag - niets anders te suggereren 
dan wat het is. Daarom komt het ons ook 
vaak zo ‘moeilijk’ over: je moet begrijpen 
dat er niets te begrijpen valt. En alleen maar 
kijken. De verschijningsvorm is zelf de ver
klaring. Wij moeten terug amateur- 
morfoloog worden, zoals Goethe, om te 
vatten dat al wat hier vreemd is, in feite en 
tegelijk, vanzelfsprekend is. .

3. Walter Benjamin

Het citaat van Goethe komt uit Walter 
Benjamins “Das Begriffder Kunstkritik in 
der deutschen Romantik”. Wat vinden wij 
van Benjamin terug op de boekenplanken 
van Pitz? Niet veel. Boek nr. 1269 is het 
“Passagenwerk”, Benjamins ultieme toe
passing van Goethes uitspraak: de verschij
ningsvormen van het 19de-eeuwse Parijs 
zijn hun eigen theorie. Ook voor Benjamin 
is elke poging tot synthese onmogelijk, meer: 
ongewenst. Precies hetzelfde bij Pitz: zijn 
werk is niét op één noemer te brengen. Het 
is bewust en gewild disparaat. Over de cata
logus van “Open Mind" (boek nr. 102) 

schrijft Pitz: “Heb deze tentoonstelling op 
21 juni 1989 bezocht; de subjectieve keuze 
van de werken correspondeerde perfect met 
de ophanging. De werken waren gedeelte
lijk in groepen en gedeeltelijk volgens an
dere, nogal onbegrijpelijke criteria geor
dend. Dat heeft Pitz aangemoedigd om bij 
overzichtstentoonstellingen van zijn eigen 
werk af te zien van chronologische of an
dere ordeningsprincipes en niet in te gaan 
op de verleiding om in een tentoonstelling 
een betekenis tussen de werken te creëren, 
die op zichzelf niet bestaat. Het eigen werk 
begrijpen, alsof het van verschillende kun
stenaars is, die naast elkaar werken.”
Pitz heeft het “Passagenwerk” gekregen 
van zijn vriend, de documentaire filmmaker 
Höpfner. Hij schrijft erover: “Het bezig zijn 
met Benjamin (...) gaat terug op Wolfgang 
Höpfner (...). Nog altijd doet Pitz een be
roep op Höpfner om bepaalde teksten van 
Benjamin op te sporen of om over bepaalde 
van zijn ideeën te discussiëren. Het Pas
sagenwerk slechts dit jaar gedeeltelijk gele
zen, parallel met het opstellen van de hier 
voorliggende tekst.”
Hier functioneren twee catalogen op een 
parallelle manier: aan de ene kant Benjamins 
poging om de 19de eeuw in kaart te bren
gen, aan de andere kant Pitz die - met 
typerende bescheidenheid - het doelwit dich
ter bij huis legt en de cartograaf van zijn 
eigen bibliotheek wordt - terwijl hij Benja
min aan het lezen is. “Libros y Obras” 
wordt zo Pitz’ “Passagen-werk”.

4. Het ding

Benjamin noemt het in zijn essay “Over de 
taal in het algemeen en over de taal der 
mensen in het bijzonder” “zeer goed denk
baar, dat de taal van de sculptuur of de 
schilderkunst ergens in een soort van ding
taal gefundeerd is”. Lieven De Cauter vat 
die vreemde opvatting van Benjamin zo 
samen: “De kunst beweegt zich in de laagste 
regionen van de taal, de taal der dingen, ‘de 
stomme magie van de natuur’. Ze berust op 
een ‘magische gemeenschap met de din
gen’”.
Kunst is dan niet het hogere, maar het la
gere: ze staat dicht bij de dingen. Misschien 
is ze wel helemaal geen veruiterlijking, te
ken, symbool of allegorie voor de wereld 
van de geest. Nee, misschien is ze leven
loos, het pantser, de lege schelp waar het 
leven uit weggetrokken is. Het kunstwerk is 
dan een dood ding, een overblijfsel van een 
voorbije handeling. In plaats van dat te 
willen ontkennen, overstijgen, transcende
ren (zoals alle kunst sinds de performance 
art uit de jaren ’60), behoort Pitz tot een 
nieuwe generatie kunstenaars die dat accep
teert, ja in zijn werk probeert te betrekken. 
Herhaaldelijk beklemtoont Pitz dat hij af 
wil rekenen met de mythe van de kunst. Zo 
schrijft hij naar aanleiding van boek nr. 244, 
een tentoonstellingscatalogus van. Marcel 
Broodthaers (Tate Gallery, 1980): “De ten
toonstelling in Londen was de eerste directe 
confrontatie met het werk van Broodthaers; 
tot dan had Pitz slechts enkele van zijn films 
gezien. De relatie tussen de objecten en de 
betekenissen, tussen het luchtige en ern
stige in deze tentoonstelling, was een aan
sporing om meer onnauwkeurigheid, meer 
tegenspraak in zijn eigen werk toe te laten, 
en tegelijk minder betekenis in één enkel 
werk te leggen, het meer als een fragment 
van een grotere samenhang te bekijken. Een 
artistiek oordeel zou eerst na jaren van wer
ken en het optellen van verschillende wer
ken kunnen opgemaakt worden, zonder 
mystificatie van de artistieke arbeid. In Brenn 
Punkt 2 (...) staat een open brief van 
Broodthaers van 29/9/1972 aan Joseph 
Beuys, waarin Broodthaers zich tegen mys
tiek in de kunst uitspreekt. Deze manier van 
denken is voor Pitz essentieel.”

5. De taxonoom

Pitz wordt de hoeder van zijn eigen erfenis, 
de familiekundige van zijn eigen kunst. De 
eerste artistieke stamboom die hij maakt, 
dateert van 1981. Het is een poging zowel 
de eenheid als de verscheidenheid van zijn 
artistieke activiteit in kaart te brengen. Van 
wortels in “Das Spiel”, over de opleiding in 

Berlijn (1978) vertrekt er een stam van 
“onbekende arbeid 1977-78” naar een kruin 
waarin hij in drie, vier vertakkingen zijn 
werk van rond 1981 probeert te groeperen. 
Tien jaar later is in “Panorama Hermann 
Pitz MCMXCI” (Witte de With, 1991) de 
stamboom veel ingewikkelder geworden, 
als een metro-diagram van een grote stad 
waar het ene kunstwerk naar het andere 
leidt, om dan via een splitsing weer in een 
ander soort werk te belanden. Nog twee jaar 
later, in “Heuser-plan”, gebruikt Pitz een 
objet trouvé: een stroomverdeler gemaakt 
door mijnheer Heuser, de vorige huurder 
van Pitz’ woning in Düsseldorf. Pitz keert 
het ding om, toont het ingewikkeld kluwen 
met veelkleurige elektrische draden en hangt 
daar etiketjes aan die naar zijn eigen werk 
refereren. En in “Libros y Obras” (ook 
tentoongesteld als “Dritte Buchvorstel- 
lung”) Waaruit ik hier al enkele keren geci
teerd heb, krijgt de kunstenaarsbiografie de 
vorm van 6 boekenrekken met in totaal 
23 vakken, en nog een rek voor landkaarten. 
Daarop de keurig genummerde, thematisch 
en alfabetisch geklasseerde boekwerken. 
Die boeken worden via de commentaar die 
Pitz bij de belangrijkste ervan geeft, het 
archeologisch overblijfsel, de lege schelp 
van zijn artistieke arbeid.
Pitz is de geduldige observator, archivaris 
en classificator, de cartograaf van de kunst. 
Hij weigert om de dingen terug levend te 
maken (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
magiër Beuys). Hij noteert, nummert, 
collectioneert de dode dingen, brengt ze in 
kaart. Hij is een morfoloog in de betekenis 
van Goethe, een conservator van een leger/ 
lijken-museum waarin zijn eigen activitei
ten opgeborgen worden.

6. Zelfportret

Pitz komt vaak zelf in zijn eigen werk voor: 
hij toont zijn intellectuele stamboom, zijn 
boekenrekken, hij gebruikt voorwerpen uit 
zijn eigen omgeving in zijn werken. Maar 
nooit toont hij zichzelf. Als hij een foto van 
zichzelf gebruikt, herken je zijn gezicht 
niet: er zit een fototoestel in de weg (“Pitz 
vu par Kleinefenn”, 1990). Slechts als een 
figuurtje in een modelkabelbaan (“Neu- 
inszenierung des U-bahnhofGleisdreieck ”, 
1980) - het prototype van dé fotograaf - of 
als een stuk op een schaakbord of onder een 
glazen stolp (“Selbst”, 1990) zet hij zich
zelf te kijk. Over boek nr. 1256, een Duitse 
uitgave van “Roland Barthes par lui-même ”, 
schrijft hij dat Barthes een voorbeeld voor 
hem was. Barthes schreef als epigraaf voor 
zijn autobiografisch boek: “Dit alles moet 
bekeken worden, alsof het door een roman
personage gezegd wordt”. Dat doet ook 
Pitz. Heel mooi is Pitz’ “Selbstportrat” uit 
1982: deze polaroid toont alleen de stylo in 
het borstzakje van de kunstenaar.
In de ‘Michelin-gids’ over zijn eigen werk 
( “Panorama MCMXCI”, p. 38) schrijft Pitz: 
“Private und öffentliche Ausserung ist, 
glaube ich, identisch”. Het private en pu
blieke lopen voor Pitz door mekaar. Het lijkt 
alsof hij - door het publiceren van zijn 
artistieke stambomen, of het openbaar ma
ken van de inhoud van zijn boekenplank - 
het private publiek maakt. Maar dan niet op 
de perverse manier die wij in deze spektakel- 
maatschappij gewend zijn. Want Pitz is de 
hoofdredacteur van “Story”, “Dag Alle
maal” of “Bild” niet. In feite doet hij even
zeer het omgekeerde: hij maakt het publieke 
privé. Het private wordt een publiek state
ment, terwijl het publieke ook het individu 
aangaat (boek nr. 1122 uit Pitz’ bibliotheek 
is Habermas’ “Strukturwandel der Öjfent- 
lichkeit”). Die bekommernis over de relatie 
tussen het publieke en private uit Pitz niet 
via grote politieke slogans. Zijn meest poli
tieke werk is zelfs bijzonder klein: een kar
tonnen kasteeltje dat hij in 1980 bovenop 
een parkeerwachtershuisje van het Stuttgart 
Oberfinanzdirektion zette, als minuscule 
aanklacht (qua formaat) tegen de toenma
lige beveiligingsobsessie in de stad waar de 
Stammheim-gevangenis gelegen is.
Pitz schrijft (dat hebt u al gemerkt) in de 
derde persoon over zichzelf, en observeert 
zichzelf ook zo in zijn werk: door de ogen 
van anderen: “Pitz vu par Kleinefenn”. 
Vandaar allicht ook de titel van “In Jürgens 
Auge" dat te zien was op de tentoonstelling
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van Koen Theys en Hermann Pitz in het 
museum Dhondt-Dhaenens. In “Libros y 
Obras” staat de beroemdste Rückenfigur 
van Caspar David Friedrich (1774-1840) 
afgedrukt: “Der Wanderer Uber dem 
Nebelmeer”. Ook al iemand wiens gezicht 
je nooit te zien krijgt. Op de ‘Michelin-gids’ 
staat ook zo’ n Duits-romantische Wanderer 
afgebeeld: Pitz als zwerver door het eigen 
leven.

7. Het panorama

Het werk van Pitz bestaat uit meer dan 
alleen objecten, hij gebruikt ook hun con
text. Vaak ensceneert hij, bouwthij “sociale 
territoria” zoals in “Raumausstattung” 
(1983) en “Création pendant le troisième 
âge ” (1984/1991): decors voor conferentie- 
ruimtes waarin weer met de afwezige kun
stenaar en de openbaarheid van de kunst 
gespeeld wordt. Een favoriete, vaak terug
kerende techniek van Pitz is het tonen van 
een beeld in een beeld, het verdubbelen van 
de ruimte, de dubbele afbeelding. Pitz beoe
fende dit spel met de wisselwerking tussen 
voorstelling en realiteit al in de vroege jaren 
’ 80 toen hij deel uitmaakte van Büro Berlin. 
Een later voorbeeld is “Arbeit fiir Rotter
dam” dat bestaat uit drie diapositieven die 
een venster van Witte de With tonen en 
opgehangen werden voor datzelfde venster 
in Witte de With.
Vaak missen zelfs geaccrediteerde com
mentatoren de subtiliteiten van Pitz’ plaat
sing van zijn objecten. Zo schrijft Martin 
Hentschel in de catalogus bij zijn recente 
tentoonstelling “Orte, Ereignisse’’ over 
“Peeping Thom ”, een werkje bestaande uit 
een loupe en een papieren treintje en sein
huis. Hentschel zegt dat er daarbij geen 
enkele aanduiding van een er bijhorend trein
spoor is. Maar als je de foto bekijkt, is het 
juist omgekeerd: het treinspoor staart je aan, 
je ziet haast niets anders. Maar het staat niet 
op de voorgrond maar op de achtergrond. 
Het hoort - conventioneel gezien - niet eens 
bij ‘het werk’. Pitz heeft zijn minuscuul 
werkje voor een vreemd raam in Witte de 
With neergezet dat perfect een treinspoor 
suggereert. Hentschel ziet dat blijkbaar niet, 
maar de fotograaf (Pitz zelf natuurlijk) heeft 
dat in een hoge foto juist heel opvallend 
gemaakt.
“Studio Düsseldorf” (1992) is een installa
tie die bestaat uit een grote parabolische 
spiegel, een stadsmodel, een fototoestel, 
straalkachel, stoel, tafeltje met thermosfles 
en theeglas, een vuilnisbak (met rond spie
gelend deksel) en een vergrootglas. Het is 
een voor Pitz karakteristieke montage van 
objecten: een plan, een model, een kaart én 
de vervormende manieren om ernaar te kij
ken (middels conventionele kijkinstrumen- 
ten, maar ook met behulp van gewone ob
jecten die ook weerspiegelen: de vuilnis
bak, het theeglas, de spiegel achterin de 
straalkachel). De ruimte waarin alles opge
steld staat (Pitz’ atelier in Düsseldorf) wordt 
het panorama waarin de objecten functione
ren.
“Boek nr. 956 is de catalogus van de ten
toonstelling Sehnsucht. Das Panorama 
(Bonn, 1993), die Pitz meerdere keren be
zocht heeft; in de tentoonstelling waren 
archiefstukken, schetsen, foto’s en recon
structies van de geschiedenis van het pano
rama als massamedium samengebracht. (...) 
Pitz begon in 1981 systematisch te werken 
rond het concept van het panorama. (...) 
Alle vormen van panorama hebben gemeen 
dat zij zonder technische hulpmiddelen niet 
zichtbaar zijn. En dat is zowel het geval bij 
het klassieke ronde panorama, als bij de 
bewegende ruimte van de trein met het 
voorbijtrekkende landschap, of bij het 
uitkijkplatform op een hoog gebouw. De 
daarmee verbonden bewustzijnsindrukken 
van de kijker, waarin het reële en verifieer
bare vermengd worden met het illusionaire 
en fictieve, is wat Pitz eigenlijk in zijn 
artistiek werk wil aanspreken. Hij wil ook 
materiaal aanbieden voor een reflectie over 
het zien, over de afhankelijkheid van kijk
gewoontes en media-technische gegeven- 
heden.”
Het 19de-eeuwse panorama was één van de 
laatste, hopeloos nostalgische pogingen om 
de wereld in één keer te zien, als eenheid, 
ongefragmenteerd, ongemonteerd, ongeka-

8. Doorheen het objectief

Vaak maakt Pitz kijkinstrumenten tot on
derdelen van zijn kunst. Foto’s, lenzen en 
spiegels dienen bij hem niet om te kadreren, 
maar om te vervormen, om een utopische 
welving en ronding aan de wereld te geven. 
Nr. 913: “Leeman F., Köln, 1975: Anamor- 
phosen” ( een boek met als ondertitel: “een 
spel met de waarneming, de schijn en de 
werkelijkheid”): “Dit boek (...) heeft Pitz 
als geen ander gemotiveerd om met zijn 
werk een bepaalde richting uit te gaan. Het 
toont de historische ontwikkeling van de 
anamorfose, de ruimtelijk vervormde voor
stelling. (...) Later werk sinds 1987 met 
parabolische spiegels is zonder dit boek 
nauwelijks denkbaar.”
Eén van zijn mooiste werken is een foto, 
“ByllII” (1988): ze toont ‘zijn’ waterdrup
pels op een zilveren beker gegraveerd door 
zijn grootvader (langs moeders kant). Weer 
is het een contactpunt tussen het private en 
publieke: het private van de druppels op het 
werk van zijn grootvader, maar ook dat 
‘vergeten’ ambachtswerk dat in een andere

Hermann Pitz

Gleisdreieck, 1980, foto: R. Kummer

dreerd, zonder zappen. Dat kan natuurlijk 
niet meer. De panorama’s van Pitz zijn dan 
ook geassembleerd uit fragmenten, disparate 
objecten als “Studio Düsseldorf”, brok
stukken die letterlijk geïndividualiseerd 
worden zoals “Orte, Ereignisse” (waar
over straks meer). Pitz houdt niet zomaar 
van panorama’s, nee hij lijkt vooral te hou
den van panorama’s en modellen in verval. 
Zo het stadsmodel van Manhattan in het 
Queens museum dat in 1965 naar aanlei
ding van de wereldtentoonstelling in New 
York gebouwd werd. Het is circa 25 op 12 
meter groot. Ooit liep er een treintje door, 
maar dat functioneerde niet meer toen Pitz 
het in 1983 voor het eerst bezocht. De be
zoekers mochten nu op het spoorwegbaantje 
rondlopen en een medewerker van het mu
seum liep op viltzolen over de blauwe plexi 
van de Hudson en East River om nieuwe 
wolkenkrabbers in de stad te planten en zo 
het model te actualiseren...

artistieke context openbaar gemaakt wordt. 
De waterdruppels functioneren weer als een 
kijkinstrument, als een soort lens. Pitz gaat 
die druppels hernemen, ze in kunsthars gie
ten en die druppelvorm in allerlei werken 
gebruiken. Zo toont Pitz een gouden zegel
ring ( “Beth ”, 1990) waarin de gestolde drup
pels zijn uitgehold.,
Pitz kijkt tegen de wereld aan door de ver
vormende blik van een objectief. Alles wordt 
een schaalmodel, de vergroting van een 
verkleining. Over Stanley Kubricks “The 
Shining”, een film die hij meerdere keren 
gezien heeft, noteert Pitz: “De ruimte ver
schijnt in deze film in versnelde of ver
traagde waarnemingshoeken, en verschijnt 
niet als objectief waarneembare grootte, ze 
is eerder afhankelijk van psychische groot
heden. De schaal 1:1 lijkt niet te bestaan”. 
De modellen die Pitz gebruikt, staan overi
gens alleen voor zichzelf, niet voor iets 
anders (groters). Wat, schrijft hij zelf, Pitz 
onderscheidt van Thomas Schütte: “Terwijl 
voor Schütte de modellen prototypes zijn 
voor iets anders, zijn het bij Pitz werken die 
reeds hun natuurlijke grootte - zelfs hun 
grootst mogelijk formaat - bereikt hebben, 
en die dus niet vergroot kunnen worden”. 
Kaarten en modellen, de panoramische blik 
van de veldheer, de keizer over het slagveld. 
En dan natuurlijk ook de kijkinstrumenten: 
verrekijker, loupe, foto, film. Allemaal din
gen die Paul Virilio in “Logistique de la 
Perception” (Pitz’ bibliotheek bevat twee 
andere werken van Virilio) uitdrukkelijk 
met het oorlogvoeren verbond. Wij raken 
toch niet weg uit dat legermuseum.

9. Montage

Zoals in het Legermuseum (ongewild) is het 
werk van Pitz (gewild) een opeenstapeling, 
een depot. Pitz monteert, beoefent een pro
fane ‘ars combinatoria’ van objecten. Pitz is 
een Proteus van de nieuwe kunst. “Het
zelfde blijven door steeds weer te verande
ren”, is zijn leuze. Het gebrek aan eenheid 
van zijn werk (naar conventionele normen 
tenminste) maakt hij tot het onderwerp zelf 

van zijn artistieke arbeid. Hij is de 
Arcimboldo van de late 20ste eeuw (vreemd: 
geen enkel werk over de 16de eeuwse 
Milanees in zijn bibliotheek). Misschien 
omdat de combinatie van objecten bij Pitz 
geen optellende, magische functie heeft die 
naar een hogere, mystieke betekenis ver
wijst. Hij prefereert de disparaatheid, het 
uiteenvallen, het disfunctioneren, het 
gefragmenteerde. De enige samenhang is 
de persoonlijke band met Pitz zelf. In “Libros 
y Obras” schrijft hij (over de “Atlas” van 
Gerhard Richter): “Als er geen algemeen 
aanvaarde conventie van de artistieke prak
tijk is waar men aan kan deelnemen, is dan 
de anekdotische, subjectieve leefwereld, de 
autobiografie dus, niet het eigenlijke onder
werp van de artistieke arbeid?”
In “Orte, Ereignisse” toont Pitz een we
reldkaart waar China in het midden ligt, en 
het Westen naar de uiteinden, de kanten 
verdrongen is. De bezoeker wordt naar dit 
Pitziaanse panorama geleid via een gang die 
niet verraadt wat er zo dadelijk te zien zal 
zijn, net zoals in de oude panorama-gebou- 
wen een donkere gang de kijker moest voor
bereiden op het spektakel. De verschillende 
continenten bestaan uit spaanderplaten die 
geassembleerd zijn tot een wereldkaart. Pitz 
duidt op zijn wereldpanorama met fiches in 
verschillende kleuren nauwkeurig de plaat
sen aan waar hij tentoonstellingen gehad 
heeft, die hij bezocht heeft, waar hij ge
woond heeft. De individualisering betreft 
dit keer de aarde zelf. De wereld is een 
museum geworden van Pitz’ activiteiten.

10. De archeoloog van het eigen werk

Tot slot, nogmaals Hermann Pitz in “Libros 
y Obras”, op bezoek in Brussel: “In 1985 
waren de gewelfde plexiglasruiten van het 
Atomium reeds zo goed als ondoorzichtig, 
ratelden de roltrappen astmatisch in hun 
aluminiumbuizen, waren de didactische 
middelen van de tentoonstelling in de 
atomium-bollen hopeloos verouderd - net 
zoals het geloof in de atóomindustrie na 
dertig jaar steeds problematischer werd. Het 
bezoek van zulke monumenten is voor Pitz 
een scholing om te anticiperen op de recep
tie van zijn eigen werk. Het monumenta- 
liseren van een idee zoals bij de wereldten
toonstelling brengt mogelijk het verder le
ven van het oorspronkelijke artistieke idee 
dat erachter zat in gevaar” (Nr. 882).

Mare Holthof

“Orte, Ereignisse” loopt nog tot 19 maart 
in het Württembergischer Kunstverein, 
Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart (711/ 
223.370) en van 7 april tot 21 mei in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koning
straat 10,1000Brussel (02/507.84.80). De 
catalogus omvat bijdragen van Hermann 
Pitz, Marie-Ange Brayer en Martin 
Hentschel.
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Heart of darkness
Other echoes that inhabit the world

“Now when I was a little chap I had a 
passion for maps. I would look for hours at 
South America, or Africa, or Australia, and 
lose myself in all the glories of exploration. 
At that time there were many blank spaces 
on the earth, and when I saw one that looked 
particularly inviting on a map I would put 
myfinger on it and say, when I grow up I will 
go there”.
Joseph Conrad, in: “Heart of darkness ”

Nieuwsgierigheid naar onbekende culturen 
heeft vaak tot wrede ingrepen aanleiding 
gegeven. Sterker nog, zoals de geschiedenis 
van het westerse kolonialisme ons leert: het 
lot van een andere cultuur kan afhangen van 
die ene begerig wijzende vinger op de kaart. 
Toch komt het kolonialisme niet per defini
tie uit kwade bedoelingen voort. In “Heart 
of darkness” uit 1898 beschrijft Joseph 
Cönrad beide aspecten, de schuld van het 
kolonialisme, maar ook de onschuld waar
uit het voortkwam. Tussen die twee uiter
sten van goede bedoelingen en kwaad ge
weten beweegt ook iedere tentoonstelling 
waarin westerse en niet-westerse kunst wordt 
geconfronteerd. Je kunt je bij elk van die 
tentoonstellingen opnieuw afvragen of het 
een verruiming van het kunstconcept ople
vert, of dat het plaatsen van niet-westerse 
kunstwerken in een westerse context een 
moderne vorm van cultureel imperialisme 
is - alle idealisme over een mondiale cul
tuur, of een nieuw ontstane ‘lingua franca’ 
ten spijt. Dat geldt ook voor de tentoonstel
ling “Heart of darkness” georganiseerd in 
het Rijksmuseum Kröller-Müller door 
Marianne Brouwer, die over het concept 
schrijft: “The show will include contempo
rary artists from China, Russia, Palestine 
and Iran, living in diaspora for various 
reasons, but also Western artists who deal 
with the world today by either ‘inner 
emigration’ or by dissidence”.

Het labyrint van de ziel

De tentoonstelling in het Kröller-Müller 
staat in de traditie van projecten als 
"Magiciens de la terre ”, zonder dat het “de 
zoveelste multiculturele tentoonstelling” wil 
zijn, of voor een verzoenende hybride tus- 
sen ‘ik’ en ‘de ander’ wil pleiten. In tegen
stelling tot eerdere tentoonstellingen pro
beert “Heart of darkness” niet alleen uit
spraken te doen over de integratie van wes
terse en niet-westerse kunst, maar ook over 
de ideologie achter die verzoenings
pogingen, en wordt, bijvoorbeeld door de 
titel van het boek van Conrad te kiezen, 
eerder de positie van de scepticus ingeno
men.
“Hart van de duisternis”, de titel kan natuur
lijk in het verlengde van de unieke context 
van het Rijksmuseum gelezen worden. Het 
park De Hoge Veluwe is letterlijk een “place 
of darkness”, een donkere, onheilspellende 
plek. Maar voor een tentoonstelling over 
ballingschap en dissidentie is deze titel toch 
wel uitzonderlijk zwanger van onheil. Is het 
dan niet zo dat de balling de duisternis 
ontvlucht is? Heeft de vluchteling dan niet 
alle ellende achter de rug? Of dragen juist de 
balling en de dissident, waar ze ook gaan, de 
ervaring van de duisternis altijd met zich 
mee? Dan kan het “hart van de duisternis” 
overal zijn: niet alleen in het ondoordring
bare oerwoud, maar in willekeurig welke 
wereldstad, in een museum of in een park - 
het is het labyrint van de ziel.

Keren we nog even terug naar het echte 
oerwoud, naar de roman “Heartofdarkness” 
- eigenlijk niet meer of minder dan een 
avonturenroman waarin een romantische 
verteller, Marlow, zijn reis beschrijft door 
de jungle van donker Afrika. Het boek wordt 
beschouwd als de eerste anti-koloniale ro
man in de literatuur. Dat is, gezien de vele 
fel realistische beschrijvingen van de 
kolonialistische uitbuiting in Afrika, ook 
niet zo vreemd. De talloze observaties van 
de discriminatie op basis van huidskleur, 
of, meer abstract geformuleerd, de afwij
zing van willekeurig welke “andersheid” en 
de criminele mishandeling van de zwarte 
inheemse bevolking brengen de schrijnende 
onmenselijkheid van de overzeese over
heersing aan het licht.
De anti-koloniale reputatie van het boek

Chohreh Feyzdjou begraaft haar schilderijen 
foto: Cary Markerink

wordt echter door een hedendaags cultuur- 
theoreticus als Edward Said gerelativeerd. 
In zijn boek “Culture and Imperialism” 
(1994) twijfelt Said eraan of Conrad on
danks zijn venijnige kritiek niet toch vooral 
wortelt in de traditie van het 19de-eeuwse 
kolonialisme. Volgens de auteur ziet Con
rad de gruwelijkheden door westerse ogen 
en beseft hij niet - hoewel zijn tijd ver 
vooruit - dat iedere afschaffing van uitbui
ting of discriminatie begint bij het besef dat 
er een alternatief bestaat voor een heersende 
norm, opvatting of cultuur. Het imperia- 
lismeis ontstaan uit opvattingen over exclu
siviteit en hiërarchie, en iedere kritiek op het 
kolonialisme zou dan ook een analyse moe
ten bevatten van die ideologie, die probeert 
te verduisteren dat ze bestaat bij de gratie 
van de ontkenning van een ‘andere’ cultuur. 
Het imperialisme beperkt zich niet tot geo
grafische veroveringen, hét usurpeert cultu
ren. Die verinnerlijkte veroveringsdrang 
verhindert het inzicht dat de diverse cultu
ren elkaar beïnvloeden en hun geschiede
nissen elkaar overlappen.
Een interessante parallel kan getrokken 
worden met de ideeën van een andere 
cultuurtheoreticus. George Steiner die in 
zijn essaybundel “Bluebeard’s Castle” 
(1972) zegt “the dominant phenomenon of 
Twentieth’s century barbarism” te willen 
relateren aan “a more general theory of 
culture”. Steiner is van mening dat zonder 
een analyse van de gruwelijkheden die door 
een cultuur zijn begaan het niet mogelijk is 
die cultuur te beschouwen. Steiner: “The 
dark places are at the center. Pass them by 
and there can be no serious discussion of the 
human potential”. Verder is hij ervan over- 
tuigd dat de westerse cultuur zich in een 
permanente crisis bevindt omdat er geen 
manier is om de verloren gegane macht van 
de westerse overheersing te herstellen. Het 
beeld van de westerse cultuur als een zelf
verzekerde, superieure natie, die de totale 

som van intellectuele en morele macht be
heert, is voorgoed verdwenen, een ‘mu
seumstuk’ geworden. De 19de-eeuwse geo
grafische indeling van de wereld functio
neert niet meer, omdat zowel het concept 
cultuur als het daarbij horende waarden
systeem een radicale herdefiniëring hebben 
ondergaan, waardoor oude axioma’s, zoals 
historische progressie en hiërarchische struc- 
tuur, hun geldigheid hebben verloren: “the 
metamorphoses and hybridizations across 
lines of time, of sexuality, of race, are now 
occuring more quickly than ever before” 
(1972!).

Steiners culturele geweldsanalyse dateert 
uit een tijd dat de hedendaagse ‘politiek 
correcte’ ideologie van de gelijkwaardigheid 
Van culturen nog maar in de kinderschoenen 
stond. In Saids analyse van de hybris die aan 
dat geweld ten grondslag ligt, is de waar
schuwing besloten niet te vroeg te juichen 
bij de doorbraak en overwinning van mo
dieuze ‘cultuurrelativismen’. Een tentoon
stellingsmaker die werken van beide zijden 
van de oude koloniale grenzen bij eenbrengt, 
doet er goed aan zich van dit spanningsveld 
bewust te zijn. Hoe is het onderhuidse dis
cours van schuld en onschuld, van neo- 
koloniale geldingsdrang en multicultureel 
idealisme zichtbaar te maken? Uit de ten
toonstelling “Magiciens de la terre” bleek 
al hoe moeilijk het is westerse en niet- 
westerse kunst naast elkaar te presenteren. 
In een gesprek in “Museumjournaal ” (nr. 1, 
1989) stelde Marianne Brouwer de organi
satoren van die tentoonstelling dan ook scep
tische vragen als: “Bent u van plan om werk 
aan te kopen of niet? Ik vraag me af hoe u de 
verantwoordelijkheid tegenover de kunste
naars uit de Derde Wereld-landen ziet. Komt 
u net als die man met de speedboot ieder half 
jaar na de tentoonstelling bij hen terug, of 
laat u ze aan hun lot over?” Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat Brouwers intentie

om westerse en niet-westerse kunst op een 
hoger niveau in broederlijke eenheid te pre
senteren, tegelijkertijd een aanval inhoudt 
op de “mission civilatrice" van de kunstge
schiedenis en op het westerse kunstmuseum 
als instituut: “the museum will be subjected 
to a radical deconstruction, which is also 
meant to be a transgression of its implicit 
iconografy of power”.
Naast de verwijzing naar het boek van Con
rad getuigt ook de conceptuele invulling 
van het begrip ‘ballingschap’ in “Heart of 
darkness ” van een lucide benadering van de 
probleemstelling. Ballingschap wordt in de 
tentoonstelling niet alleen letterlijk als 
ontheemding opgevat, maar ook abstract als 
een vorm van transcendentale vervreem
ding. Een balling is met andere woorden 
niet per definitie geografisch van zijn ge
boorteland gescheiden, maar kan ook men
taal geconfronteerd worden met ervaringen 
die inherent verbonden zijn met balling
schap, ervaringen zoals gemis, thuisloos
heid, breuk, anders zijn, excentriciteit en 
nomadisme. Het thema van de balling, dat 
Marianne Brouwer als rode draad door de 
tentoonstelling weeft, kan, theoretisch al
thans, een verbinding tot stand brengen: niet 
alleen integreert het - op een min of meer 
voor de hand liggende manier - niet-wes
terse kunst in een westerse context, maar 
tegelijkertijd wijst dit uitgangspunt ook op 
de principiële isolatie van de hedendaagse 
westerse kunst binnen de eigen cultuur. Als 
de tentoonstelling de diverse oorzaken en 
gevolgen van de hybriditeit, die de balling 
als vreemd element in zijn eigen of een 
andere cultuur vertegenwoordigt, weet te 
visualiseren - wars van iedere vorm van 
simplistisch idealisme - wordt meteen ook 
de andere positie van de hedendaagse kunst 
aan het licht gebracht. Er wordt niet ge
poogd - zoals in “Magiciens de la terre ” - 
om witte plekken op de kaart in te kleuren 
door het te kijk stellen van een kunst met een 
totaal ander dan een westers idioom (in die 
zin kan de Parij se tentoonstelling beschouwd 
worden als een ‘imperialistische’ exerci
tie), maar wordt voorgesteld de kunst een 
plaats te geven in de samenleving - als het 
moet als institutionele vreemde. Of het nu is 
middels een installatie van een Chinese kun
stenaar in Parijs, of een werk van een Ame
rikaan die zijn eigen cultuur ‘koloniseert’, 
exile is de natuurlijke staat van de kunst in 
een multiculturele wereld.

Kunst in ballingschap

In een brochure, die gratis aan de bezoeker 
ter beschikking wordt gesteld in een stand 
met wapperende vlaggetjes aan de ingang 
van het museum, lees je ‘TTEA SALUTES 
HEART OFDARKNESS”. En in een tweede 
folder, naast een paar foto’ s van een schilde
rij van Van Gogh, het bewegwijzerings- 
systeem van het museum en het terras van 
het restaurant, de reclamekreet: “ITEA 
PRESENTS A WORLD CLASS ART 
MUSEUM”. In de tentoonstelling is een 
Amerikaanse kunstenaar geselecteerd die 
de vrije marktprincipes van de liberale ideo
logie het museum binnenhaalt: Michael 
Smith koloniseert met zijn vennootschap 
ITEA - een afkorting van “International 
Trade and Enrichment Association “ - de 
tentoonstelling en probeert het Kröller- 
Müller-museum in een Amerikaans trade
center annex cultureel attractiepark te ver
anderen. Het ‘kunstwerk’ van Smith - “I 
don’t know if it’s art...” - telt, naast de 
stand, in totaal drie brochures: één vertelt 
over ITEA en wat de vennootschap organi
seert, een ander introduceert het Kröller- 
Müller-museum en de laatste omvat speci
fieke informatie over “Heart of darkness” 
- een tentoonstelling, aldus de ondertitel, 
“inspired by Conrad’s famous story”. Naast 
een foto, waarop de zakelijke leiders van de 
handelscompagnie (waaronder Smith) in 
driedelig pak voor een Mondriaan poseren, 
staan de doelstellingen van het bedrijf be
knopt samengevat: “The International Trade 
and Enrichment Association (ITEA) is a 
membership-based organisation commited 
to promoting free trade and the exchange of 
ideas between international and regional 
businesses. ITEA assists in arranging trade 
shows in culturally significant locations 
(...)”•
Het werk van Michael Smith wil een illus-
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trade zijn van de potentiële kracht van het 
■Amerikaanse imperialisme, door te tonen 
hoe om het even welke plek getransfor
meerd kan worden tot een zakelijk centrum 
of toeristisch oord. Het is overigens de vraag 
of hij daarin slaagt: de stand met de vlaggetjes 
staat wat brutaal en iets te nonchalant opge
steld. En Smith, als woordvoerder van de 
compagnie, mocht dan prominent aanwezig 
zijn tijdens de persrohdleiding (netwerkend 
en zijn rol van snelle zakenman spelend), als 
dienstverlener aan het publiek is hij afwe
zig. Alleen de folder van ITEA wordt al snel 
gebruikt als een handige beknopte gids. Het 
is de gemakkelijke houding van een gena
deloos imperialistisch virus dat alle moge
lijke betekenissen, niet in de laatste plaats 
de kunst, ondergeschikt maakt aan business- 
idealen. Zelfs het boek van Conrad wordt 
ontwricht, gemanipuleerd, getuige het ci
taat: “Each station should be like a beacon 
on the road towards better times, a center for 
trade of course, but also for humanising, 
improving, instructing”. So much for 
“mission civilatrice"! Maar Mike zou Mike 
niet zijn als de folders niet ook grappig 
waren, zodat tegelijk het omgekeerde effect 
wordt bereikt: een persiflage op de strijd om 
de kijkcijfers, die tegenwoordig ook de se
rieuze kunstmusea infecteert. Business art 
met een smile.

Een heel andere bijdrage is die van de Iraanse 
kunstenares Chohreh Feyzdjou, die in één 
van de zalen een anarchistisch werk ten
toonstelt, dat bestaat uit talloze slordig zwart 
geschilderde legerkisten met daarop de 
sjablonen van de voor iedereen herkenbare 
internationale transporttekens van glas, pijl 
en paraplu. Anarchistisch, omdat Feyzdjou 
in deze en andere installaties nogal agres
sief vraagtekens zet bij de status van het 
(westerse?) kunstobject, door bijvoorbeeld 
schilderijen zwart te schilderen en net als op 
de markt in rollen met plastic afgeschermd 
tentoon te stellen, of, door al haar genum
merde en gearchiveerde produkten in dozen 
te verpakken. De verzameling grote, nor
male, kleine en platte kisten is in de ruimte 
schots en scheef op elkaar gestapeld, terwijl 
aan de zijkant een berg metalen buizen en 
verbindingsstukken van stellages ligt, klaar 
om op elk moment in elkaar geschroefd te 
worden. Het eigenlijke werk - de zwart 
geverfde opgerolde schilderijen en talloze 
glazen potten gevuld met magische objec

Huang Yong Ping

Omgekeerde Graftombe, foto: Cary Markerink

ten van was, haar, wol en veren, vermengd 
met zwart pigment - is aan het oog onttrok-» 
ken, veilig opgeborgen in de kisten, niet 
uitgepakt. Of beter, uitgepakt maar vervol
gens weer ingepakt. Je vraagt je wel af in 
hoeverre Feyzdjou niet achter de westerse 
kunsttraditie aanholt door kunstingrepen van 
de Arte Povera en Beuys te herhalen. Hoe 
dan ook, Feyzdjou neemt met deze weige
ring haar werk te tonen, een artistiek stand
punt in ten opzichte van de tentoonstelling: 
ze is het oneens met het thema van de show, 
omdat ze niet gezien wil worden als Iraanse 
balling, die haar cultuur om politieke rede
nen is ontvlucht. Een afwijzing, overigens, 
die haar niet verhindert het ‘verstopte’ werk 
alsnog te tonen - in een op aanvraag te 
consulteren catalogus.
De installatie “Idon ’t agree with this show ”, 
zoals Feyzdjou haar werk voor “Heart of 
darkness”'genoemd heeft, keert zich tegen 
een oppervlakkige interpretatie en presen
tatie van niet-westerse kunst. “Alle kunst is 
in ballingschap”, zegt Feyzdjou; zonder een 
vorm van ballingschap - lees: excentriciteit, 
afzijdigheid of zelfs exotisme - heeft kunst 
geen bestaansreden. Daarmee zijn we terug 
bij zowel Said en Steiner, omdat ook zij de 
extreme positie van balling en ballingschap 
positief interpreteren. De existentiële 
desoriëntering, het isolement en de distantie 
die de dissident kenmerken, stimuleren het 
onderzoek naar de eigen (artistieke) identi
teit. Maar wat Feyzdjou’s positie verzwakt, 
is dat ze eigenlijk het concept van de ten
toonstelling onderstreept: (innerlijke of fy
sieke) ballingschap is immers ook in Brou
wers concept een vorm van sabotage. Met 
“I don ’t agree... ", en met haar werk buiten 
het museum, waar ze 39 schilderijen heeft 
begraven, saboteert Feyzdjou niet, maar 
bevestigt ze juist de intenties van de ten
toonstelling, net zoals Vadim Zakharov dat 
doet door, middels een kleine ingreep, het 
auditorium te blokkeren. "*

Heilzame chaos

De Chinese kunstenaars in de tentoonstel
ling zijn geen saboteurs, maar bruggen
bouwers. Door een combinatie van appro
priation van westerse kunstconcepten en 
een vanzelfsprekend respect voor de eigen 
traditie ontstaat in het werk van Cai Guo 
Chiang, Chen Zhen, Gu Wenda en Huang 

Yong Ping een beeldende taal die de polari
teit tussen culturen overstijgt. De bel van 
Chen, de omgekeerde graftombe van Ping, 
de haarprojecten van Wenda, de apotheek 
en het “Project for extraterrestrials” van 
Cai, zijn zowel in de Chinese iconografie 
geworteld, als in de context van de westerse 
kunst leesbaar.
De werken van Cai Guo Chiang, bijvoor
beeld, zowel zijn apotheek vol geneesmid
delen als zijn “Projectjor extraterrestrials ”, 
zijn niet geheel te begrijpen als je niet weet 
dat ze gebaseerd zijn op een Taoïstisch 
geloof in de wetenschap van de analoge 
kosmologie. Het religieuze Taoïsme do
ceert immers de deugdzaamheid van het 
eenvoudige leven in harmonie met de na
tuur om uiteindelijk de mystieke vermen
ging met het Absolute (Tao) te bereiken. 
Daarbij wordt alles in de natuur en geest 
analoog gelezen - de elementen zijn verbon
den met de verschillende lichamelijke orga
nen en die weer met verschillende kwalen 
enzovoort. Cai is een magicien pur sang, 
een heler die door middel van zuiverings
acties beschadigde evenwichten wil gene
zen om de wereld te verbeteren, omdat hij 
gelooft dat rituelen en kruidenleer tot een 
hoger bewustzijn leiden.
De vijf soorten traditionele Oost-Aziatische 
drankjes met diverse smaken (zuur, zout, 
zoet, heet en bitter), die corresponderen met 
vijf natuurlijke elementen (metaal, hout, 
water, aarde en vuur), en die tegen betaling 
in een automaat te krijgen zijn, zijn een 
manier om lichamelijke (onder andere con
stipatie, slechte spijsvertering) en geeste
lijke kwalen (zoals overspannenheid) te 
genezen. Maar behalve de mens is in de 
ogen van Cai ook het westerse museum en 
zelfs de macrocosmos toe aan een heilzaam 
middeltje: de kruidentuin die de kunstenaar 
in de patio heeft aangelegd is, zoals een 
Chinese en Engelse handgeschreven tekst 
op de ruit vertelt, een recept voor het mu
seum, terwijl de spectaculaire vuurprojecten 
tijdens de opening op nog grotere schaal 
verstoorde evenwichten tussen de mens en 
de kosmos wilden herstellen: de chaos en de 
energie die vrijkomen bij het ontploffende 
buskruit zijn als "vuur-medicijn" (het 
Chinese woord voor buskruit) te gebruiken. 
Cai over de projecten: “It is important for us 
to recognize and think about the small planet 
earth from the angle of the entire universe”. 
Als je weet dat één van de belangrijkste 

regels (woe-wee) van het TaoïSme is, datje 
iets moet ondernemen tegen het natuurlijke 
verloop van de dingen, interpreteer je de 
explosies, die dat op een gewelddadige 
manier doen, heel anders dan zonder die 
informatie.
De aanspraak op universaliteit is kenmer
kend voor al het werk van de Chinezen in de 
tentoonstelling - of het nu gaat over Gu 
Wenda’s spel met ‘menselijke materialen’ 
(gemalen en gedroogde placenta, haar, as) 
of zijn “United nations”-project (installa
ties van menselijk haar) en de bel van Chen 
Zhen in het oude halfronde auditorium met 
de stapels verbrande stoelen eromheen. Of 
de betonnen omgekeerde schildpad van 
Huang Yong Ping waarvan de radicaliteit 
en vooral de vitaliteit je kan ontgaan als je 
niet weet dat in het beeld zelf een hele 
cultuur bevroren ligt. Het beeld is een om
gekeerde Chinese graftombe, in de traditio
nele vorm van een schildpad. Voor de Chi
nees symboliseert de schildpad de traagheid 
en het onafwendbare voortschrijden van de 
tijd. De lege, omgekeerde graftombe voor 
de ingang van het museum, dat zelf haar 
eigen Chinese schatten - grafvondsten waar
onder terracotta paarden en figuren uit de 
T’angdynastie - in vitrines herbergt, is een 
dramatisch hoogtepunt in de tentoonstel
ling. Door de confrontatie van de bron (het 
graf - buiten) met de inhoud (in het museum 
- binnen) komt de spanning tussen kolonist 
en gekoloniseerde aan het licht vanuit twee 
culturen, want ook de westerse kijker kan in 
de tombe zijn eigen referenties lezen en er 
de vorm van Orfeus’ lier in herkennen. Zo 
behelst het beeld ook een oud westers arche
type: heiligschennis als noodlottige 
inspiratiebron.

“Heart of darkness ” rekent definitief af met 
een etnologische interpretatie van niet-wes
terse kunst door een gelaagdheid van cultu
rele referenties te presenteren, die doet den
ken aan de uitspraak van T.S. Eliot, “Other 
echoes that inhabit the garden”, waarnaar 
Said op de laatste bladzijde van zijn boek 
refereert. De tentoonstelling “Heart of 
darkness ” geeft te kennen dat de echo’ s van 
‘andersheid’ niet cultuurgebonden, maar in 
elke kunst aanwezig zijn. Het gevoel van 
vervreemding, dat zo kenmerkend is voor 
de balling, kan gezien worden als het hart 
van de kunst. “Heart of darkness” 
visualiseert een hiërarchie van vormen die 
de cultuur kan aannemen: van kunstwerken 
die - als volleerde kolonisten - op zichzelf 
parasiteren, via werken die de oude status- 
quo saboteren, tot werk dat een alternatief 
biedt voor het parasitisme dat in de westerse 
cultuur besloten ligt: zonder die symbiose 
is, zoals Said al opmerkte, geen werkelijke 
dekolonisatie mogelijk, en worden de 
“intertwined histories” nooit blootgelegd.

Sjoukje van der Meulen

De tentoonstelling “Heart of darkness”, 
met werk van Christiaan Bastiaans, 
Christine Borland, Cai Guo Qiang, Chen 
Zhen, Chohreh Feyzdjou, Gu Wenda, 
Mona Hatoum, Huang Yong Ping, 
Federico d’Orazio, Sam Samore, Roman 
Signer, Michael Smith, Jana Sterbak, 
Nari Ward en Vadim Zakharov, loopt 
nog tot 27 maart in het Rijksmuseum 
Kröller-Müller, Houtkampweg 6, 6731 
AW Otterlo (08382/1241).
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Hedendaagse strekkingen in de Koninklijke: -8
I. 1801-1961: van Napoleon tot 

Philippe Roberts-Jones

1.1. Een museum, buder dan België

Aan de basis van een soort museale praktijk 
in Brussel ligt een selectie van een honderd
tal werken afkomstig uit de zogenaamde 
“vroegere depots” - een verzameling van 
zo’n 1500 kunstwerken die door de Fransen 
uit kloosters, abdijen, huizen van uitwijke
lingen en gildezetels waren geroofd en die 
zich in de Rekenkamer en de Orangerie van 
het Paleis van Karei van Lotharingen be
vonden. Charles-Antoine de la Sema San
tander (1752-1813), de bibliothecaris van 
de Ecole Centrale, kan men beschouwen als 
de geestelijke vader van de Koninklijke 
Musea. Van hem komt immers de idee om 
vanuit deze verzameling een museum
collectie vorm te geven. Voor de uitwerking 
zorgt echter Guillaume-Jacques Joseph 
Bosschaert (1737-1815), de toenmalige di
recteur van de Academie voor Schilder
kunst, Beeldhouwkunst en Architectuur. In 
1797 worden de geselecteerde kunstwerken 
toegewezen aan het Oude Hof, het voorma
lige Paleis van Karei van Lotharingen. Een 
jaar later wordt Bosschaert tot conservator 
benoemd.
De officiële oprichting van het museum 
volgt pas in 1801. Op 1 september van dat 
jaar ondertekent Napoleon een besluit dat 
naast Brussel nog 14 andere steden bedenkt 
met een "departementeel museum” en, nog 
belangrijker, met werken afkomstig uit 
Versailles en het Louvre. Als enige voor
waarde staat de beschikking over “une gale
rie convenable” vermeld. Met de 14 zalen 
van het Oude Hof voldoet Brussel ruim
schoots aan deze eis. Een jaar later (1802) 
wordt de selectie uit de “vroegere depots” 
aangevuld met een eerste zending uit Parijs, 
die onder andere vier schilderijen van 
Rubens omvat. Twee jaar na de officiële 
inauguratie, namelijk in juli 1803, vindt de 
publieke opening van het Museum van het 
Dijledepartement plaats. Op donderdag en 
zaterdag kan het gewone publiek er terecht, 
op de andere dagen blijft de toegang voor
behouden aan kunstenaars. Net zoals bij het 
Louvre werden de oprichting en openstelling 
van het Museum van Brussel - ook wel “Le 
Petit Louvre” genoemd - vooral door motie
ven van pedagogische aard ingegeven. “Nos 
jeunes gens n’ontplus les modèles des grands 
maîtres sous les yeux. Là formation d’un 
beau musée s’impose à Bruxelles pour cette 
raison”, betoogt Bosschaert.
Vermeldt de eerste catalogus nog ‘slechts’ 
251 nummers, dan kan het museum na on
der meer een tweede Parijse zending in 
1811 (31 schilderijen) reeds bogen op 305 
werken. In hetzelfde jaar wijst de Keizer het 
museum toe aan de stedelijke overheid. Het 
Waterloo van Napoleon heeft niet alleen de 
vervanging van de Franse door de Neder
landse voogdij tot gevolg, maar ook de 
teruggave van 100 van de 271 kunstwerken 
die in de vorige eeuw door de Fransen 
werden buitgemaakt. In 1817 schenkt Ko
ning Willem I het Museum 14 eigentijdse 
werken, twee jaar later nog eens gevolgd 
dooreen ensemble historische stukken. Anno 
1829 laat Willem I in het verlengde van het 
Oude Hof - en in dezelfde stijl - twee gebou
wen optrekken die het huidige Museum
plein nog steeds begrenzen. Na de inhuldi
ging van dit Paleis voor Nationale Nijver
heid in 1830, ligt echter ook de oprichting 
van de Belgische Staat in het verschiet. Tot 
1841 blijft het museum in stedelijke han
den. De onderhandelingen over de over
dracht van het museum worden in 1846 
beslecht met de publikatie van het Konink
lijk Besluit dat de oprichting van het nieuwe 
“Musée royal de peinture en de sculpture de 
Belgique” aankondigt.
De legitimatie van het museum in het ver
lengde van de academische opleiding zal 
vanaf de oprichting steeds meer aan belang 
inboeten. Als een plaats van openbaar nut 
zal het museum zich eerst de bewaring en 
tentoonstelling van de collectie, en gaande
weg ook de inrichting van tijdelijke ten
toonstellingen tot doel stellen. Vermits het 
Koninklijke Museum bewust opteert voor 
een omgang met eigentijds werk, zal het ook 
een antwoord moeten formuleren op de vraag 
naar de modaliteiten voor het verzamelen 
van ‘hedendaagse’ kunst.

L2. Wat is oud, wat modern?

De schenking van de eerste lading ‘heden
daagse’ kunst van de Nederlandse vorst 
Willem I wordt in 1834 aangevuld met de

Zicht op het Museum voor Moderne Kunst (vooraan, ondergronds) 
en het Museum voor Oude Kunst (achteraan)

eigentijdse werken van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Pas elf jaar later krijgt 
deze nieuwe optie van het Museum ook een 
omschreven kader en is de afdeling mo
derne Belgische kunstenaars - opgesplitst in 
een gedeelte voor overleden en één voor 
levende kunstenaars - een feit.
Het onderscheid tussen de oude en moderne 
meesters, ja zelfs de toenmalige bepaling 
van wat als oud en wat als modem mag 
beschouwd worden, is tot op de dag van 
vandaag - om precies te zijn tot 23 december 
1994 - ongewijzigd gebleven. Modem (en 
eigentijds) is datgene wat na de oprichting 
van het museum het licht zag, oud is alles 
wat aan deze datum voorafgaat. Bij de be
spreking van de aankopen van eigentijds 
werk tussen 1985 en 1994 zullen we uitge
breid op dit onderscheid terugkomen.

1.3. Van Museum naar Paleis en terug

Al vanaf 1850 gaan stemmen op om een 
nieuw gebouw op te richten voor eigen
tijdse artistieke manifestaties. De beschik
bare ruimte voor moderne kunst, zowel voor 
de collectie als voor de tentoonstellingen, is 
immers te beperkt. Toch is het nog wachten 
tot 1874 voor men begint met de bouw van 
het zogenaamde Paleis voor Schone Kun
sten, dit na een démarche van de Konink
lijke Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van België. Hof
architect van Leopold II Alphonse Balat 
bouwt aan de Regentschapsstraat, vlakbij 
het Oude Hof, een prestigieus batiment. 
Met een grote historische tentoonstelling 
Belgische kunst van 1830 tot 1880, wordt 
het vijftigjarige jubileum van de Belgische 
Staat luister bijgezet en het nieuwe Paleis 
door Leopold II geopend. Slechts zeven jaar 
lang doet het gebouw dienst als Paleis voor 
Schone Kunsten; voornamelijk door de pre
sentaties van de kunstenaarsgroep Les XX 
verwerft het enig prestige. Al in 1887 beslist 
men om de collectie oude kunst in het Paleis 
van Balat onder te brengen. De moderne 
kunst mag voortaan volledig over het Oude 

Hof beschikken. Ook de tijdelijke tentoon
stellingen van eigentijdse kunstkringen - tot 
1893 LesXXenvan 1893 tot 1914 La Libre 
Esthétique - vinden plaats in het Oude Hof. 
De naam van het museum verandert nog 
twee keer. In 1919 heet het “Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van België”; 
in 1927 wordt de meervoudsvorm van “mu
seum” in de naam ingeschreven. Tussen 
1922 en 1929 bouwt Victor Horta in de 
Koningsstraat een nieuw Paleis voor Schone 
Kunsten.

1.4. De explosieve groei 
van een collectie

In 1907 wordt de Société des Amis des 
Musées Royaux de l’Etat à Bruxelles boven 
de doopvont gehouden. Het doel van deze 
vereniging is de belangenbehartiging van 
het museum in het algemeen, met het aan
moedigen van schenkingen en legaten als 
bijzondere opdracht. Tot aan het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog blijft de ver
eniging actief, met een uitzonderlijke aan
groei van de verzameling tot gevolg. Ver
melden we wat de oude kunst betreft slechts 
de schenking van ridder Jean de Grez (4.250 
oude en 19de-eeuwse tekeningen) en van 
graaf della Faille de Leverghem (37 schil
derijen). De afdeling moderne kunst wordt 
versterkt met de zaal Fierens-Gevaert (schen
kingen van kunstenaars en mecenassen als 
hulde aan de overleden hoofdconservator). 
In omvang groeit de collectie dankzij de 
inspanningen van de Société spectaculair 
aan. Kwalitatief gezien echter, is het vooral 
de sectie oude kunst die van het werk van de 
Vrienden profiteert.
“Veelzeggend voor de evolutie in de smaak 
is het feit dat geen enkel van de bij XX 
tentoongestelde werken door de Staat werd 
aangekocht!”, merkt Françoise Roberts- 
Jones-Popelier in haar “Kroniek van een 
museum” op. De aankoop van eigentijdse 
en vooral van actuele internationale voor
trekkers stagneert blijkbaar rond het einde 
van de 19de eeuw - ondanks hun aanwezig

heid op de shows van Les XX en La Libre 
Esthétique - en wordt slechts zeer gedeelte
lijk goedgemaakt door de schenking van 
betekenisvolle werken uit de moderne kunst. 
Gevolg is dat de sectie moderne kunst van 
de Koninklijke nauwelijks werk bevat van 
pioniers van de moderniteit. Op een bepaald 
ogenblik in de geschiedenis van de Konink
lijke, vertroebelt blijkbaar het contact met 
de betekenisvolle ‘levende’ kunst. Het be
gin van een rampzalig aankoopbeleid en het 
eenzijdig vertrouwen op de goodwill van de 
Vereniging van de Vrienden kan men wel
licht hier situeren. Aan de zichtbaarheid van 
de moderne kunst komt ook formeel een 
einde. In 1959 wordt het Moderne Museum 
gesloten en belandt de verzameling in de 
reserves van het Balat-gebouw.

n. 1961-1984: de ambtsperiode 
van Philippe Roberts-Jones

Op 5 oktober 1960 wordt de zesendertig- 
jarige Philippe Roberts-Jones benoemd tot 
hoofdconservator van de Koninklijke Mu
sea. Op 1 april 1961 treedt hij in dienst. Dit 
is wat hij erfde: het Balat-gebouw dat on
aangepast was aangaande de vereisten in 
verband met conservatie en tentoonstellin
gen; gebrek aan ruimte om de verzameling 
oude kunst in al haar glorie te laten schitte
ren; en een pas opgeheven Museum voor 
Moderne Kunst. In dit Hoofdstuk bespreken 
we zijn oplossingen: de restauratie van het 
Balat-gebouw, de nieuwe vleugel voor de 
collectie oude kunst en het nieuwe Museum 
voor Moderne kunst. Tijdens de ambtsperi
ode van Roberts-Jones worden de Konink
lijke Musea erkend als wetenschappelijke 
instelling en groeit de collectie oude en 
moderne kunst spectaculair aan, vooral on
der impuls van de groep Vrienden die de 
hoofdconservator rond zich verzamelde.

n.l. De Koninklijke breidt uit

Vanaf 1962 start men met de uitbreiding 
van de tentoonstellingsruimte voor de ver
zameling van oude kunst. Achter de gevel 
van de gewezen Koninklijke Bibliotheek, 
die het Museumplein in 1964 had verlaten, 
wordt een volledig nieuw complex opge
trokken dat aansluit bij het oude gebouw 
van Balat. Op 26 februari 1974 gaat dit 
nieuwe gedeelte open. Vervolgens wordt 
een begin gemaakt met de herinrichting van 
het Balat-gebouw.
Nadat de juwelier Altenloh de gebouwen 
aan het Koningsplein heeft verlaten, kan 
men opnieuw beschikken over zalen voor 
tijdelijke tentoonstellingen. In het ‘tijde
lijke’ Museum gaan tot 1978 92 tentoon
stellingen door. Het Museum voor Moderne 
Kunst brengt men onder in de put die in het 
museumplein was gegraven, met de bedoe
ling het nieuwe Museum voor Oude Kunst 
ondergronds te verstevigen. Op basis van 
een door architect Roger Bastin uitgewerkt 
concept verklaart de regering zich in 1969 
akkoord met de oprichting van het Museum. 
Op 9 mei 1973 worden de plannen officieel 
bekend gemaakt. Bastin wil het gebouw aan 
het Koningsplein herinrichten, het huizen
blok aan de Hofberg en de Museumstraat 
afbreken en op de daardoor vrijgekomen 
plaats een nieuw gebouw optrekken. Zijn 
ontwerp brengt de tijdelijke tentoonstellin
gen onder in het bovengrondse gedeelte van 
het nieuwe gebouw, en de verzameling in 
het ondergrondse gedeelte, dat volledig aan 
het daglicht is onttrokken. Op de twee on
derste verdiepingen voorziet Bastin par
keerplaatsen. Maar dit eerste voorstel wordt 
afgeschoten. In het uiteindelijke ontwerp 
blijft het huizenblok behouden, ziet men af 
van de ondergrondse parking en krijgt de 
bodem van de put nog een scheut daglicht 
via éen lichtkoker. In 1978 gaat de bouw 
van het Museum voor Moderne Kunst van 
start. Met de plechtige opening op 25 okto
ber 1984 is de (ver)bouwwoede van de 
Koninklijke eindelijk gestild.

n.2. De taken van een 
wetenschappelijke instelling

Vlak na het aantreden van Philippe Roberts- 
Jones verandert het statuut van de Konink
lijke Musea voor Schone Kunsten grondig. 
Bij Koninklijk Besluit van 20 april 1965 
wordt het Museum, samen met negen an
dere grote instituten, hervormd tot een we
tenschappelijke instelling van eerste rang, 
ressorterend onder het Bestuur voor Kunst 
en Letteren van het Ministerie van Natio
nale Opvoeding en Franse en Nederlandse
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Cultuur. De Koninklijke Musea omvatten 
twee afdelingen (oude schilderkunst van de 
14de tot de 18de eeuw; beeldhouwkunst en 
tekeningen van de 14de tot de 18de eeuw) 
die behoren tot het departement Oude Kunst, 
en twee afdelingen (schilderkunst van de 
19de en 20ste eeuw; beeldhouwkunst en 
tekeningen van de 19de en 20ste eeuw met 
inbegrip van een archief van de heden
daagse kunst) die deel uitmaken van het 
departement Moderne Kunst. “De weten
schappelijke inrichtingen van de Staat ver
richten activiteiten die betrekking hebben 
op het wetenschappelijk onderzoek, alsook 
opdrachten van openbaar dienstbetoon in 
verband met deze activiteiten”, zo stipuleert 
artikel 1.
Deze hervorming herdefinieert het (weten
schappelijke) statuut van het personeel, en 
impliceert een specifieke omgang met de 
bestaande collectie en de aankoop van 
nieuwe werken. Met betrekking tot het 
personeelsbeleid bepaalt het Koninklijk 
Besluit dat de wetenschappelijke loopbaan 
wordt verdeeld in drie rangen. Ruw ge
schetst krijgt men slechts toegang tot de 
eerste rang (van attaché, assistent en eerst
aanwezend assistent) als men in het bezit is 
van een licentiaatsdiploma; tot de tweede 
(van werkleider) enkel indien men een 
doctorsdiploma heeft en tien jaar weten
schappelijke anciënniteit kan voorleggen, 
en tot de derde (van werkleider-geaggre- 
geerde) indien men over het diploma be
schikt van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs of speciaal doctor, en twaalf jaar 
wetenschappelijke anciënniteit op zijn ac
tief heeft. Over de omgang met de verzame
ling en de verwerving van kunstwerken 
vermeldt het Koninklijk Besluit dat deze 
activiteiten in de eerste plaats ten goede 
moeten komen aan het wetenschappelijk 
onderzoek en dat dit onderzoek het alge
meen belang moet dienen. Dat het Besluit 
de vermelde doelstellingen op een nogal 
vage manier verwoordt, laat toe dat de in
vulling ervan grondig verschilt, al naarge
lang de inzichten van de diverse hoofd
conservatoren. Toch zet het wetgevend ka
der de toon van het beleid van de Konink
lijke. De scrupuleus omschreven voorwaar
den voor indiensttreding en promotie van 
het personeel garanderen weliswaar een 
kwalitatief hoogstaand kader, maar verkla
ren wellicht ook voor een deel de krampach
tige, stugge houding van het museum in de 
context van een snel evoluerende kunst
wereld. Vooral op het terrein van de heden
daagse kunst kan men vragen stellen bij het 
wetenschappelijk karakter dat deze activi
teiten zou kunnen kenmerken. We komen 
hier nog uitgebreid op terug.

n.3., Eigenschappen van het 
aankoopbeleid 1961-1984

Tussen 1961 en 1984 verzamelen de Ko
ninklijke Musea meer dan “3300 items” 
(dixit Henri Pauwels, de opvolger ad inte
rim van Philippe Roberts-Jones). Het is 
onmogelijk om de lijst van de verworven 
werken te overlopen. In onze bespreking 
van de karakteristieken van de aankoop
politiek hebben we bovendien enkel oog 
voor wat de Koninklijke zelf als moderne 
kunst definieert. Enkele vaststellingen met 
betrekking tot het aankoopbeleid van de 
periode 1961-1984.
Van levende kunstenaars wordt bij voor
keur werk gekocht dat pas het atelier heeft 
verlaten. Onder de gestorven kunstenaars 
uit de vooroorlogse klassiek-moderne pe
riode vinden we - nog meer dan onder de 
levende kunstenaars van na de oorlog - 
vooral werk terug van Belgen. Deze beleids
opties hebben belangrijke gevolgen. Door
dat de hoogtepunten van het klassieke mo
dernisme zich nu eenmaal buiten België 
afspelen wordt deze periode, waarvoor de 
belangstelling ook voor 1961 al ondermaats 
was, verder verwaarloosd. Wie daarbij ter 
verdediging naar de financiële beperkingen 
verwijst, sluit de ogen voor het feit dat de 
prijzen toen sowieso alleen nog maar kon
den stijgen en dat men dus in elk geval 
kostbare momenten verloren liet gaan. We 
zullen merken dat precies de keuze voor 
historische aankopen van kunstenaars (en 
stromingen) die nog niet in het Museum 
vertegenwoordigd zijn, de kern uitmaakt 
van de huidige aankooppolitiek.
Ondertussen bezitten de Koninklijke Mu
sea wel- enkele werken van klassiek mo
derne meesters, maar zonder de legaten en 
de schenkingen zou deze sectie helemaal 
een lachertje zijn. De aankopen tussen 1961 
en 1984 van internationale stukken uit de 
klassiek-moderne periode bestaan uit wer
ken die zogenaamd aansluiten bij de be
staande verzameling (onder andere Dali, 
Ernst, Tanguy). En mogen we veronderstel
len dat dit ook de argumentatie is achter 
enkele andere belangrijke aankopen (onder 
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andere Klee, Picabia)? Het merendeel van 
de klassiek-moderne sectie bestaat echter 
uit werken van secundaire modernen als 
Metzinger, Marcoussis, Campendonck of 
Le Fauconnier. Het Belgische luik van de 
klassiek-moderne periode mag dan nog ver
dedigbaar zijn, de buitenlandse sectie is 
bedroevend zwak.
Zo belanden we bij een volgende vaststel
ling: in de periode 1961-1984 wordt voor
namelijk Belgische, en niet zelden Brusselse 
kunst aangekocht. V ooral in het domein van 
de ‘levende kunst’ levert dit een indrukwek
kend arsenaal aan miskopen op. De lijst met 
werken van reeds nu illustere onbekende 
Brusselse artiesten is zo onwaarschijnlijk 
lang dat het zelfs geen zin heeft om aan een 
overzicht te beginnen. Toch even proeven 
van de namen van kunstenaars? Jacques 
Zimmerman, Lydia Wils, Gabrielle Bedoret, 
Colette Duck, Serge van de Velde, Monique 
Alluin, Jacques Calonne, Micheline 
Boyadjian, Philippe Decelle,... Geloof ons, 
zo kunnen we nog uren doorgaan. De selec
tie omvat honderden namen van reeds op dit 
moment volstrekt obscure ‘kunstenaars’. 
Ze zijn natuurlijk niet allemaal van Brussel. 
Je mag er donder op zeggen dat er ongeveer 
evenveel Vlamingen als Walen tussen zit
ten, en waarschijnlijk ook evenveel mannen 
als vrouwen. De Koninklijke is een weten
schappelijke instelling van de eerste rang, 
vergeten we vooral dat niet. Deze stedelijke 
beleids'optie' degradeert het Museum wat 
de moderne kunst betreft tot een regiona
listisch kunstarchief. Het beduidend klei- i 
nere aantal aankopen van werken van bui
tenlandse kunstenaars verstevigt dit beeld 
nog. Vaak gaat het om kunstenaars die in het 
Brusselse op bezoek waren, er verbleven, of 
er een galerietentoonstelling hadden en 
waarvan de Koninklijke zodoende een aan
denken heeft bewaard. Soms moest het niet 
eens de straat oversteken: de kleine Zero- 
afdeling (Heinz Mack, Otto Piene en Günther 
Uecker) werd in 1963 in het Paleis voor 
Schone Kunsten op de kop getikt. In opval
lend veel gevallen gaat het om schenkingen. 
Net als voor hun Belgische en Brusselse 
soortgenoten moeten we meestal onze toe
vlucht nemen tot bestofte catalogi van plaat
selijke tentoonstellingen, om deze buiten
landse namen aan de vergetelheid te ontruk
ken.
Een derde vaststelling heeft betrekking op 
de wijze waarop werken worden verwor
ven. De Koninklijke Musea stellen zich in 
toenemende mate afhankelijk op van schen
kingen en legaten. Wat is de rol van de in 
1967 heropgerichte vereniging van de Vrien
den in deze politiek? “De Vrienden”, schrijft 
Françoise Roberts-Jones-Popelier, “droe
gen van nu af aan bij tot (...) het.verwezen
lijken van de plannen van de Museum- 
leiding inzake vernieuwing, opbouw en 
schenkingen.” In de geschiedenis van het 
museum kunnen we zeker enkele belang
rijke legaten noteren die het patrimonium 
wezenlijk hebben verrijkt. Ook in de pe
riode 1961-1984 zijn enkele spectaculaire 
giften te noteren, met name het legaat 
Delporte in 1973 (229 werken, voorname
lijk oude kunst), het legaat Hess-Vanden- 
broeck in 1978, en de schenking van een 
werk van René Magritte door Mevr. Hergé- 
Kieckens. Daarnaast ontvangt het museum 
echter een deprimerende stapel werken 
waarvan men zich terecht kan afvragen 
welke zin of functie ze ooit kunnen hebben. 
Of behoort het tot de opdracht van een 
wetenschappelijke instelling om een micro
scopische documentaire te maken van de 
plaatselijke kunstscène? Volledig in over
eenstemming met het bekende adagium ‘een 
gekregen paard kijkt men niet in de bek’ 
ontplooit het Museum niet alleen een bij
zonder onkritische houding ten opzichte 
van de aangeboden schenkingen en legaten, 
het maakt klaarblijkelijk ook jacht op de 
nagelaten bezittingen van overleden kun
stenaars. De talloze schenkingen en legaten 
van weduwen of weduwnaars van kunste
naars laten niet anders dan deze tactiek 
vermoeden. Als het belangrijke oeuvres 
betreft, zoals dat van Jean Brusselmans of 
Léon Spilliaert, dan zouden we de museum- 
leiding enkel van gepast en eervol opportu
nisme mogen verdenken. Maar wat moet 
een nationaal museum in ‘s hemelsnaam 
doen met de nagelaten werken van Emest 
Engel-Pak-Rozier, Maurice Marinot, Jean 
Vanden Eeckhoudt, Kurt Lewy, Jos 
Hendrickx, Jean de Bosschere,... ?
Kan men inhoudelijke krachtlijnen ontdek
ken in dit ganse aankopenpakket? Ónmoge
lijk is dat niet, en het resultaat van zo’n 
analyse valt grosso modo samen met het 
pseudo-objectieve (dit wil zeggen Volledig 
on-kritische) overzicht van de Belgische 
kunst. Het valt samen met de geschiedenis 
die men kan schrijven als men geen kwali
tatieve keuzes wil maken, afgezien mis
schien van een lichte voorkeur voor 

Brusselse streekkunst. En nogmaals, het 
beeld dat de Koninklijke kan bieden van de 
Belgische scène tot 1945, is niet echt proble
matisch. Van kunstenaars als Wouters, 
Spilliaert, Ensor, Magritte bezit het mu
seum onvervangbare stukken. Vanaf de ja
ren ’60 laat men zich echter meedrijven 
door wat zich toen als hedendaags en actu
eel presenteerde en nu als volstrekt oninte
ressant kan worden gekwalificeerd.

H.4 In de put

Laten we tenslotte onderzoeken welke bij
drage de architectuur van Roger Bastin le
vert aan de opstelling van de verzameling. 
Tot het Museum voor Moderne Kunst kan 
men zich op twee manieren toegang ver
schaffen: via het gebouw langs het Konings
plein dat nog altijd dienst doet als ruimte 
voor tijdelijke tentoonstellingen, of langs 
het Museum voor Oude Kunst, via een rol
trap. Wanneer we elk één van de ingangen 
nemen, ontmoeten we elkaar onvermijde
lijk op het forum (-2). Op deze plaats, laten 
we zeggen met onze rug tegen de wand
schildering van Sol LeWitt beginnen we 
onze tocht naar de afdeling ‘hedendaagse 
strekkingen’ - verdieping -8 - en nemen we 
de architectuur van Bastin onder de loupe. 
De trappen afdalend, turen we in een lange 
halfdonkere schacht waarvan het einde 
slechts wordt gesignaleerd door een hyste
risch geflikker in de verte. Vanaf onderaan 
de trap, waar een driehoekige, goudkleurige 
“tekening” van James Lee Byars ons be
groet, tot aan het uit TV-monitors bestaande 
stervormige gedrocht van Nam June Paik 
op het einde van de tunnel, passeren we aan 
de rechterkant cabinetten waarvan de wan
den schuin zijn opgesteld, en aan de linker
kant eerst een lange gang die volgehangen is 
met tekeningen, schilderijen, etsen en dies 
meer, vervolgens een flauw belicht schilde
rij van Francis Bacon met daarnaast een 
sculptuur van Moore, en tenslotte een muur
tje waarachter op een lager gelegen niveau 
de vliegtuigvleugel van Kiefer en een en
semble van Paladino verzonken liggen. We 
zijn nog maar aan het begin van onze tocht, 
die ons langs een in de diepte verdwijnende 
glazen wand vijf verdiepingen lager en dus 
naar de hedendaagse strekkingen zal voe
ren. Reeds nu licht de mislukking van het 
gebouw van Bastin in alle hevigheid op. 
Ten eerste, de smakeloze, incoherente in
richting van het interieur, De architect heeft 
materialen aangewend die noch met elkaar 
noch met de opstelling van kunst te verzoe
nen zijn. Zonder enige logica, alsof hij zich 
bediende met wat hem te binnen schoot, 
werden kiemen en materialen met elkaar 
gecombineerd. De kleur van de stenen vloer 
vloekt met de vloerbedekking die van ver 
gezien misschien elegant oogt maar in feite 
ernstig aan slijtage onderhevig is. De beton
nen wanden zijn in een lelijk licht mauve 
geschilderd. Het plafond is bedekt met een 
ordinaire plastic rasterbekleding. Nu eens 
toont de bouwmeester de bekisting van de 
betonnen wand, dan weer wordt de muur 
bepleisterd en behangen, of bedekt met “be
werkte maassteen".
Ten tweede is er de onevenwichtige 
belichting die deels speculeert op natuur
lijk, langs de glazen wand naar binnen val
lend licht en deels op de storend zichtbare 
belichtingselementen die bovendien de be
schikbare tentoonstellingswanden naaf bo
ven toe begrenzen - en dus beperken. We 
zwijgen nog over de opdringerige spots die 
de kunstwerken - willen of niet - steevast 
een dramatische impact verlenen.
Ten derde noteren we het belangrijkste 
mankement van het gebouw, dat het volle
dig ongeschikt maakt voor een zinvolle pre
sentatie van kunst: de slechte verdeling van 
de ruimte. Die vindt zijn oorsprong in de 
.cirkelvormige, schuin aflopende glazen 
wand van de lichtput, waarrond het museum 
zich naar achter toe uitstrekt. Al de binnen
muren die zich haaks op dit glazen gordijn 
situeren, vertrekken natuurlijk niet van te
gen het glas maar - noodzakelijkerwijze - 
van een stuk daarachter. Bovendien staan ze 
allemaal in een straal die vertrekt uit het 
middelpunt van de halfcirkelvormige put, 
en daardoor lopen ze onderling nooit even
wijdig. Een andere serie binnenmuren heeft 
vermoedelijk de vierkante basisvorm waarin 
de halfcirkelvormige wand gevat is, als uit
gangspunt. De combinatie van beide 
verdelingsprincipes geeft de ruimte hele
maal een chaotische aanblik. Weinig kunst
werken weten zich geborgen in een helder 
gedefinieerde ruimte. Het mooiste, maar 
natuurlijk ook gruwelijkste bewijs voor de 
volstrekte onbruikbaarheid van deze archi
tectuur kan men afleiden uit de onmogelijk
heid om er zelfs maar banken en stoelen in 
te plaatsen, op een manier die de bezoeker 
dient en visueel niet teveel stoort.
Aan volledig overbodige doorkijkjes is er 

geen gebrek. Op de bovenste verdieping 
van de put (-3) wordt de verwarrende ruimte- 
behandeling nog versterkt, doordat men her 
en der uitkijkt op een lager gelegen tussen- 
niveau.
Het museum bestaat dus uit niet meer dan 
een halfcirkelvormig lichtdebiet dat vervol
gens onhandig verdeeld is in gammele com
partimenten die als de cellen van een kristal 
in elkaar duikelen. Deze verdeling van de 
beschikbare ruimte is niet alleen onbevredi
gend omdat niets zich tot een plaats aaneen
sluit en er geen zinnig parcours te verzinnen 
valt, de tentoonstellingsinfrastructuur wordt 
door deze onzinnige verkaveling ook ern
stig beperkt. Tenzij men zijn toevlucht neemt 
tot bijna zielige noodoplossingen, zoals men 
nu doet, en men al de gangen, half opge
richte wanden en lege plekken tot expositie
ruimte bombardeert.

H.5 Conclusies

Aan het vierentwintigjarige bewind van 
Philippe Roberts-Jones komt in 1984 - vlak 
na de openstelling van het Museum voor 
Moderne Kunst - “plots” een einde. De 
zestigj arige hoofdconservator geeft de voor
keur aan de openstaande betrekking van 
Vast Secretaris van de Académie roy ale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, een ambt dat hij tot op vijfen
zeventigjarige leeftijd kan uitoefenen. We 
hebben trachten aan te tonen dat het aankoop
beleid tijdens de ambtsperiode van Philippe 
Roberts-Jones een dieptepunt bereikt. Ook 
aan het nijpende infrastructurele probleem 
van het Museum voor Moderne Kunst wordt 
een ronduit catastrofale oplossing geboden. 
In het volgende hoofdstuk zullen we nagaan 
op welke wijze met deze erfenis - dié de 
huidige hoofdconservator Eliane De Wilde 
als “gebroken potten” omschreef - wordt 
omgesprongen.

III. De aankopen hedendaagse kunst 
1985-1994

IIL1 Een instelling in de kering

Zoals aangehaald verwerft de Belgische 
Staat de rijke collectie van de Koninklijke 
Musea in 1846. Na de verschillende staats
hervormingen is de Belgische natie echter 
niet meer wat ze was. Ook los van de natio
nale strubbelingen wordt aan het statuut van 
de Musea stevig gesleuteld, tot op de dag 
van vandaag. De bedoelingen van de 
bevoogdende overheid lijken niet altijd even 
nobel.
In 1987 worden de Musea voor Schone, 
Kunsten samen met de Musea voor Kunst 
en Geschiedenis onder één museale koepel 
samengebracht, en verkrijgen ze beheers- 
autonomie. Officieel wil men “hun 
onderzoeksprogramma’s harmoniseren en 
coördineren, hun uitrustingskosten beper
ken en de samenwerking bevorderen bij de 
uitvoering van hun taken van openbare 
dienstverlening en wetenschappelijk onder
zoek”; Als we echter weten dat dit besluit 
een van de wagonnetjes is uit de Bijzondere 
Machten-trein van de regering Martens, dan 
wordt gauw duidelijk dat dit vooral met 
besparende bedoelingen gebeurt. Ook met 
de bij ditzelfde besluit toegekende autono
mie wil men in eerste instantie de kosten van 
de musea in de hand - of in de enveloppe - 
houden. Ongeacht de intenties van de rege
ring echter, maken de Musea gretig gebruik 
van deze kans om een autonoom financieel 
beleid te ontwikkelen. Henri Pauwels, de 
opvolger van Philippe Roberts-Jones roept 
meteen het fonds “Business for the Arts” in 
het leven. Over de verhoogde administra
tieve efficiëntie die de beheersfusie met 
zich moest meebrengen, is er heel wat min
der enthousiasme. Niet alleen verschillen 
de twee instellingen teveel van elkaar om 
een inhoudelijke synergie te bekomen, ook 
op het louter technisch administratieve vlak 
levert de samenwerking weinig op. De 
beheerscommissie die de regering aan de 
beide musea heeft opgedrongen, is vooral 
een blok aan het been.
In de praktijk wordt het inhoudelijk en ad
ministratief werk van elk van de beide in
stellingen toevertrouwd aan een wetenschap
pelijke raad, een directieraad en aan de 
technische commissies van advies voor de 
aankopen. De wetenschappelijke raad - be
volkt door twee professoren van beide lands
gedeelten en vier leidinggevende personen 
van de Koninklijke Musea (waaronder de 
hoofdconservator, Eliane De Wilde en de 
departementshoofden) - stippelt het inhou
delijke beleid uit, waakt over de aankoop
politiek en adviseert bij benoemingen. Daar
naast zijn er dus de twee technische com
missies voor aankopen, een voor oude en 
een voor moderne kunst. Voor de toeken
ning van een grotere beheersautonomie in



1987 hadden de Koninklijke Musea voor 
elke aankoop van een kunstwerk van boven 
het miljoen, de goedkeuring nodig van de 
bevoegde Ministers van Onderwijs. Na het 
Besluit van 1987 mag de Koninklijke op 
eigen initiatief werken aankopen, zolang 
het bedrag de 5 miljoen niet overschrijdt. 
Wel dient men het advies van de betrokken 
technische commissie af te wachten, be
halve als het gaat over aankopen onder de 
250.000 frank.
Zowel voor als na de toekenning van een 
grotere autonomie blijft het aankoopbudget 
quasi ongewijzigd. Sinds 1961 werd het 
jaarlijks budget voor de aankoop van oude 
én moderne kunst slechts verhoogd van 5 
naar 7 miljoen. De Koninklijke Musea hoor 
je echter niet klagen, temeer omdat ze sinds 
het besluit van 1987 zowel de intern be
spaarde, als extern verworven middelen - 
sponsoring, de inkomsten uit nocturnes, le
gaten en schenkingen - volledig naar eigen 
inzichten kunnen beheren en aanwenden. 
Zo leert een eenvoudig optelsommetje dat 
in 1994 voor niet minder dan 30 miljoen 
moderne kunst wordt aangekocht!
De voorlaatste en zelfs de laatste staats
hervorming hebben de Koninklijke Musea, 
net als de andere nationale wetenschappe
lijke instellingen, goed verteerd. Samen met 
Buitenlandse en Sociale Zaken blijven zij 
voorlopig nog op en top Belgisch. Het 
voogdijschap is verschoven van het 
gefederaliseerde Ministerie van Onderwijs 
naar de nationale post van Wetenschapsbe
leid, dit na een kort tussendoortje bij de 
Minister van Binnenlandse Zaken, die ook 
even de Nationale en Culturele Instellingen 
onder zijn bevoegdheid had.
In de laatste regering hebben eerst Jean- 
Maurice Dehousse en daarna Michel 
Daerden dit departement onder hun hoede. 
Zoals bekend verliet Dehousse in januari de 
regering om burgemeester van Luik te wor
den. Vlak voor zijn vertrek, op 23 december 
om precies te zijn, bezorgt hij de Konink
lijke Musea nog een laatste geschenk. Zon
der enige vorm van overleg legt hij een 
Besluit voor aan de Koning, waarin hij de 
samenstelling van de aankoopcommissies 
en een gewijzigde aankoopprocedure vast
legt. Hij brengt het aantal leden per commis
sie terug van 12 naar 6, en de duur van hun 
mandaat van 6 naar 4 jaar. Terwijl de 
departementshoofden en de hoofdconser
vator in de vroegere technische commissies 
ambsthalve zetelden en dus mee konden 
beslissen over een aankoop, krijgen ze nu 
enkel nog een raadgevende stem. Aankopen 
van meer dan 1.250.000 frank en kunstwer
ken waarover de commissies niet tot een 
vergelijk kunnen komen, moeten worden 
voorgelegd aan de Minister. Ook aankopen 
die de commissies negatief adviseren, kun
nen door de Minister worden goedgekeurd. 
Bovendien stelt hij een bijkomende com
missie in: naast de commissies voor oude en 
moderne kunst is er nu ook één voor heden
daagse kunst “De Wetenschappelijke Raad 
bepaalt wat voor de toepassing van deze 
bepaling verstaan moet worden onder een 
oud, een modem of hedendaags kunstwerk.” 
Met een klap worden de autonomie van de 
Koninklijke Musea én de deskundigheid 
van de betrokken commissies - ook de com
missies die de Minister thans heeft samen
gesteld - ongedaan gemaakt. Niet Carl Van 
De Velde, Arnout Balis, Maurice Smeyers, 
Jacques Steinnon, Pierre-Yves Kairis en 
Catheline d’Ieteren (de door de Minister 
samengestelde commissie voor oude kunst), 

Michiel Heirman, Anne Reniers-Philipot, 
Dirk Lauwaert, Pierre Somville, Chantal 
Mengeot en Michel Draguet (moderne 
kunst), Jan Vertinden, Chantal De Smet, 
Piet Vanrobaeys, Xavier Canonne, Liliane 
Sabatini en Michel Bodson (sic) (heden
daagse kunst) beslissen in de toekomst over 
aankopen boven het miljoen en een kwart, 
maar de Minister in eigen persoon. Af wach
ten wat vanaf nu oud, modem en heden
daags zal heten...

III.2. Modern, hedendaags

Alhoewel men dit raadselachtige maneuver 
van de voormalige Minister van Weten
schapsbeleid kan zien als een misplaatste 
inmenging in het beleid van het museum, 
wordt de vraagstelling omtrent het ‘heden
daagse’ karakter van het aankoopbeleid nu 
tenminste expliciet aan de orde gesteld. We 
kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat 
de Koninklijke in de loop van de geschiede
nis wel op uiteenlopende wijze met de vraag 
omtrenthet ‘hedendaagse’ is omgegaan maar 
nooit met een openlijk beargumenteerde 
oplossing is komen aandragen. Ondanks het 
feit dat de probleemstelling rond het ‘he
dendaagse’ steeds werd weggemoffeld, werd 
wel ‘hedendaags’ gekocht. Er werd echter 
geen zinnige reflectie ontwikkeld.
Over welke aankoopstrategieën hebben we 

het hier? We hebben reeds vastgesteld dat 
de Koninklijke tussen 1961 en 1984 regel
matig kunstwerken aankoopt die pas het 
atelier hebben verlaten. Het museum koopt 
recent werk van vooral Belgische kunste
naars - Jeune Peinture, lyrische abstracten, 
Cobra, zachte regionale pop-art, kinetische 
kunst... Dat het gedurende de jaren ’60 en 
later regelmatig recent werk koopt van kun
stenaars die worden gerekend tot de “gene
ratie van de jaren ’50", getuigt niet van een 
bewust historiserende beleidsoptie maar 
slechts van een traag evoluerende, voor
zichtige smaak.
Tot omstreeks 1990 gaat de Koninklijke 
verder met het aankopen van actueel Brus- 
sels en Belgisch werk, dat ook op het mo
ment van aankoop op geen enkele ‘natio
nale’, laat staan ‘internationale’ relevantie 
kan betrapt worden. Op de samenstelling 
van dit pakket gaan we hier niet in. Ons 
interesseert hier de aangehaalde keuze voor 
‘actuele’ kunst. In de ambtsperiode van 
Philippe Roberts-Jones maar ook daarna, 
tot omstreeks 1990 om precies te zijn, stelt 
het museum zich tot taak om ‘hedendaagse’ 
kunst aan te kopen, welk smaakrecept het 
daarbij ook volgt. Het zal duidelijk zijn dat 
we deze term - net zoals het museum overi
gens - pragmatisch definiëren, namelijk als 
‘kunst van het moment’. We hebben reeds 
trachten aan te tonen dat een aanpak die 
deze algemene definitie niet verder toespitst 
in gereflecteerde artistieke keuzes, zonder 
meer in rampzalige aankopen uitmondt. Een 
beleid dat zich voor een groot deel beperkt 
tot temporele criteria - kunst van ‘nu’ - en 
geografische motieven - Belgisch, Brus
sels, met alle aandacht voor het communau
taire evenwicht - stevent af op het failliet 
waarvan we ondertussen de materiële resul
taten kennen.
Rond 1990 verandert deze situatie in posi
tieve zin, maar meteen deemstert ook de 
‘hedendaagse’ dimensie weg. Voor 1990 
wordt regelmatig een tentoonstelling inge- 
richt die de hedendaagse kunstproduktie 
van een land in beeld brengt (dit in het kader 
van Europalia of van Culturele Akkoorden) 
en is er een aparte tentoonstellingenreeks 
waarin jonge kunstenaars (onder andere Thé 
Van Bergen, Agnès Maes, Babis Kandilap- 
tis) worden voorgesteld. Na 1990 zien we 
deze belangstelling voor hedendaagse kunst 
tanen - op de rampzalige expo “Kunst in 
België na 1980” na. Het aankoopbeleid 
vanaf circa 1990 kunnen we gerust 
historiserend noemen. Men kiest immers 
voor de ‘recentste kunstgeschiedenis’ in de 
plaats van voor (eender welke vorm van) 
‘hedendaagse kunst’. Men koopt niet alleen 
werk uit een recent verleden maar men gaat 
met dit verleden ook op een vrij klassieke 
kunsthistorische manier om. In de periode 
tussen 1990 en 1994 verwerft het museum 
werken die men doorgaans reeds in zoge
naamd historische stromingen onderbrengt: 
vooral Minimal Art, Concept en Arte Povera. 
Langs de Belgische kant overheerst de kunst 
die haar wortels vindt in de jaren ’60 (voor
namelijk Marcel Broodthaers) en ’70 (Jan 
Vercruysse, Didier Vermeiren,...). Boven
dien probeert men uit deze oeuvres, die men 
blijkbaar reeds als ‘kunsthistorisch geka
derd’ beschouwt, ook historische sleutel
werken aan te schaffen. Bij de collectie
vorming vermijdt men doelbewust een he
dendaags perspectief. Vooraleer dit beleid 
kritisch te benaderen, willen we eerst nauw
keurig aangeven hoe het zich vanaf 1985 
ontwikkelt.

1.3. 1985-1989: het aankoopbeleid, 
de werken, de artistieke keuzes

Inleiding: een paarwerken... In 1985 koopt 
het Museum voor Moderne Kunst werk van 
Jacques Charlier - de “Documents Profes- 
sionels” uit 1972. In hetzelfde jaarvervoegt 
een werk uit 1982 van Didier Vermeiren de 
collectie. In 1986 volgt een installatie uit 
1981 van Bernd Lohaus. Het zijn de eerste 
spaarzame aankopen van hedendaagse kunst 
die men kan relateren aan artistieke 
belangstellingssferen voorbij ‘de lyrische 
abstractie’, de ‘surrealiserendeassemblage- 
kunst’, of de gematigde, regionale ‘pop’ en 
'kine-kunst', met andere woorden: voorbij 
de stromingen waaruit de Koninklijke tot 
dan toe had aangekocht. We maken uitzon
dering voor de aankoop in 1972 van twee 
‘plakkaten’ van Marcel Broodthaers, en voor 
verdere aanwinsten van deze kunstenaar in 
1981 en 1982. Op het moment dat deze 
werken de collectie vervoegen, staan ze 
volledig geïsoleerd.
Karikaturen: in het zog van 1961-1984. 
Immers, tussen 1984 en 1990 gaat het Mu
seum gewoon voort met het aankopen van 
artistiekerige produkten die niet eens meer 
de uitloper zijn van een aloude ‘stroming’ 
(surrealisme, expressionisme of andere 20ste 
eeuwse klassiekers) maar enkel nog aan de 

verkitschte exploitatie ervan deelnemen. 
Naast deze creaties uit een pseudo-modern 
Fine-arts-circuit, treft men nog wat brave 
wachtzaal-kunst aan van Luc Hoenraet (een 
“Hommage aan Joseph Beuys” waar de 
gehonoreerde zich zonder twijfel van in zijn 
graf omdraait) over Eric de Smet tot een 
zekere Evelyne Dubuc, die hier sedert 1990 
vertegenwoordigd is meteen knutselwerkje 
op basis van geverniste fotokopies.
Zwakwerk. In de periode van 1985 tot 1989 
en enkele keren daarvoor, wordt werk aan
gekocht dat te relateren is aan probleem
velden voorbij kine- en pop-art. Heel wat 
van deze aanwinsten zijn dus wel zeitgemafi 
- waardoor men ze niet onder de karikaturen 
kan rangschikken - maar leveren geen inte
ressante bijdrage aan een collectie recente 
of hedendaagse kunst. Als het gaat over het 
eindpunt van de moderne schilderkunst en/ 
of over de fundamentele schilderkunst die 
zijn basiscondities ondervraagt, kunnen we 
verwijzen naar de aankopen van Hugo 
Duchateau (reeds aangekocht in 1974 en 
een gift in 1986) wiens illustratieve werk 
vooral door een prentjesachtige kitscherig
heid stoort. Ook het werk van Willy De 
Sauter (aangekocht in 1983) moeten we 
zien in het licht van een schilderkunst die 
zich situeert voorbij de klassieke conceptie 
van het schilderij (van de geometrische en 
lyrische abstractie). Het werk uit de collec
tie is echter op een zeer beschaafde manier 
post-painterly, het vertegenwoordigt geen 
radicale positie. Hetzelfde kan gezegd wor
den van het werk van Alan Green (aange
kocht in 1986), die ergens een gezellig mid- 
denpaadje bewandelt tussen de late abstracte 
velden van de schilderkunst met (funda
mentele) inslag enerzijds, en een naar de 
natuur geurende gevoeligheid anderzijds. 
Overigens, in de aankoopbulletins vinden 
we een opvallend aantal werken terug van 
Engelse kunstenaars die aanleunen bij de 
sensibiliteit van Land Art, maar de radicale 
keuzes ervan salonfahig maken onder de 
vorm van een soort natuurgevoelig, reactio
nair ‘ecologisch animisme’,of van een brave 
semi-abstracte poëzie. DavidNashenDavid 
Tremlett (aangekocht in 1990 en 1986) lij
ken ons daarvan voorbeelden. Veel van dit 
werk esthetiseert de verworvenheden van 
kunst uit de jaren ’60 en maakt deze 
consumeerbaar. Het museum lijkt hier de 
kans te vinden om bij een actuelere produk- 
tie aan te knopen, zonder dat haar klassieke 
smaak wordt gebruskeerd. In hetzelfde licht 
kan men wellicht de werken van Nigel Hall 
(aankoop in 1983) en Nicholas Pope (aan
kopen in 1984 en 1989) zien, die te relateren 
zijn aan een klassieke sculpturale visie. Ook 
wanneer de Koninklijke zijn graantje mee
pikt van de plaatselijke Nieuwe Schilder
kunst uit de jaren ’80 (Thé Van Bergen en 
Philippe Vandenberg, aangekocht in 1985 
en 1986) is het wellicht niet onbelangrijk 
dat dit werk vanuit klassieke schilder
kunstige parameters kon worden bekeken 
- al is dat van Van Bergen niet vies van enige 
wollig verpakte fundamentele pretenties. 
We vullen de lijst verder aan met het pers
archief van Denmark (in 1989), die de 
informatiemaatschappij niet structureel be
kritiseert maar enkel zijn besef rond een 
probleemstelling demonstreert, door ze in 
propere ikoontjes te persen. En in 1990 
worden nog twee werken gekocht van Paul 
Gees, bij wie de pure spanning tussen mate
rialen al lang verworden is tot de invulling 
van een academisch formalisme.
Verder noteren we nog een handjevol streek- 
kunst met een wat hedendaagser uitzicht: 
het neo-constructi vi sme van Marc Verstockt 
(2 werken in 1985), werk van Tjen 
Meylemans en Albert Pepermans (gekocht 
in 1988), of een kitscherige kleurenorgie 
van César Bailleux (gekocht in 1987).
Afgezien daarvan koopt men tussen 1985 
en 1989 van een aantal (oudere) internatio
nale blikvangers recente stukken aan van 
een zeer bedenkelijke allure. Het exposé 
van Nam June Paik is al enige tijd verkitscht, 
wat een met computer geschilderd doek en 
een installatie met zes monitoren opgehan
gen in stervorm, nog eens pijnlijk illustre
ren. Ook het duur ogende (recente) werk 
van George Segal is een hol demonstratie- 
stukje. Tijdens de jaren ’60 oogde de 
narrativiteit van dit oeuvre misschien ge
durfd, nu is de goedkope schijn ervan op een 
ergerlijke manier in zijn eigen val getrapt. 
Uit al het voorgaande kunnen we besluiten 
dat de Koninklijke tijdens de jaren ’80 een 
regionalistisch museum blijft met een 
behoudsgezinde smaak, dit ondanks enkele 
merkwaardige aankopen.
Een bruuske wending. Worden de zeldzame 
relevante aankopen tussen 1984 en onge
veer 1990 omringd door dezelfde on-kunst 
die daarvoor werd aangekocht, dan treedt 
vanaf ongeveer 1990 een systematische 
verandering op. Vanaf dan kunnen we ook 
van een echt aankoopbeleid spreken, in die 

zin dat er met kennis van de recente kunst 
accenten worden gelegd en keuzes worden 
gemaakt. Eerst toch enkele cijfers. Tussen 
1990 en 1994 worden naast het belangrijke 
legaat van Alla en Benedict Goldschmidt 
ongeveer tweehonderdvijftig kunstwerken 
verworven waarvan iets meer dan honderd 
aankopen. Vermelden we eerst een aantal 
aankopen waaraan men deze beleidswending 
kan vaststellen - gaande van 1990 tot 1994. 
Vooreerst de aankopen van internationale 
hedendaagse kunst: in 1990: “Yellow & 
Red, Black & Blue " (1972) van Sol LeWitt; 
in 1991: “Untitled, Jan. 22,1964” (1964) 
van Dan Flavin, “Utah Circle” (1989) van 
Richard Long; in 1992: “Progression” 
(1974) van Donald Judd, “Blauw Norman- 
disch graniet gespleten en gezaagd ”(1985) 
van Ulrich Rückriem; in 1993: “Wire 
sculpture” (1968) van Robert Barry. En in 
1994 het imposantste rijtje: “Concetto 
spaziale-Attese ” (1968) van Lucio Fontana, 
een installatie uit 1981 van Yannis Kounel- 
lis, “Bundle” (1967) van Barry Flanagan, 
een werk van Lothar Baumgarten, “Tenda 
verde” (1962-1965) van Michelangelo 
Pistoletto, een Stack Piece uit 1988 van 
Donald Judd, “Saldatori” (1960) van Mario 
Merz, “Stoffbildn°35” (1969) van Blinky 
Palermo, “Amsterdamse Bos” (1971) van 
Jan Dibbets en een werk uit 1986 van 
Giovanni Anselmo. De manifeste aandacht 
voor internationale kunst maakt op zich al 
de verandering duidelijk. Immers, de inte
ressante werken die daarvoor druppelsge
wijs werden gekocht, zijn allemaal van 
Belgische makelij, wat ondanks hun verras
sende kwaliteit niet zonder verband lijkt 
met het oude ziektebeeld van de Konink
lijke. Vanaf 1990 worden nog de volgende 
werken van Belgische kunstenaars verwor
ven: “Row” (1990) van Guy Rombouts en 
Monica Droste,’’Composition trouvée” 
(1989) van Guillaume Bijl, “Spiegel- 
schijven” (1980-1981) van Panamarenko, 
“Portret van de kunstenaar” (1984) en 
“Tombeaux” (1990) van Jan Vercruysse, 
“L’appel aux armes” (1992) van Didier 
Vermeiren, “Poor Heine” (1987) en “My 
dear Gregory” (1981) van Walter Swennen, 
“Eén der zestig werkdagen” (1976) van 
Marthe Wéry,...
Tenslotte is er Marcel Broodthaers. Na de 
reeds eerder vermelde ‘gelukkige’ aanko
pen in 1972,1981 en 1982 en de schenkin
gen van Mevrouw Gilissen in 1989, wordt 
vanaf 1990 systematisch gespeurd naar stuk
ken om een Broodthaers-collectie te vor
men. Door eigen aankopen en giften - onder 
meer uit het Goldschmidt-legaat (1990) - 
kan men inmiddels bogen op een behoor
lijke permanente presentatie van deze kun
stenaar. De verzameling omvat naast docu
menten, zoals uitnodigingen, vlugschriften, 
teksten, boeken en catalogi van en over 
Broodthaers : “Le drapeau noir. Tirage 
illimité” (1968), “Musée d’Art Moderne, 
Les Aigles, Section XIXe Siècle” (1969), 
“Le corbeau et le renard” (1967-1972), 
“Armoire charbonée (Armoire à charbon) ” 
(1966), “Fumer - Boire - Copier - Parler - 
Ecrire - Peindre - Filmer. Série en langue 
française (Série de neuf peintures sur un 
sujet littéraire)” (1972), “Un coup de dés 
jamais n ’abolira le hasard. Image ” (1969), 
"Rébus" (1973), “Comment va la mémoire 

de La Fontaine” en “Citron - Citroen” 
(1974)...

III.4. Hedendaagse strekkingen

“Hedendaagse strekkingen” staat op het 
plakkaatje dat ons de weg wijst naar de 
recentste kunst in de Koninklijke Musea, 
zich bevindend op verdieping -8. Alleen al 
de term doet een weinig soepele omgang 
met de recentste kunstgeschiedenis (of met 
de hedendaagse kunst) vermoeden. In deze 
stoffige, vage noemer weerklinkt ongemak 
met wat hedendaagse kunst is. Hedendaagse 
kunst lijkt voor de Koninklijke een onhan
delbare appendix van de kunstgeschiede
nis. Men opteert er dan ook voor om de 
aankoop van en de omgang met deze re
cente kunst te legitimeren vanuit een klas
siek kunsthistorisch kader. Historiseren heet 
zoiets. In wat volgt willen we de problema
tische aspecten van deze historiserende aan
pak aankaarten. Ten eerste willen we het 
hebben over de gedeeltelijke overname van 
de historische categoriën en de traditionele 
manier waarop ze worden ingevuld. Daar
aan gekoppeld gaan we in op de problema
tische relatie tussen de Belgische en de 
internationale kunst. Tenslotte blijkt ook 
dat de vanaf 1990 ontwikkelde beleidsvisie 
niet altijd even consequent wordt doorge
trokken. We bespreken de aankopen van 
enkele niet noodzakelijk oninteressante he
dendaagse kunstwerken, die echter volledig 
buiten het programma vallen dat voor het 
overige op ‘de -8’ wordt ontwikkeld.
Door het ovememen van een klassieke
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opdeling in strekkingen op zich, werkt het 
Musem reeds historiserend. Het bekijkt deze 
kunst in het verlengde van wat eraan voor
afgaat, in de plaats vanuit het oogpunt van 
wat erop volgt, en leunt in deze optie aan bij 
het beleid van een degelijk, klassiek Mu
seum voor Schone Kunsten. Dat is op zich 
niet erg, maar toch menen we dat een rijker 
perspectief mogelijk is. Immers, het mu
seum verzamelt wel kunst uit een recent 
verleden, maar het verhoudt zich ook tot een 
periode die zich (nog) op de snee met de 
hedendaagse tijd bevindt Dit ‘net-achter- 
ons’ (van Minimal, van Arte Povera,...) is 
de uitdagende positie van een recent stuk 
geheugen dat ons tegen het achterhoofd 
stoot. Zeker doordat deze kunst zich op een 
scharnierpunt met het hedendaagse bevindt 
kan men ze laten kantelen in een heden
daags perspectief. De klassieke vorm
beheersing van Judd (en analoog daaraan de 
metaforische materiaalbeheersing van Arte 
Povera) zou men in die zin vanop een punt 
voorbij Judd kunnen interpreteren als een 
dusdanige culminatie van beheersing, dat 
deze beheersing zichzelf verraadt. Vooral 
het Stack Piece dat het Museum in 1994 
aankocht maakt een verdrinken in het be
heersen zelf zichtbaar. Gezien binnen de 
hele context van het recentste aankoop
beleid van de Koninklijke, heeft men even
wel niet de indruk dat het museum eender 
welk hedendaags perspectief op de recente 
kunstgeschiedenis - zoals onder andere deze 
omkering van het voor-hedendaagse in het 
licht van het hedendaagse - in rekening 
brengt. Dat zou nochtans een complexe én 
revelerende zaak kunnen zijn. Judd denken 
vanuit Vercruysse, bijvoorbeeld: dit te arti
culeren - deze historische omkering - maakt 
Minimal tot meer dan een stuk kunstge
schiedenis. Maar doordat men in de omgang 
met de collectie bijvoorbeeld Vercruysse 
bij de Belgen inlijft, worden zulke verban
den verhinderd.
De Koninklijke Musea lijken dus elke he
dendaagse blik te vermijden. Of beschouwt 
het museum juist haar keuze voor laat-mo- 
deme of rand-moderne kunst als een heden
daagse optie? Dat is slechts mogelijk als het 
museum opkomt voor een revisionistisch 
modernisme, een neo-modernistisch den
ken dat in haar pleidooi om het moderne 
verder te (her)denken, een radicale breuk 
met de moderniteit ontkent. Het gebruik van 
een neo-modernistische denktrant lijkt ech
ter nauwelijks houdbaar - al was het maar 
omdat het museum werk van Vercruysse in 
zijn bezit heeft.
De discussie over dit perspectief is echter 
niet de enige dubbelzinnigheid die we moe
ten ontraadselen. Immers, of de Koninklijke 
nu neo-modernistisch denkt of zich louter 
vanuit een traditioneel kunsthistorisch per
spectief toespitst op de ‘late modernen’, in 
beide gevallen stellen we vast dat een aantal 
‘jongere’ werken als anomalieën in deze 
collectie ronddwalen. Deze werken kunnen 
onvoldoende aan de voornoemde histori
sche belangstellingssfeer worden gerela
teerd; terzelfdertijd is hun aanwezigheid te 
los en te verstrooid om van een aparte 
beleidsoptie te kunnen spreken. Voorbeel
den daarvan zijn de werken van Wim 
Delvoye en Michel François.
Besluiten we dat de laat-modeme kunst 
door de Koninklijke overwegend wordt be
handeld als een supplementaire laag op de 
kunstgeschiedenis in het algemeen en dus 
allicht op die van de moderniteit in het 
bijzonder. De Koninklijke Musea zullen 
misschien verwijzen naar hun wetenschap
pelijke opdracht om hun beleid terzake te 
verdedigen. Reeds vanuit de collectie zelf, 
waarin zich zoals gezegd ook enkele ‘re
cente’, niet of moeilijk historiseerbare wer
ken bevinden, kan de ondoelmatigheid van 
deze argumentatie aangewezen worden. Tast 
deze ‘hedendaagse’ kunst het wetenschap
pelijk aura van de Koninklijke Musea aan? 
Werd ook het beleid van Philippe Roberts- 
Jones niet als wetenschappelijk omschre
ven? En hoe wetenschappelijk kan de om
gang met ‘recente’ kunst zijn? Als een in- 
stelling die zich met ‘hedendaagse strekkin
gen’ wil inlaten zich bewust is van het 
heikele dezer vragen, dan zou ze misschien 
minder met de vlag van de wetenschappe
lijkheid zwaaien.
Een ander probleem is de geïsoleerde posi
tie van de Belgische kunst op de ‘-S’, met 
Broodthaers als centrum. De collectie 
Broodthaers is bijzonder respectabel en de 
keuze van de stukken is ernstig onderbouwd. 
Haar manifeste vertegenwoordiging houdt 
echter gevaren in, met om te beginnen de 
dreiging van een al te klassiek Belgicistisch 
fundament. Als dit m u seum met haar En sors 
en Magrittes kan uitpakken, en dan nog eens 
Broodthaers tot basisfiguur van de recentste 
(Belgische) kunst uitroept, dan loert de- 
zelfde Belgicistische genealogie weer om 

-de hoek: Ensor-Magritte-Broodthaers, en 

vervolgens Vercruysse graag.
Men kan het Museum niet verwijten dat het 
de retorische bevestiging van dit verhaal 
levert: de Broodthaers-collectie krijgt op de 
‘-8’ haar eigen ruimten, en het internatio
nale tegengewicht is er eveneens. Ander
zijds echter, spreekt het Museum dit verhaal 
allerminst tegen. Waarom anders de schei
ding van de Belgische kunst en de interna
tionale toppers, die haast systematisch wordt 
doorgevoerd in de presentatie? En waarom 
stellen we de toespitsing op de klassieke 
laat-modeme (of rand-moderne) kunst voor
namelijk vast bij internationale kunst en 
valt bij de uit België afkomstige kunstwer
ken ook heel wat jonger werk te noteren, 
zoals dat van Wim Delvoye, Jan Fabre, 
Michel François? Zijn ze dan aangekocht 
omdat ze de kinderen van Broodthaers zijn? 
Moet hier, naast de internationale standaard, 
dan toch weer zo’n typisch Belgisch rand- 
verhaal worden geschreven?
Inderdaad, een werk als dat van Wim 
Delvoye is eenzaam in deze collectie; alleen 
het tot vervelens toe herhaalde Belgico- 
surrealistische cliché lijkt het met de rest te 
kunnen verbinden; net zoals “Row” van 
Rombouts & Droste - overigens wel een 
scherp werk - alleen kan worden gelijmd via 
het fenomeen ‘taalspelletjes’, nog zo’n 
Belgische artistieke ‘tic’. Bij Vermeiren, 
Vercruysse, en bij de paradoxaal gedurfde 
esthetische zachtheid van Marthe Wéry, 
stelt dit probleem zich minder, gewoon 
omdat deze kunstenaars in nauwer verband 
staan met de doorgedreven (rand-)modeme 
posities van Judd of Kounellis. Hetzelfde 
geldt voor het werk van Cortier, voor Lohaus, 
met een werk dat krachtig helt op de snij
tand tussen taal en materiaal, of voor de 
sculptuur van Van Severen. Hun aanwezig
heid is rijker gerelateerd dan met Broodthaers 
alleen - al zullen we zien dat de presentatie 
van deze werken dit niet bepaalt accentu
eert.

III.4. Omgang met de collectie: 
hedendaagse kunst op -8 
en daarboven

Voor de bespreking van de presentatie base
ren we ons op de huidige opstelling én op de 
oudere die tussen 1991 en begin 1995 door
lopend te zien was. Maar niet alleen op -8, 
op de bodem van de Brusselse bouwput 
wordtrecente kunst getoond. Ook het forum 
(-2) en de aanloop naar de achterkant van 
het museum (-3) herbergen het één en ander. 
Op het forum heerst een landelijke sfeer. 
Centraal ligt een werk van Richard Long, 
met daarachter, gecompartimenteerd in hok
jes Alan Charlton, Alan Green, Finlay en 
rechts tegen de wand Tremlett. De rozige 
stenen van “Utah Circle” liggen op een 
lelijke vloer met een jammer genoeg niet 
onverwante kleur. De kunstwerken daar- 
rond zijn op een heel discrete, natuurlijke 
manier aanwezig - ze passen zo goed bij 
elkaar dat men ze na een tijdje niet meer 
opmerkt. Dit softe gezoem heeft nog het 
meest weg van bazarmuziek waarmee men 
mensen onbewust binnen denkt te lokken. 
Een meesterwerk is deze “Utah circle” van 
Long niet, maar het verdient beter dan be
handeld te worden volgens de smaak van 
een slecht binnenhuisarchitect die alleen op 
zoek is naar een ‘aangename ambiance’. 
Erger nog is de ophanging van de doeken 
van Green en Charlton aan opzichtige haak
jes, ditterwijl toch de simpelste accrochage- 
cursus leert dat bij de schilderijen van 
Charlton de objectkwaliteit belangrijk is, en 
dat zodoende elke ‘objectkwaliteit’ vreemd 
aan het werk stoort.
In de hokjes op -3 worden werken getoond 
van ‘niemand minder’ dan Warhol, Sam 
Francis, Keith Haring en Allan Jones - bruik
leen of legaat - in al te voor de hand lig
gende, zeg maar platte combinaties. Deze 
presentatie lijkt veel op een verkrampte 
poging om de reusachtige lacunes in de 
collectie bij voorbaat goed te maken. Met 
bruiklenen van - soms in relatie tot het 
betreffende oeuvre - minderwaardige stuk
ken probeert men wedren die men ontving 
uit het legaat Goldschmidt (van bijvoor
beeld Jones en Oldenburg), een minimum 
aan gezelschap te geven. Of daar Keith 
Haring voor nodig is, of een slechte late 
zeefdruk van Warhol is wel de vraag. En 
wat moet die ene slappe Sam Francis hier, 
deze in dit museum verdwaalde abstract
expressionist? Figureren als internationale 
hit zonder meer? De hitgevoeligheid is al 
voelbaar bij het eerste hokje van deze don
kere tunnel, waar bezoekers vol spanning 
mogen wachten tot een stalen poppenhoofd 
tegen een klok botst: dit circuswerk van 
Dennis Oppenheim kan dankzij de opstel
ling vooraan, helemaal zijn rol als topattractie 
waarmaken. Op het einde van deze aanloop 
op -3 volgen twee onwaarschijnlijke orgel
punten, namelijk het gevoelige traan-bij- 

het-verhaal-trioKiefer/Paladino/Tremletten 
een onsmakelijk glitterhoekje met werk van 
Robert Rauschenberg (een bruikleen), Paik 
en Segal. Minderwaardig, verkitscht werk 
van dure namen. -3: wat bedoeld is als 
prestigieuze smaakmaker mondt uit in een 
pijnlijke indigestie.

Voor wie kunst wil opstellen op de bodem 
van de put zijn de beperkingen deprimerend. 
‘Ruimten’ zijn hier nauwelijks, er is enkel 
een vlakte doorsneden met muurdammen 
die koppig weigeren zich tot een ruimte 
aaneen te sluiten. Daartussen is het voor de 
bezoeker slalommen - net als voor de wer
ken.
Het krankzinnige van de architectuur op 
deze verdieping is dat de halve cirkelvorm 
van de glazen wand herhaald wordt in een 
gebogen muur, zonder dat die herhaling 
strikt nodig is - we bevinden ons nu immers 
onder de lichtput. Ook het spel met de 
wanden die letterlijk kant noch wal (noch 
mekaar) raken, trekt de architect onder de 
lichtput door, ja zelfs de lelijke ‘bewerkte 
maasstenen' muur die de lichtput afzoomt, 
vinden we op -8 terug. Als men de totaal- 
structuur niet in vraag stelt, kunnen deze 
oplossingen boven -8 nog gezien worden als 
zeer ongelukkige, hetzij noodlottige ma
neuvers. Wie de kromme noodoplossingen 
van deze onmogelijke architectuur echter 
ook op -8 behoudt, alsof het om geniale 
basisprincipes ging, is niet minder dan een 
megalomane dwaas. Had de architect ge
wild, dan had hij zich op ‘-8’ vrijer kunnen 
verhouden tot de beperkingen die zijn de
sastreus totaalconcept hem voor de eerste 
ondergrondse verdiepingen opdrongen. 
Maar consequent tot in het absurde vol
hardde hij in de boosheid.
Op de -8 beschikt het museum over één 
grote rechthoekige ruimte, wat ze op zich al 
bijzonder maakt in deze tempel van ellip
sen, ovalen, halve cirkels en schuinse muur
tjes. Bovendien is ze ook anders ingericht. 
De vloerbedekking werd verwijderd, de 
muren werden wit en de betonnen vloer 
donkergrijs geschilderd. Ook de blote pro
fielen van de muren werden gewit, terwijl ze 
elders doorgaans licht purper zijn geschil
derd. In deze ruimte, waar men vanwege de 
geslaagde werkzaamheden terecht fier op 
is, worden dan ook de recent verworven 
topstukken ondergebracht. Aan de muren: 
de twee werken van Donald Judd, en de 
werken van Dan Flavin, Blinky Palermo en 
Ulrich Rückriem; op de grond: het werk van 
Bruce Nauman (een bruikleen). Met de her
inrichting van deze ruimte geeft het Mu
seum te kennen dat het zelf weet dat de rest 
van de verdieping onmogelijk voor het ten
toonstellen van hedendaagse kunst kan 
worden aangewend. Zowel de architecturale 
beperkingen als de inrichting laten zulks 
niet toe. Dat is het statement van deze ene 
geslaagde ruimte. Laten we eens kijken hoe 
men, ondanks deze beperkingen omgaat 
met de collectie ‘recente kunst’ op de -8. 
Een aantal problematische constanten val
len op. De accrochages zijn vaak historise
rend op een tè risicoloze en te oppervlak
kige manier. Bovendien zijn ze vaak onbe
houwen, en zitten er pijnlijke onhandig- 
heidjes in. Tenslotte is de belichting van 
sommige werken ondermaats. Maar eerst 
meiken we op dat de Belgische en niet- 
Belgische kunst in verregaande mate wor
den gescheiden.
In de boven beschreven ruimte worden en
kel internationale werken rond minimale 
strekkingen samengebracht. De Belgische 
werken die in relatie tot deze context zou
den kunnen functioneren staan elders. De 
werken van Dan Van Severen, Bemd Lohaus 
en Amédée Cortier worden in een andere 
ruimte - overigens op een geslaagde manier 
- samengebracht. Eén werk van Marthe W éry 
hangt bij de twee werken van Jan Vercruysse. 
Penone, Pi sitoletto en Opalka bij elkaar ener
zijds; Geys-Charlier-Lizène-Vermeiren an
derzijds. De opstelling bevestigt daarmee 
impliciet een beproefd beeld van de 
Belgische Kunst als een aparte, onhandel
bare variëteit aan de rand van het internatio
nale circuit De ruimte met Kounellis en 
(een ander werk van) Vermeiren is een 
zeldzame uitzondering; het is ook een ge
slaagde combinatie, alleen was het werkje 
van Marin Kasimir beter naar de reserves 
verhuisd. Het is een modieus restantje van 
het einde van de jaren ’80, en de spielerei 
van dit werk met een gelaatsprofiel, treedt in 
een triviaal verband met de aan scherven 
geslagen plaasterfragmenten van Kounel- 
lis.
Een te risicoloze operatie is de accrochage 
van de “Documents professionels” van 
Jacques Charlier met Jef Geys’ “Voorstel 
tot opblazen van het Museum van Antwer
pen ” (1973, een bruikleen) en een fotowerk 
van Jacques Lizène. Allemaal zijn het wer
ken van Belgische kunstenaars uit de 

conceptuele epoche, allemaal zijn het werk
jes die gebruik maken van zwart-wit foto’s 
op klein formaat zoals men dat ‘in die tijd’ 
veel deed. Deze werken zijn verenigd in een 
compartiment dat zich broederlijk en ge
dwee als Belgische-’conceptuele’-kunst- 
met-fotografische-middelen laat etiketteren. 
Dat een brave historiserende aanpak hier 
met een formeel ‘aspect wordt gecombi
neerd, werkt extra nivellerend. Als even 
verderop Penone en Pistoletto eikaars ge
zelschap moeten dulden omdat ze allebei 
rond het Italiaanse Arte Povera-milieu groot 
zijn geworden, dan is dat jammer, want 
verder hebben ze weinig uitstaans met el
kaar.
Twee ‘ruimten’ waarin een paar Belgen 
quasi willekeurig bij elkaar zijn gepropt, 
illustreren het tweede probleem. De opstel
ling van de werken van Jan Fabre, Leo 
Copers en Panamarenko (al te dicht) naast 
elkaar, steunt waarschijnlijk op hun ver
meende bevlogen aard, namelijk die van 
hemelbestormers, magische dromers of da 
Vinci-achtige fantasten. Het groeperen van 
dit verbond van ‘zotte Belgen’ is echter 
nogal plat, en werkt des te reducerender 
wanneer dit alles op een paar vierkante 
meter gebeurt. Het verband met Walter 
Swennen en Lili Dujourie - die onderling 
ook al niet beseffen wat ze daar schouder 
aan schouder hangen te doen - is dan weer 
helemaal onbestaande. Net zoals het duister 
blijft wat in de andere ruimte de werken van 
Guy Rombouts-Monica Droste, Wim 
Delvoye, Marie Jo-Lafontaine (een vrese
lijk fotowerk), Paul Gees en Michel François 
bij elkaar komen zoeken. Zulk een 
accrochage zegt alleen: dat zijn de jonge(re) 
Belgen, en er is toch al zo weinig plaats.
V ermelden we nog een paar gênante onhan
digheden. “Bundle”, het briljante werk van 
Barry Flanagan werd ergens tussen twee 
zwalpende muurdammen gedropt, terwijl 
het allicht gelukkiger zou zijn met een 
hoekje. Maar hoekjes zijn er in deze onder
grondse vlakte nauwelijks, dus waar moet 
deze bundel zakjes anders naartoe? Ook 
maar in de erezaal? Even voorbij een 
zevendelig werk van Marthe Wéry, in ge
durfd esthetische gradaties van groen, be
groeten ons twee plastic platen van 
Broodthaers, ook in twee verschillende groe
nen, en aan dezelfde muur. Al hebben ze 
nog zo weinig met elkaar te maken, Wéry en 
Broodthaers accorderen werkelijk mooi!

HI.5. Eindbalans

Vanuit een museum van (ten dele) heden
daagse kunst met een absurd regionaal ka
rakter hebben de Koninklijke Musea zich de 
laatste jaren ontwikkeld tot een quasi volle
dig Kunsthistorisch Museum dat kunst be
licht van de 14de eeuw tot de recentste - 
reeds als historiseerbaar beschouwde - kunst
geschiedenis. Dat deze optie een spectacu
laire kwaliteitsverhoging in het aankoop
beleid heeft gegenereerd, is een eerste be
langrijke vaststelling. Een tweede, kritische 
bedenking betreft de weigering van de Ko
ninklijke om deze aangekochte werken van
uit een hedendaags perspectief te beschou
wen, en op basis van deze denkoefening ook 
een gemotiveerde houding te ontwikkelen 
ten opzichte van de ‘levende’, op dit mo
ment onmogelijk te historiseren kunst- 
produktie. Een instelling die het verzame
len en bewaren van ‘hedendaagse strekkin
gen’ tot haar bevoegdheden rekent, mag 
zich niet op een bangelijke manier - be- 
scherming zoekend achter het koele masker 
van de* wetenschapper - kwijten van deze 
opdracht en de eraan verbonden risico’s.

Koen Brams en Dirk Pültau

Bronnen

FrançoiseRoberts-Jones-Popelier, “Kroniek 
van een museum - Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België/Brussel ”, Pierre 
Mardaga éditeur, 1987.
“Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België. Inventariscatalogus van de 
moderne schilderkunst (voorwoord Philippe 
Roberts-Jones; o.l.v. Phil Mertens) ”, Brus
sel, 1984.
“Bulletin van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België ", Brussel, 1961- 
1989/1991 (1/4).

De ingang van het Museum voor Mo
derne Kunst bevindt zich aan het 
Koningsplein, de ingang van het Mu
seum voor Oude Kunst aan de Regent- 
schapsstraat. Het administratieve adres 
van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België: Museumstraat 9, 
1000 Brussel (02/508.32.11).
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de ateliers
De Ateliers was founded by artists to provide young colleagues the 

opportunity to develop their talent in a critical, professional environment. 
Students work independently in their own studios. Teaching-artists make 
individual studio visits once a week. In addition to the twenty private 
studios there are technical workshops for common use.

Applications are open to young artists who are looking for a suitable 
transition from art-school to professional practice. A stay at De Ateliers is 
limited to 2 years. The selection of students is made on the basis of 
submitted work. An interview may be required.

The Dutch Ministry of Culture, which subsidies De Ateliers, provides a 
yearly scholarship to each student. De Ateliers can provide living-quarters.

Information, prospectus and application forms: 
Stichting De Ateliers, Stadhouderskade 86, 
1073 AT Amsterdam, The Netherlands, telephone (0)20-6 73 93 59.

De Ateliers is a non-profit institute.

NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 

1017 DE AMSTERDAM 
T+31 20 62 55 651 F+31 20 62 25 21 5

DE APPEL
In oktober 1995 start De Appel met haar tweede 

internationale cursus voor tentoonstellingsmakers.

CURSUS VOOR
, Deelnemers van de cursus volgen een intensief programma van lezingen, 

seminars én discussies met kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici uit

TENTOONSTELLINGS-
binnen- en buitenland. Tijdens de cursus zullen de deelnemers gezamelijk 

een tentoonstelling realiseren.

MAKERS
De cursus duurt 7 maanden. Er is plaats voor vijf deelnemers.

' De uiterste datum voor aanmelding is 8 mei 1995.

Een internationale commissie zal de definitieve selectie maken op basis van een 

gesprek, dat eind mei plaats zal vinden.

Om voor toelating in aanmerking te komen moeten kandidaten een voltooide 

kunst of kunstgeschiedenis opleiding achter de rug hebben en/of relevante 

werkervaring hebben in de beeldende kunst.

Kandidaten kunnen zich aanmelden door middel van een brief waarin zij 

hun motivatie toelichten, aangevuld met een curriculum vitae en twee referenties 

van voormalige docenten en/of werkgevers.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met De Appel.
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MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST GENT

TIME Festival 1995

Hugo Debaere
18 maart - 30 april 1995

Museum van Hedendaagse Kunst - Citadelpark, B-9000 Gent 
Alle dagen geopend van 9u30 tot 17u (gesloten op maandagen) 
Informatie en rondleidingen: tel 09/221 17 03 - fax 09/221 71 09 
Programmabrochure TIME Festival 1995: tel+fax 09/233 37 87
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ART CONTEMPORAIN

LIEGE/LUIK

EXPOSITION/EXPOSITIE
ï ■

■ TRES
Tiong Ang 

Lisa Couwenbergh 
Fransje Killaars 

Gosse van der Leij

Frank Mandersloot
Annemarie Nibbering 
Roy Villevoye 
Luuk Wilmering

20-03-95 30-04-95
-

7
du mercredi au samedi de 14 à19 h. et sur rendez-vous, dimanche de 11 à 13h.

6, rue des Brasseurs - 4000 Liège
Tel. (32) 41/21.41.91

7
foto: Luuk Wilmering de tentoonstelling wordt ondersteund door proton ICA Amsterdam, 31 (0)20 675 9306

Von 12 tôt en met 16 oktober 1995 organiseert ART PROM vzu de tueede edi
tie van het Salon d'Artistes, een culturele manifestotie die zal doorgaan in de 
Nekkerhallen - Nekkerspoel, Borcht- te 2800 Mechelen. Ditjaor breiden we uit 
en beslaat het artistieke gebeuren een oppervlakte ven 13.200 m& voorzien van 
standen. Prijs per stand: 25.000,-BF. excl. BTUU. Maximum 3 kunstenaars per 
stand mits 3.000,-BF per tweede en derde persoon op de stand.
Het project biedt de mogelijkheid aan tweehonderd kunstenaars, die vooraf uit 
de kandidaten worden geselecteerd, om hun werk tentoon te stellen buiten het 
galerijen-circuit. Hierbij verwijzen wij naar de succesvolle editie van het Salon 
d'Artistes '94.
In samenwerking met het F€VECC (Federatie van Vlaamse €rkende Culturele 
Centra), zal tijdens het Solon d'Artistes een hiervoor bevoegd selectiecomité 
een keuze maken uit de deelnemende kunstenaars om met hun werk een rei
zende tentoonstelling te organiseren.
Deze tentoonstellingen zullen, tijdens het voorjaar 1996, doorgaan in verschil
lende culturele centra in België.
De geselecteerde kunstenaars worden in een aparte catalogus voorgesteld aan 
het publiek. Voor de kunstenaar is dit bijkomend initiatief gratis.
Voor dit project kunnen kunstenaars (alle disciplines) zich inschrijven uiterlijk vóór 
15 april 1995. Let wel, het aantal standen is beperkt.
Voor meer informatie:
Info: vzw ART PROM, vereniging zonder winstoogmerk

ART PROM GALERU open woensdag tot en met zaterdag von 14u tot 18u.
doorlopende tentoonstelling: Ulrike Bolenz

Jesus Otero Vglesias » .
Maur-lce

Du 12 16 octobre 1995 inclus, l'asbl ART PROM organise la seconde édition 
du "Salon d’Artistes '95". une manifestation culturelle dons les Nekkerhallen - 
Nekkerspoel, Borcht- à 2800 Molines.-Par comparaison avec le Solon '94. l’éve- 
nament artistique se déroulera cette fois sur une surface de 13.200 m2 équipée 
de stands. Prix par stand: 25 000,-FB, hors TVA. Un supplément de 3 000,-FB 
par chaque artiste additionnel avec un maximum de 3 artistes par stand.
Le projet donnerd à deux cents artistes, sélectionnés parmi les candidats, l'occa
sion d'exposer leur oeuvre hors du circuit dés galeries traditionnelles. Nous nous 
inspirons en l'occurrence de l'édition parfaitement réussie du Salon d'Artistes 
'94.
Au cours du Salon d'Artistes '95, un comité de sélection fera un choix, en colla
boration avec la Fédération des Centres Culturels Flamands Reconnus (FEVECC), 
parmi les artistes participants, afin d'organiser une exposition itinérante de leurs 
oeuvres.
Ces expositions se tiendront au cours du printemps 1996 dans des différents 
centres culturels en Belgique.
Les artistes sélectionnés seront présentés au public dans un catalogue séparé. 
Cette initiative complémentaire est offerte gratuitement aux artistes.
Les artistes, de toutes disciplines, qui désirent participer doivent s'inscrire -ou 
plus tard- avant le 15 avril 1995. Les personnes qui souhaitent recevoir de plus 
amples informations, sont priées de prendre Contact avec nous à l'adresse et 
aux numéros de téléphone ci-dessous. Il leur sera envoyé une documentation. 
Prenez garde: le nombre de stands est limité!
Pour informations complémentaires: asbl ART PROM

Volkstraat 64 2000 Antuerpen arte/
PROM tel & fax: 03/216 38 63 tel: 03/216 08 85



De grote Toekomst van een kleine Werkelijkheid
Over Baudrillard

En als nu eens niet de illusie, maar integen
deel de werkelijkheid een toekomsthad? Als 
met andere woorden de werkelijkheid onze 
illusie blijkt?

Hoe moet ik hem lezen? Waarom zou ik 
hem lezen? Wat doe ik met de affect-ideeën 
die hij in me plant? Hoe hou ik bij hem 
Spielerei en ernst uit elkaar? Hoe doorzie ik 
zijn bluf? Is hij ooit consistent? Of ook nog: 
wat voor schrijver is hij, van welk soort 
teksten? En moet, kan hij verklaard, geïn
terpreteerd, becommentarieerd worden? Hoe 
zou dat moeten gebeuren, met welke conse
quenties voor de tekst-over-teksten die zo 
problematisch zijn?
Alleszins: er is voortdurend onzekerheid, 
gêne, ongeloof, afwijzing - maar ook: her
kenning, enthousiasme, dé extase van een 
plots inzicht. Je leest tegelijk meegaand én 
protesterend, overrompeld én wantrouwig. 
Baudrillard denkt niet in argumenten, maar 
in een stream of thought', repetitief, 
associatief. Geen bewijsvoering, maar een 
trance-achtige verketening van woorden
ideeën. Observatie en sensatie, morele 
hekeling en amoreel cynisme, patente 
mauvaise foi en ultieme luciditeit - je houdt 
het in deze brutale teksten niet meer uit 
elkaar.

Flash back. In 1977 wordt in het Collège de 
France - niet op een revolutionaire muur - 
het volgende gezegd: “Il ne peut (...) y avoir 
de liberté que hors du langage”. En dus: hoe 
in de taal uit de taal geraken? Hoe spreken 
om ons - sprekers en lezers - aan de 
‘serviliteit’ en aan de ‘macht’ van de taal te 
onttrekken?
Voor Baudrillard is de taal fictie, maar ook 
fysiek. Er is een ongegeneerde lichamelijk
heid in zijn manier van schrijven, een ritme 
dat ongekuist de vitaliteit overplant op het 
papier. Het denken lijkt op een geoliede 
worstelaar die zich steeds weer in het glib
berige kluwen stort waarbij de tegenstan
ders aaneenklitten in een obscene omar
ming.
En Baudrillard schrijft aan een comédie 
humaine van het eindspel der moderniteit. 
Een romancyclus waarin concepten de per
sonages zijn, afkomstig uit verschillende 
klassen en generaties: hij beschrijft hetchao- 
tische en stijlloze van ieders normale denk
wijze. Paralogisme, slogans, groteske asso
ciaties, monstrueuze projecties. Vulgariteit 
alom, waar toch raffinement in valt te ont
dekken; prestigieuze begrippen die brutaal 
herleid worden tot de bedelstaf. Baudrillard : 
enquêteur (Barthes was de flaneur, die an
dere creatie van de moderniteit). Baudrillard 
loopt achter willekeurige ideeën aan, zoals 
Poe achter de anonieme man in de massa. 
Ook ideeën zijn anoniem, hebben energie 
maar geen motief, geen doel. Zwerfideeën 
in voortdurende mutatie, onzeker over hun 
bestaanswijze en hun consistentie. Hoe snel
ler ze bewegen, hoe langer ze er zijn. Maar 
het kasteel van het inzicht is spoorloos ver
dwenen in de nacht: de stad der denkbeel
den heeft geen centrum meer. Er zijn slechts 
circulerende ideeën, maar geen problemen 
meer en geen oplossingen. Het beschavings
werk der kritiek is ten einde.

Baudrillard en de slechte smaak. Het is een 
-hoofdstuk apart. Hij mist het charmerende, 
de elegantie van Barthes. Hij forceert zijn 
ideeën, de woorden, de lezer met de meest 
ongepaste middelen. Hij beweegt perma
nent in een amoreel gebied waar aan de 
gedachten geen enkele gêne, aan de koppe
ling van argumenten geen enkele zelfcensuur 
is opgelegd. De wijze waarop hij Foucault 
ooit uit de wereld probeerde te schrijven, of 
de. Golfoorlog virtualiseerde, of het Centre 
Pompidou irrealiseerde: grote intellectuele 
verdwijntruuks waar je van denkt dat ze op 
een kermisfoor, niet in deze (welke?) con
text thuishoren. Hij speelt het spel duidelijk 
niet volgens de regels. Baudrillard geeft 
daarmee ook aan zijn eigen teksten een 
problematisch statuut: de onwerkelijkheid 
van de wereld spiegelt zich in de onwerke
lijkheid van zijn eigen plaats.

Baudrillard hanteert de negatie: niet syste
matisch, maar repetitief. Het is een me
thode, maar vooral de destructie van een 
methode. Baudrillard keert immers alle te
kens, alle vectoren om: hij herschikt de 
bestaande chaos dus niet, maar draait ze 
binnenstebuiten. Inzicht ontstaat als je de 
dingen gericht ‘anders’ kunt duiden. Maar 

Baudrillard opereert blind en onoverdacht: 
geen georganiseerd experiment, maar een 
lukraak toegepaste regel. Veralgemening 
en misplaatste extrapolaties alom. Er is ech
ter een winstpunt. Juist door alles klakke
loos om te keren, hebben weerstanden en 
blokkades in de schrijver en lezer geen kans 
het ondenkbare, het onpassende over het 
hoofd te zien. Baudrillard geeft op die ma
nier het mechanisme van de (on)bewuste 
zelfcensuur geen kans. Hij hoeft niet bang te 
zijn om bevooroordeeld te denken, juist 
omdat hij zich overlevert aan de absurde 
algemene regel om ‘alles’ om te draaien. 
Door zo’n denkautomatisme te installeren, 
gebeuren verrassende dingen, vergelijkbaar 
met de resultaten van andere apparaat-ge- 
bonden procedures. Hij bevrijdt de denk- 
materie uit het gecomponeerde argument; 
net zoals een fotograaf verschrikkelijk 
‘juiste’ a-composities kan snijden uit de 
ruwe visuele matière.
De lezer koestert dezelfde ambivalente ge
voelens als bij de apparaat-beelden. Huive
ring en wantrouwen tegelijk: het denken 
komt via een machinale omweg tot resulta
ten. Nietals ‘mijn denken’,maaralseen ‘het 
denkt toevallig’. Iedere argumentatie is reeds 
een ordening en dus een verdoezelende her
schikking van de ondraaglijke werkelijk
heid. Is de absurde uitspraak dat de Golf
oorlog nooit plaatshad, uiteindelijk niet de 
meest scherpe, kwetsende en verhelderende 
manier geweest om haar panische symbiose 
van hyper-werkelijkheid en para-realiteit te 
duiden?

Er kolkt een surrealistische Onderstroom in 
deze teksten - die een zojuiste, zo coherente 
verhouding tot zichzelf hebben. Problemen 
om het object van het argument te bepalen, 
zijn hier niet. In zekere zin gaan deze tek
sten dan ook nergens over. Deze speculaties 
ontmoeten nergens een grens, geen precieze 
toetssteen. Voor Baudrillard is het uiteraard 
een zeer ironische triomf dat hij juist vanuit 
dat ‘nergens’ zulke virulent ‘helderziende’ 
vaststellingen lijkt te kunnen doen. Zo vol
staat het niet dat we geleefd hebben, opdat 
we ook zouden bestaan hebben. Dat weet de 
wereld die zich door onderzoek, beelden als 
een kopie wil zien leven om overtuigd te 
zijn van het eigen bestaan. Daarmee haar lot 
als spectraal spiegel-leven natuurlijk hele
maal bezegelend. '

Zijn ‘helderziendheid’ lijkt te wijten aan de 
blinde kracht van een gedachtenrijm, van 
een formele associatie. Op één pagina bui
telt de lezer van de ene intellectuele ruimte 
in de andere, alsof men ongestoord van de 
ene naar de andere kant van de spiegel kan 
doorstoten. Concepten, gedachten, ver
schijnselen zijn voor hem geen werkelijk
heden, maar vormen. Vormen die homo
loog kunnen zijn en daarom alleen al zinvol 
in eikaars omgeving ingeplant kunnen wor
den. Die gevoeligheid voor homologie lijkt 
me een schitterende erfenis van de 
semiotische episode waarmee het denk- 
project van Baudrillard van start ging eind 
jaren ’60 met zijn boek over de objecten.

Baudrillard is geen criticus, geen moralist 
(tenminste hij steekt er ontzaglijk veel ener
gie in om dat niet te zijn, om dat om te 
buigen). Want iedere kritiek vooronderstelt 
een optimistisch vertrouwen in twee din
gen: dat een toestand als bestaand en dus als 
effectief grijp-, ken-, en bewerkbaar kan 
geponeerd worden. Vandaag een luxe. Ten 
tweede veronderstelt kritiek dat er een ‘be
tere’ toestand denkbaar is, een tweede rea
liteit - zij het een virtueel geponeerde. Twee 
hypotheses die Baudrillard niet onderschrijft. 
Vandaag is de hele categorie van ‘het zijnde’ 
in crisis: steeds meer verschijnselen hebben 
een veel dubieuzer statuut. Eerst ‘s mens 
bewustzijn, later zijn geschiedenis waren de 
hoeders van het bestaan. Vandaag kan niets 
zich nog van de taak van hoeder kwijten. 
Want werkelijkheid heeft de hoeder vervan
gen, heeft zich als een kanker uitgezaaid, 
accumuleert zelf in steeds sterkere mate 
‘zijn’, verdicht zichzelf tot een fatale aan
trekkingskracht. Vandaag is er een wild
groei van ‘zijn’; de dingen hebben hun 
bestaanscategorie gemaximaliseerd. En ie
dere kritiek van het bestaande verdicht dat 
bestaande alleen maar verder; maneuvreert 
ons in een positie waarbij we aan het afge
wezene door kritiek juist een steeds grotere 
zijnswaarde toekennen. Kritiek is geen ne
gatie van het bestaande, maar via een om

weg een middel om ze nog meer realiteit toe 
te kennen (en inderdaad, hoe vaak lijkt 
kritiek niet tot resultaat te hebben dat dat
gene wat veroordeeld wordt juist triomfan
telijk geponeerd wordt).
Baudrillard is de criticus van de kritiek: hij 
verwijt haar gebrek aan consequentie. Ze 
negeert omdat er niet genoeg, dit wil zeggen 
niet voldoende, niet de juiste realiteit zou 
zijn. Het bestaande is volgens de kritiek 
ontoereikend. Maar daarmee vraagt ze dus 
naar een betere, dit wil ook zeggen naar 
‘meer’ realiteit: beter kenbaar, beter 
manipuleerbaar, meer ‘menselijk’. Watdaar- 
bij verloren gaat, is precies het negatieve 
moment: het denken tegen de realiteit, het 
denken van haar negatie, het denken als het 
scheppen van illusie. Realiteit heeft haar 
illusionerende antipode nodig, zoals iedere 
systole haar diastole behoeft. Hoe meer 
realiteit door het kritische ondervragen aan 
de illusoire pool ontfutseld wordt, hoe pro
blematischer die realiteit juist wordt.
En de nu bestaande wereld is het resultaat 
van de ‘kritische’ geest. Baudrillard weigert 
furieus de pretenties van het kritische den
ken. Hij legt het kritische denken zelfkritiek 
op; een zelfkritiek die echter 'onproduktief' 
moet zijn, wil ze aan de perverse nevenef
fecten van de kritiek ontkomen.

Baudrillard schrijft acrobatie-nummers bo
venop een door hemzelf vernuftig gecon
strueerd en ondergraven standpunt. (Con
structie en destructie zijn hiér één en de
zelfde beweging.) Steeds duidelijker richt 
hij in zijn laatste boeken het wapen op de 
sokkel zelf van waaruit zijn denken ver
trekt. Daar waar andere auteurs hun denken 
een logisch fundament willen geven en een 
legitimering naar de lezer toe, breekt 
Baudrillard telkens weer dat fundament open 
en ondergraaft elke rechtvaardiging. Hij 
kiest de zijde van Descartes’ “malin génie”, 
die beangstigende 17de-eeuwse hypothese 
van een onontkoombaar principe van be
drog. Baudrillard weerlegt die hypothese 
niet, maar toont er de juistheid van aan, legt 
de noodzakelijke werking ervan uit. Ook al 
maneuvreert hij zich daarbij in ieder boek 
opnieuw in een onmogelijke positie, die 
tegelijk voor hilariteit en ergernis zorgt. 
Komisch hors la loi.

Baudrillard illustreert het parcours van het 
kritische denken van deze eeuw. Ooit was 
-het trots en zelfzeker. Het wist ons te spre
ken van ‘vervreemding’, en van ‘bewust
wording’. Het kloeg de bestaande wereld 
aan, vanuit de aandoenlijke gedachte dat er 
een plaats is waar mensen hun eigen ver
vreemding kunnen zien. Het volstaat te to
nen en aan te tonen. De wereld is in duister 
gehuld, zegt de kritiek, maar er is licht dat de 
sluier kan opheffen. En - toch een zeer 
merkwaardige illusie! - diezelfde manmoe
dige kritiek is ervan overtuigd dat als die 
sluier gelicht wordt, wij het menselijke in de 
ogen zullen kunnen kijken. Baudrillard sug
gereert dat als die sluier al bestaat en als die 
al gelicht zou kunnen worden, dat wij dan 
juist niets menselijks zullen aantreffen, niets 
in de wereld dat de echo zou blijken van ons 
streven en onze betrachtingen. In die hypo
these moeten we veel sluwer opereren: we 
moeten het onmenselijke bezweren en om
kopen. Het kan, het kon. Kunnen wij het 
nog, of hebben we alle immuniteits- 
voorzorgen uitgeschakeld?

Zo is Baudrillard een moralist zonder mo
raal, een woest tekeer gaand epistemoloog 
zonder kennisleer of vertrouwen in de ken
nis. Hij maakt het proces van de wereld en 
begint met de rechtbank zelf. Dat is zo gek 
nog niet gezien: alle werkelijkheden be
staan slechts voor zulk een rechtbank: van 
de moraal, de rede, de smaak. Tegelijk is 
iedere rechtbank amoreel, irrationeel en 
kitscherig. De rechtbank is de ultieme plaats 
om onze werkelijkheid afgestempeld te zien, 
tegelijk is het de eerste plaats waar de idee 
zelf van werkelijkheid een sofistische vondst 
blijkt: een truuk om de rechters een baan en 
een onaantastbaar aanzien te geven. Juist 
omdat er van de werkelijkheid, noch van 
haar onwerkelijkheid een spoor, een begin 
van een bewijs te vinden is, werkt de ma
chine errond gestaag, onverstoorbaar en 
onvermoeibaar.

Vroeger was het de hoogste retorische kunst 
om ons aan de onwerkelijkheid te herinne
ren. Hoe hoger de macht rees, hoe urgenter 

de tegenvraag: zeg mij vooral de vergeefs
heid van alle inspanningen en de verganke
lijkheid van alle resultaten. De ijdelheid 
werd niet als een straf opgelegd aan de 
macht en het succes, maar was een gegeerd 
produkt. Want tegenover ieder teveel aan 
realiteit - in macht, in denken, in geluk en 
genot - staat de bevrijdende greep naar de 
negatie van dat alles. “Verlos ons van het 
teveel.” Vanitas als bevrijdend goed. “Ge
lukkig, we zijn niet tot die densiteit ge
doemd. Gelukkig, we zullen • snel in de 
diafane onwerkelijkheid verstrooid wor
den.” Zo zaait Baudrillard het niets - als in 
een omgekeerd afdraaiende film: het koren 
krimpt, verdwijnt in de aarde, kruipt weer 
als gouden korrel omhoog tot de zaaier 
komt en alles omhoogzweeft tot in zijn 
voorschoot. Het dodenmasker dat Baudril
lard van de werkelijkheid afnam, is een 
terugkeer naar een beschuttende, moeder
lijke onwerkelijkheid. Baudrillard als 
Bossuet. -
Maar wat is de plaats van die Vanitas tussen 
het onontkoombare denken en handelen? Is 
het een vrome idee zonder consequentie, 
een louterende oefening, een purgeermiddel 
vooreen teveel aan affecten? Kortom, is het 
een schoonmaakprodukt, een homeopatisch 
middel dat mens en maatschappij voor zich
zelf hebben geconstrueerd, een werkzaam 
placebo? Baudrillard ziet zich niet als een 
berispende retor, maar als een emulsie waarin 
hij allerlei verschijnselen legt, die hij ‘ont
wikkelt’. Hij maakt het latente beeld zicht
baar, hij keert het negatief om in een posi
tief, maar ook omgekeerd, tot uiteindelijk 
niemand meer kan achterhalen wat de recto- 
en wat de verso-zijde is van de door hem 
opgeroepen verschijnselen.

Werkelijkheid is vandaag ‘verwerkelijken’ 
geworden: een werkwoord, een proces. 
Mensen maken werkelijkheid. Ze doen dat 
door zich aan de magische polariteit te ont
trekken die ons tegenover het gegeven 
plaatst. Door die polariteit te breken komen 
we met de realiteit in een verstarde relatie: 
alles wordt reëler, dit wil zeggen banaler. 
De speling die voor elke dialoog noodzake
lijk is, verdwijnt. Wetenschap, media, kri
tiek - alle instrumenten van het welvoeglijke, 
ordenende denken - creëren in eenzelfde 
paradoxale beweging een toename van ver
minderde werkelijkheid. Je ziet dat aan de 
manier waarop alles onder het teken is ko
men te staan van het model. De wereld als 
producent van formules. De wereld als pro
grammering, dit wil zeggen als distributie. 
Baudrillard is vooral de denker van de we
reld als dispatching-systeem. Hoe minder 
sporen het rondgestuurde nalaat, hoe min
der wrijving er optreedt, hoe sneller het 
transport gebeurt. Hoe minder wrijving, hoe 
minder warmte: een daling van de tempera
tuur, gecombineerd met een verhevigde cir
culatie. Koude energie.
Werkelijkheid niet langer als het ongrijp
bare instrument waar wij deel van uitma
ken, maar werkelijkheid als het instrumentje 
waar de mens zijn hand oplegde. Het vi
breert niet meer. Die werkelijkheid slaat aan 
tegen de glasplaat: de diffuse mist wordt 
ondoordringbare condensatie. Reëler en dus 
steeds meer irrealiteit. Realiteit als 
bewegingsprincipe vervangen door realiteit 
als fixatieprincipe.

Dirk Lauwaert
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In nr. 45 van “De Witte Raaf” verscheen 
de Nederlandse vertaling van “Le Crime 
Parfait”, de tekst waarnaar Jean Baudril
lard zijn recentste boek noemde. Op 15 
maart om 18.30 uur is de auteur aanwe
zig op een entretien-débat in het Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 11, 
Avenue du Président Wilson, 75116 Paris 
(V47.23.61.27).
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

MUSEUM ZOEKT MUSEUM. Gent, 1957. Een aantal bevlogenen 
richt de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst op 
uit onvrede met het toenmalige museumbeleid en de woekerende 
desinteresse voor de eigentijdse kunst. Met publieke debatten, 
voordrachten, uitstappen, tentoonstellingen op diverse locaties en 
een eigen aankoopbeleid effent de Vereniging het pad voor de 
uiteindelijke installatie van een Museum van Hedendaagse Kunst 
onder de vleugels van de stad Gent. We schrijven 1975. Het 
stedelijk museum krijgt een voorlopige behuizing in een aantal 
zalen van het Museum voor Schone Kunsten in afwachting van een 
definitief éigen onderkomen. De officiële opening komt er een jaar 
later en van dan af blijft de museumcommissie jaarlijks het stads
bestuur aan zijn belofte herinneren.
Het wachten beu, zet men in 1983 dit verzoek kracht bij met de 
tentoonstelling “Museum zoekt museum" een suggestieve stand 
van zaken over het toenmalig aanbod van nieuwe musea in Europa. 
Een allegaartje aan voorstellen voor een Gents museum wordt 
eveneens opgenomen. Terwijl een museumgolf Europa overspoelt, 
breit men ook in België wat aan elkaar. In Gent bekwaamt het 
stadsbestuur zich echter veeleer in de sierkunsten en het theater. 
Voor andere initiatieven toont de stedelijke schatkist haar bodem. 
Een poging van de commissie om in 1987 een besloten architectuur
wedstrijd uit te schrijven strandt met een banale twist op de 
desinteresse/onwetendheid van de toenmalige burgemeester. Een 
latere luchtspiegeling over de Sint-Pietersabdij als museum van 
hedendaagse kunst lost - gelukkig - op dankzij negatief advies van 
Monumentenzorg.
Na Documenta IX spijkert de aandacht zich dan weer stevig vast op 
een verbouwing van het verwaarloosde Casinopand, gelegen tegen
over het huidige museum. Voor de aanwijzing van een architect 
blijft het stadsbestuur echter halsstarrig het been stijf houden. Een 
stadsarchitect moest en zou het worden; een degelijk museum 
bouwen kan toch niet zo moeilijk zijn. Burgervader Temmerman 
laat zich niet van de wijs brengen door grieven en wensen van een 
ondergeschikt ambtenaar als Jan Hoet. Die man die niet eens 
tevreden te stellen is met een aankoopbudget, werkingskosten en 
tentoonstellingspot van respectievelijk 900.000, 1.750.000 en 
2.000.000 BF (exclusief personeelskosten, vergelijk verder met het 
Bonnefantenmuseum). Wanneer Jan Hoet alsnog genoegen neemt 
met architect Koen Van Nieuwenhuyse, in Geco-statuut werkzaam 
voor de stad, rijst weer een potsierlijk probleem. Het stadsbestuur 
weet zich in een zoveelste aanval van provincialistische 
bekrompenheid gekrenkt als Vlaams cultuurminister Hugo Weckx 
een toegekende subsidie (wettelijk) onmogelijk aan de stad kan 
overmaken. De eerder door het stadsbestuur goedgekeurde bouw
plannen worden eind 1993 opgeschort.
Achter de schermen dan maar proberen. Hoet stelt zich met veel 
bombarie - bij de CVP - kandidaat voor de Europese en gemeente
lijke verkiezingen, met als grappig neveneffect een verontwaardigd 
protest bij de progressieve pers. En zie, eind ‘94 keurt het nochtans 
uittredend stadsbestuur op de valreep de bouwplannen goed.
In de krant “De Standaard” werd recent een maquette voorgesteld. 
Het model voorziet twee bouwlagen tentoonstellingsoppervlakte 
achter en naast de te behouden gevelpartij; een symmetrisch geor
dend zalencomplex met kabinetten wordt zenitaal en zijdelings 
belicht. De veelgeprezen koepelvormige zaalverbindingen van het 
vertrouwde Schone Kunstencomplex echoën uitvergroot na in twee 
torens, die een scharnierfunctie vervullen in het af te leggen 
parcours. Een agora zonder multifunctionele rompslomp staat 
eveneens op de plannen.

SINT-LUKAS ARCHIEF. Sinds 1968 repertorieert dit onderzoeks
centrum het architecturaal erfgoed en de stedebouw, met een 
klemtoon op de Brusselse agglomeratie. Recent startte het Sint- 
Lukasarchief de publikatie van een beknopte periodiek, “SLA ”, die 
per kwartaal wil berichten over de ondernomen activiteiten. Zo 
wordt in het eerste nummer van “SLA ” kort de in 1979 afgeronde 
Urgentie-Inventaris van het Brussels patrimonium overlopen, sa
men met de pogingen om deze operationeel te maken en de recente 
herwerking ervan in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Met belangstelling kijken de auteurs uit naar de wijze 
waarop hun werk in het beleid zal worden ingeschakeld. Twee 

volgende kleine bijdragen illustreren hun scepticisme: het onder
tussen verlaten, voormalige omroepgebouw in art deco-stijl van 
Joseph Diongre op het Flagëyplein en de verbouwing van cinema 
Metropole in de Nieuwstraat door een Nederlandse kledinggigant. 
Een steenworp daarvandaan overigens heeft de Vlaamse Gemeen
schap op het symbolisch geladen en architectonisch waardevolle 
Martelarenplein een ruige vorm vanfaçadisme gepleegd om er haar 
kabinetten te kunnen vestigen. Een ongelukkige afwikkeling van 
een goed voornemen, geeft mener vanachter het beton blozend toe. 
Het volgend nummer van “SLA " wordt gewijd aan het verwaar
loosde “Monument aan de Arbeid” in Laken, naar een ontwerp van 
Mario Knauer en met reliëfs van Constantin Meunier. Het geheel 
kende een zeer bewogen ontstaansgeschiedenis. Architecten als 
Victor Horta en Henry van de Velde leverden voorstellen en om
wille van het thema verhuisde de geplande bestemming meermaals 
van locatie. In 1993 voltooide het Sint-Lukasarchief in opdracht 
van “Kunst in de Metro ” een inventaris van de monumenten langs 
de regionale wegen. In 1994 werd besloten tot restauratie van onder 
meer dit monument, maar gekrakeel over welke overheid nu voor 
de onderhoudskosten moet opdraven in deze verpauperde buurt, 
blokkeren elke actie.
Voor 600 BF wordt men “Vriend” van het Sint-Lukasarchief en 
krijgt men “SLA ” thuis gestuurd. De documentatiedienst is toegan
kelijk op weekdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur in de 
Rogierstraat 173,1210 Brussel (02/217.65.99).

DE CULTUURWAARDEBON. Wordt U vriendelijk aangebo
den door Minister Jos Chabert, bevoegd voor cultuur binnen de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het betreft een reductiebon voor culturele evenementen ter 
waarde van 250 BF die iedereen driemaal per jaar schriftelijk, 
telefonisch of ter plaatse kan aanvragen. Bedoeling is de (soms 
geringe) cultuurparticipatie in het ruime aanbod aan theater, ten
toonstellingen, concerten enzovoort te Brussel te verhogen en te 
verbreden. Individuele personen, erkende Brusselse verenigingen 
en welzijnsorganisaties kunnen met de bon naar keuze van “jeugd
theater, dans, opera, tentoonstellingen, gidsbeurten, theater, rock, 
klassieke zowel als hedendaagse muziek, beeldende kunsten, lite
ratuur. ..” genieten. Immers “wie de prij sevolutie van de tickets voor 
theater en tentoonstellingen volgt, zal moeten toegeven dat Cultuur 
niet echt goedkoop is”.
Gedurende twee jaar wordt voor dit charme-offensief telkens 
10 miljoen BF voorbehouden, maandelijks gespreid en eventueel 
bij te sturen door een comité van cultuurdeskundigen. Zowel het 
publiek als de betrokken culturele instellingen juichen deze drempel
verlagende tegemoetkomingen toe, maar het blijft koffiedik turen 
naar resultaten op lange termijn. In afwachting kan men voor 
bestellingen terecht bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Di- 
rectie Cultuur, Sainctelettesquare 17,1210 Brussel (02/208.02.22).

DE JAN VAN EYCKACADEMIE. Omschrijft zichzelf als een 
internationale post-academiale werkplaats met de afdelingen beel
dende kunst, ontwerpen en theorie. Elke afdeling bestaat uit een 
‘hoofd’, een handvol begeleiders en projectbegeleiders, die tevens 
verantwoordelijk zijn voor de selectie van een zestiental deelne
mers met werkervaring. Het studieplan beslaat maximaal twee jaar 
en wordt opgemaakt op basis van een individueel opgesteld werk
plan. Het praktische werk van de deelnemers in de ateliers wordt 
expliciet in een maatschappelijke, intellectuele en historische con
text geplaatst en bevraagd. Openheid tussen de verschillende afde
lingen moet hiervoor garant staan.
Jaarlijks treedt deze werkplaats naar buiten met een divers pro
gramma aan symposia en seminaries. Een bondig overzicht ervan 
illustreert alvast een nuchtere instelling, die het niet moet hebben 
van populair succes.
Ter gelegenheid van de opening van het Bonnefantenmuseum 
vormen architectuur en ideologie van het museum het gespreks
onderwerp, in het nieuwe museum zelf op 10 maart om 14.00 uur. 
Onder leiding van Jon Thompson spreken onder meer Jean- 
Christophe Ammann, Alexander van Grevenstein, Richard Sennett 
en Michael Müller. Op 24 en 25 maart volgt een seminarie over 
cultureel relativisme en methoden van culturele kritiek. Sprekers 
zijn Nadezda Cacinovic-Puhovski, Heinz Paetzold, Ken-Ichi Sasaki, 
Sybrandt Van Keulen en Jean Fisher, allen verbonden aan de 
theorieafdeling van de academie naast Thomas Seelig en Heinz 
Kimmerle. Op het symposium “Towards a theory of the image ” op 
31 maart en 1 april staan de volgende sprekers geprogrammeerd: 

Régis Debray, Dick Hebidge, Martine Joly en Richard Wollheim. 
Op 12 en 13 mei wordt de geschiedenis van de blik aan de orde 

.gesteld door Roger Behrens, Wolfgang Kemp, Thomas Seelig en 
anderen. Tenslotte rondt een seminarie over de crisis in de kunst
kritiek met Thomas Crow en Isabelle Graw van het Duitse tijd
schrift “Texte zur Kunst" op 20 mei de reeks af. Van 17 tot 25 juni 
zet de academie zelf de deuren open en kan de geïnteresseerde 
kennismaken met de werken van de deelnemers. Voor de lezingen 
en symposia wordt gevraagd op voorhand te reserveren. Voor 
verdere informatie kan men terecht bij Karin Vlietstra, 
Jan Van Eyckacademie, Academieplein 1, 6211 KM Maastricht 
(043/25.42.85).

HET BONNEFANTENMUSEUM. Het Limburgse museum ruilt 
het voormalig grootwarenhuispand in voor een plechtstatig, verhe
ven museumgebouw, een ontwerp van Aldo Rossi. Naar de oever 
van de Maas gewend richt het monumentaal E-vormig grondplan 
zich drie verdiepingen hoog op met aan het uiteinde van de 
middenvleugel een obusvormige bekroning. Analoog aan de Alte 
Pinakothek in München, maar in mono, leidt een indrukwekkende 
trappartij in deze vleugel plateaugewijs naar de derde verdieping, 
die het prentenkabinet omsluit. Vandaar kan men langs de dwars- 
bouw naar de twee buitenste zijvleugels die de collectie heden
daagse kunst bevatten. Deze werd sinds 1986 aangekocht met een 
jaarlijks budget van zowat 10 miljoen BF, vandaar dus het aanwe
zige werk van Beuys, Broodthaers, Fabro, Kounellis, LeWitt, Serra 
enzovoort. De verdieping eronder huisvest onder meer de uitzon
derlijke schilderijencollectie van de School van Siena en 16de- 
eeuws werk van bijvoorbeeld Pieter Coecke van Aelst, Barend 
van Orley en de familie Breughel. Voorts is er de afdeling archeo
logie en een luik Maastrichts aardewerk en zilver voor de liefheb
bers.
Sinds 11 maart feestelijk geopend is dit Provinciaal Museum van 
Limburg te vinden aan de Avenue Céramique 250 te Maastricht 
(043/29.01.90). Vermeldenswaardige weetjes: de nieuwbouw van 
Bonnefanten overschreed de kaap van 800 miljoen BF, jaarlijks 
begroot men er ongeveer 8 miljoen voor tentoonstellingen en 
voorziet men 50 miljoen exploitatiekosten. De provincie zorgt voor 
65 miljoen BF subsidies, jaarlijks. (E.W.)

Plastische kunsten

FIAMMINGHI A ROMA 1508-1608. De prestigieuze kunst
historische tentoonstelling die het Paleis voor Schone Kunsten 
momenteel voorstelt, werd samengesteld door kunsthistorici Nicole 
Davos en Bert Meijer. Als een co-produktie van de Vlaamse en 
Nederlandse overheid behandelt ze een cruciaal scharnierpunt in de 
cultuurbeschaving van de Nederlanden. Vanaf het vertrek van Jan 
Gossaert naar Rome tot de terugkeer van Pieter Paul Rubens uit 
Italië, retraceert men een indrukwekkend panorama dat aangeeft 
hoe Noordelijke kunstenaars de antieke en hoog-renaissancistische 
cultuur bestudeerden en geleidelijk aan in hun wérk assimileerden. 
Men valt er van ‘stuntelige’ studies van de menselijke lichaams
bouw en het centraal perspectief plots in de weergaloze weergave 
van uitzonderlijke ijzersmeedwerkmotieven en verfijnde land
schappen. De tentoonstelling wordt helder gearticuleerd in een 
ritmische afwisseling van prentenkabinetten en schilderijen
ensembles, een tentoonstellingsarchitectuur geconcipieerd door 
Paul Robbrecht en Hilde Daem.
Bij de persopening was de catalogus nog niet beschikbaar, maar 
men mag ervan uitgaan dat deze als standaardwerk zal gaan 
fungeren. “Fiamminghi a Roma. Kunstenaars uit de Nederlanden 
en het Prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance ” is nog tot 
21 mei een grondig bezoek waard in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/507.84.80). De ten
toonstelling reist vervolgens naar Rome. Cultuurministers Hugo 
Weckx en Aad Nuis maakten van de gelegenheid gebruik om 
andere samenwerkingsinitiatieven in het kader van het Cultureel 
Akkoord tussen beide overheden toe te lichten. Bart De Baere en 
Lex ter Braak bereiden in de marge van de Biënnale van Venetië de 
tentoonstelling “Among Others/Onder anderen ” voor en Jan Hoet 
werkt samen met Rudi Fuchs aan een ‘eeuwbeeld’ Nederlandse en 
Belgische kunst in het Palazzo Grassi volgend jaar.

16 maart 1995
15 april 1995

Richard Artschwager
Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 8, 1050 Brussel
rue Saint-Georges 8, 1050 Bruxelles
Tel. 02 646 63 30
Fax 02 646 93 42

Open Van dinsdag tot zaterdag
12 tot 18 uur

Carine 
Campo 
Gallery

10 YEARS ALREADY

ARTISTS’ CHOICE

4 FEBRUARY - 2 APRIL

DIRK DE BACKER
ERIC DE SMET 

ROLAND FISCHER 
JÜRGEN JANSEN

MARTINA KLEIN 
ULAY

DAN WALSH 
WILLY DE SAUTER 
URS LÜTHI 
VOLKER GATZ 
WALTER JANSEN 
PAUL KENDEL

VLAAMSE KAAI 31 - 2000 ANTWERPEN
TEL. 03/238.98.37 - FAX 03/216.01.32
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1?
DE WITTE BEER

M Das Belgische Haus e.V.

CâcilienstraBe 46
D-50667 Köln
Telefon 0221.257 5511
Telefax 0221.257 55 21

MAART - APRIL 1995

GASTKUNSTENAAR

BART 
VANDEVIJVERE 

recente schilderijen

FRANKY DC
"Oogentroost (Euphrasia officinalis)”

15 maart - 28 april 1995

Vernissage : dinsdag 14 maart 1995,18.00 uur
Inleiding door Jan Hoet

Aubry
schilderijen 

Johan 
Baudart

sculpturen

■
11 maart - 9 april 95

werk in PERMANENTIE van
Jules DEPRAETERE
Eric VANDEPITTE 

Roger VANSEVENANT

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 
elke 1ste, 2de & 3de zaterdag en zondag van de maand 

van 15 tot 18 uur en altijd ook op afspraak: 
telefoon 050/31.14.05 of 34.36.89 

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort)

Open van maandag tot vrijdag 
van 11.00 uur tot 18.00 uur 

Gesloten op 14 en 17 april 1995

Naar aanleiding van de tentoonstelling 
verschijnt een catalogus 

in samenwerking met 
het Museum van Hedendaagse Kunst, Gent

Met de steun van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Prinsenlaan 27 
8400 Oostende 
Tel: 059-51 50 76

open
vrijdag & zaterdag 15 tot 19u 
zondag 11 tot 13u 
en op afspraak

werk in stock van 
Bechinger, Castelein, De Vel, 
Kleinschmidt, Lomré, Ndebele, e.a.

GALERIE 
PASCAL 
POLAR

MAX 

NEUMANN

6 april tot 10 juni 1995

opening 6 april 19u.
in aanwezigheid van de kunstenaar

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

tot 26/03/95

JAN 
BURSSENS

■
30/03/95 tot 30/04/95

JOHAN 
CLAASSEN

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

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO

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

A.R. PENCK
schilderijen

18.03-22.04.95

HERB 
ALPERT 

schilderijen

ARMAN
beelden

27.04 - 03.06.95 

catalogi beschikbaar

BASSEVELDE ASSENEDE

catalogue op bestelling door het zenden van een check van 450 bf

185, Ch. de Charleroi 1060
Brussel-België
Tel: 32.2/537.81.36

Open van woensdag 
t/m zaterdag van 14.30 u. 
tot 19 u. en op afspraak

KNOKKE
40 KM

EEKLO 
12 KM

GALERIE WW M 

Q ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2)TERVENEN5 KM

/ —►ANTWERPEN
/ 48

QQSTEEKLO 0 ertvelde

I GENT 
114 KM

GALERIE VAN DER PLANKEN
Rubenslei 17 - 2018 Antwerpen

Tel. 03/ 233 54 58 - fax 03/ 227 20 68
Open: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur 

zaterdag: 13.00 tot 17.00 uur
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TIME FESTIVAL. Ten derde male wordt dit Gentse stadsfestival 
geafficheerd. Een aantal culturele instellingen trekken het voor
touw rond een gegeven thema, waaraan anderen vervolgens iets 
koppelen. Zo ontsnapt het Time Festival nooit aan een reeks 
obligaat opgevoerde nummertjes. Suist het in dé programma- 
brochure opgenomen voorwoord van Dieter Lesage dan ook niet 
eerder als een boomerang op de fris gewassen bol van Time? Lesage 
fulmineert tegen een aantal Vlaamse gemeenplaatsen als het Festi
val van Vlaanderen, de overal te lande verspreide culturele centra, 
stoffige collecties van tijdloos geachte kunstwerken, volks- 
nationalisme, exotisme, traditie, Vlaanderens kunstenaarsmodel 
Felix De Boeck, enzovoort. Dit alles om duidelijk te maken dat het 
Time Festival het actuele zelf tot thema wil verheffen, het actuele, 
weet u wel! Vragen als “Is de kunst in nood? Is er nood aan kunst? 
Kan kunst invloed hebben op het maatschappelijk leven, en vice 
versa? Moet kunst een boodschap bevatten? Moet kunst rebelleren? 
Time Festival 1995 zal onder andere deze problematiek bevragen 
(...zonder) pasklare antwoorden (te) formuleren”, klinken inmid
dels behoorlijk stofferig en klef.
Er worden niettemin aantrekkelijke dingen geprogrammeerd, waaruit 
met deze een greep. Het Museum van Hedendaagse Kunst hono
reert van 18 maart tot 30 april postuum Hugo De Baere. Maria 
Theresa Alves werkt een project uit op het ritme van het verdwijnen 
en verschijnen van de waterlopen in het stadsbeeld. Een benadering 
vanuit de filmische mogelijkheden van dit voor niet-Gentenaars 
desoriënterende waterweb. Mogelijks een aanrader is de Dimbu- 
conferentie (Diesel Motoren Bulgaria) van Harald en Erik Thys en 
Jos De Gruyter met revelerende onthullingen uit de recente auto- 
geschiedenis als leidraad. Dit op 27 en 28 maart, locatie nog 
onbekend. Joëlle Tuerlinckx was reeds enige tijd bij Opus Operandi 
uitgenodigd en zal ook bij Galerie Richard Foncke langskomen. 
Foncke verzorgt een gewone accrochage en mag zich naast de 
komst van Joëlle Tuerlinckx verheugen in de bezoekjes van Guy 
Mees, Ann Veronica Janssens, Anne Decock, Uri Tzaig en Suchan 
Kinoshita. Criticus Dirk Pültau verstuurde deze invitaties.
Het Time Festival programmeert voorts een waslijst muziek, thea
ter, film, video (zie rubriek “Beeld/Scherm ”), lezingen en nog meer 
beeldende kunst van 18 maart tot 1 april. Alles (of toch bijna) staat 
in een brochure die onder meer te bekomen is in de Veldstraat 82, 
9000 Gent (09/233.37.87) en vanaf 18 maart in Kunstencentrum 
Vooruit, Sint-Pietersnieuwsstraat 23 (09/233.37.87).

PATRICK VAN CAECKENBERGH. Op de uitnodigingskaart 
van deze tentoonstelling heeft Van Caeckenbergh het facetrijke 
personage waaraan hij zijn lichamelijke gestalte heeft verleend van 
een nieuw attribuut voorzien: een smurfenmuts. Gehuld in een 
tovenaarsmantel en in embryonale houding gevat in een besterde 
sfeer, zoekt dit schepsel ootmoedig oogcontact. Omkranst dooreen 
satellietengordel van Zes sierlijke primaten wentelt deze capsule 
rond in een of ander melkwegstelsel. Dit zelfportret kondigt de 
collages aan als commentaren bij “Het leven zelf” waarvan eerder 
deel I “Ik sprak met viervoeters, vogels en vissen” in Kunsthalle 
Lophem en deel II “Laat het geheel, onder voortdurend roeren, 
zachtjes sudderen totdat... ” in een ontruimd Frans kerkje geopen
baard werden. Commentaren gelden als toegevoegd materiaal bij 
een vertoog waarvan het publiek enkel kan gissen naar de verdere 
ontplooiing ervan. Zulke toevoegingen hebben het twijfelachtig 
karakter van voetnoten. Zijn ze verduidelijkend bedoeld of corrige
rend, en waarbij?
Het figuurtje dat Van Caeckenbergh naar voor schuift, heeft in de 
loop van zijn eindeloze zoektocht en in de aaneenschakeling van 
experimenten al allerlei kluchtige gedaanteverwisselingen onder
gaan . Het loopt te kijk in een hybridisch geconstrueerde wereld 
zonder coördinaten van tijd of plaats. Deze Lilliputter is op zoek 
naar het ei van Columbus in een verhaal waarvan hij de door 
hemzelf geplaatste referentiepunten bijster is.
Tot2 april in Zeno X Gallery, Leopold De Waelplaats 16,2000 Ant
werpen (03/216.16.26).

RICHARD ARTSCH WAGER. Als laatbloeier en ervaren schrijn
werker objectiveerde hij in de jaren ’60 de voorstelling van huis- 
meubilair. Het alledaags karakter van een houten stoel en tafel 
schilderde hij kurkdroog weg onder een grotesk uitvergroot 
houtnerfmotief. Later volgden omsloten volumes met formica 
bekleed. Aanschouwelijk voorgesteld: men plaatst een doos over 
het typologische model ‘tafel’ en men extrapoleert de vier tafelpo
ten, het tafelblad, het perfect gecentreerde tafelkleed en niet te 
vergeten de leegte onder de tafel... De vorm van het volume en de 
textuurtekening in de formica skanderen koel de formule ‘tafel’, 
‘stoel’, ‘spiegel’, ‘kast’, enzovoort.
Een interieur personaliseert men met familiefoto’s, landschappen 
en andere vertrouwde afbeeldingen. Artschwager kiest uit tijd

schriften modefoto’s, portretten, interieurs en landschappen en 
schildert ze op industrieel behangpapier met reliëfmotief. Door de 
textuur van het papier bekomt hij emotieloos een grove factuur die 
de voorstelling op een vibrerende wijze beïnvloedt. De spiegeling 
in de omlijsting van glanzend metaal verschuift de aandacht van de 
voorstelling naar de lijst. Het resultaat: uitslaande, opzwellende 
kaderbeelden die een lege ruimte in perspectief omknellen. Elke 
categorisering van deze dingen als schilderij of sculptuur wordt in 
de kiem gesmoord. Pogingen om ze het label meubel- of 3D-kunst 
om te binden, verwaarlozen het illusionistisch spel. Men spreekt 
over”pre-literate vision”; een “hardcore” kamerspel, een uit
gepuurd formeel en ruimtelijk spel met steeds terugwijkende bete
kenissen.
Niet zo lang geleden schonk hij een “Splatter table "aan het 
Museum van Hedendaagse Kunst in Gent. In de context van de 
Wide White Space-tentoonstelling in Brussel boden twee van 
Artschwagers ”è/p ’’-momenten een visuele opkikker. Heeft deze 
virtuele erfgenaam van Magritte met zijn tussen de plooien van pop, 
conceptuele en minimale kunst glippend oeuvre nog verrassingen 
in petto? Van 16 maart tot 15 april levert Galerie Xavier Hufkens 
het antwoord. Het adres: Sint-Jorisstraat 8, 1050 Brussel (02/ 
646,63,30). Een verzorgde uitgave met een situerende tekst van 
Ingrid Schaffner werd inmiddels uitgegeven door Portikus in 
Frankfurt-am-Main dat in 1993"Archipelago” van Artschwager 
realiseerde. Van 19 april tot 13 mei stelt Thierry De Cordier in 
galerie Hufkens tentoon.

CALL IT SLEEP. Zo heet de vijfde tentoonstelling in Witte de With 
samengesteld door een gastconservator, ditmaal BRTN televisie
regisseur Jef Cornelis. Met "Call it Sleep” verwijst deze naar een 
staat van bewustzijn tussen slapen en waken, die weldadige roes 
waarin angst en pijn even uit het concrete ervaren glippen. Voor 
Cornelis een werkbare metafoor voor de autonomie van de kunst en 
het klinkt alvast een stuk poëtischer dan “pre-literate vision”. Het 
is het vertrekpunt voor het samenkomen, in elkaar haken en onder
ling doorgeven van verschillende inhouden tussen oude en nieuwe 
beelden. Een bekende operatie waar menigeen zich reeds de vingers 
aan gebrand heeft, maar ook een waarmee Cornelis zijn uiteenlo
pende reportages voor de BRTN reeds jaren een eigen stempel 
meegeeft en waarin hij verondersteld mag worden enige ervaring te 
hebben. Geïnspireerd door het Bataille-motto “De hartstocht draagt 
het aureool van de dood” laat Jef Cornelis zich in zijn keuze kennen. 
Hij selecteerde werk van onder meer James Ensor, Lothar 
Baumgarten, Thierry De Cordier, On Kawara, Reinhard Mucha, 
Dianne Hagen, Craigie Horsfield, Bruce Nauman, Panamarenko, 
Michelangelo Pistoletto, Hermann Pitz, Jan Vercruysse, Cindy 
Sherman en René Magritte. Op 26 maart om 15.00 uur spreekt Bart 
Verschaffel, cultuurfilosoof en scenarist van een aantal Cornelis- 
films, ter plaatse de lezing “Overal, het lichaam” uit.
Gelijklopend met “Call it Sleep ” introduceert Witte de With op de 
tweede verdieping werk van Martin Hiddink en Robert Zandvliet 
van 25 maart tot 14 mei in de Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). De Rotterdamse Kunst
stichting programmeert op 8 mei om 20.30 uur in Zaal de Unie 
twee films van Jef Cornelis, namelijk "Jan Vercruysse” en “Music 
Box”. In deze laatste fungeert de stuntelige verhuis van een piano 
door Laurel & Hardy als bindmiddel tussen de kunst van Henri De 
Braekeleer, James Ensor, René Magritte en Jan Vercruysse.

CLAIR OBSCUR. Is een nieuwe stichting in Maastricht, opge
richt onder impuls van Ardi Poels en Nicolette Gast. Hun eerste 
initiatief geniet mee van de belangstelling voor het kersverse 
Bonnefantenmuseum. De tentoonstelling “De Koffer van de 
Celibatair” vindt plaats in, rondom en vanuit het station; een 
niemandsland doorgaans enkel geschikt voor het volbrengen van 
geconditioneerde handelingen onder tijdsdruk. Clair Obscur wil de 
melige Delvaux-visie op het station opkrikken via een injectie 
Duchamp. Onder de heel verscheiden deelnemers die aan het 
project participeren vermelden we Patrick Corillon, Michel François, 
Suchan Kinoshita, Georgina Starr en Aemout Mik.
Tickets inclusief tentoonstellingsgids en drankje zijn van 10 maart 
tot 30 april te koop aan de stationsloketten in Maastricht. Voor meer 
informatie kan men terecht bij Stichting Clair Obscur, Lage 
Barakken 31 A, 6221 CH Maastricht (043/25.91.97).

STEDELIJK MUSEUM. Rudi Fuchs kan zijn collectioneursoog 
nergens op laten vallen of een stuk van Nederland siddert van 
verontwaardiging om zijn spilzucht. Na de financiële kater die de 
gemeente Den Haag aan zijn conservatorschap aldaar overhield, 
viel Fuchs bij de aankoop voor het Stedelijk van een grote Judd- 
sculptuur ook al publieke afkeuring ten deel. In Boymans- 
van Beuningen hebben ze er al zo één, klonk het. Met het voorstel

Kort

■ In American Cultural Centre, rue de Bercy 51, 75592 
Paris cedex 12 (1/44.73.77.77): “Micromegas": curator Lynne 
Cooke brengt miniatuur en uitvergrote figuren samen, met werk van 
Fischli & Weiss, Thomas Schiftte, Robert Gober, Jef Wall en 
Charles Ray...: tot4juni.
■ In Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (1/ 
47.03.12.50): “Générique II” met Barry X Ball, Lynne Cohen, 
Pascal Convert en Rachel Whiteread: tot 19 maart. Helmut Federle 
en Didier Vermeiren: van 4 april tot 7 mei.
■ In Musée d’Art Moderne, avenue du Président Wilson 11, 
75116 Paris (1/47.23.61.27): Annette Messager: van 23 maart tot 
21 mei. "MarcChagajl, les années russes 1907-1921 ”: van 12 april 
tot 17 september.
■ In Musée Rodin, Rue de Varenne 77, 75007 Paris (1/ 
44.18.61.10): “Rodin, Whistler et la Muse”-, tot 30 april.
■ In Musée d’Orsay, Rue de Lille 62,75343 Paris (1/40.49.48.14): 
“James Me Neill Whistler, 1834-1903"; tot 30 april.
■ In Centre Wallonie-Bruxelles, Rue Saint-Martin 127-129, 
75004 Paris (1142.11.26.16): “Marcel Marien, 1920-1993, une vie 
surréaliste”: tot 30april.
■ In Musée d’Art Moderne, Allée du Musée 1, 59650 Ville- 
neuve d’Ascq (20.05.42.46): solotentoonstelling van François 
Rouan: tôt 28 mei.
■ In Centre de Création Contemporaine, Rue Racine,37000 Tours 
(47.66.50.00): Xavier Veilhan: tôt 26 maart.
• In Le Creux de l’Enfer, Centre d’Art Contemporain Vallée des 
Usines, 63300 Thiers (73.80.26.56): “Pour un couteau” met Leo 
Copers, Anne-mie Van Kerckhoven, Jacques Halbert, ...: tot 16 
april.
■ In Musée d’Art Moderne, Promenade des Arts, 06300 Nice 
(93.62.61.62): retrospectieve van Robert Malaval: van 24 maart tot 
12 juni.
■ In Musée de Grenoble, Place de Lavalette 5, 38000 Grenoble: 
retrospectieve van Rebecca Hom: tot 28 mei.
■ In Kunstmuseum, Friedrich-Ebert-Allee 2,53113 Bonn (0228/ 
77.62.60): “Kiinstler-Raume aus der Sammlung Grothe”: tot 
17 april.
■ In Bonner Kunstverein, August-Macke-Platz, 53119 Bonn (0228/ 
69.39.36): “Franz Graf, Arbeiten 1980-1995”: tot 7 mei.
■ In Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40102 Düsseldorf (0211/83.81-0): “Paul Klee - im Zeichen der 
Teilung”: een overzicht van door Klee verknipt werk: tot 17 april. 
■ In Portikus, Schone Aussicht 2,6031 1 Frankfurt am Main (069/ 
60.50.08.30): Raymond Hains: tot 9 april; film- en videowerk van 
Thomas Bayrle: van 13 tot 17 april; “Zuriichzur Erde" van Christa 
Nâher: van 22 april tot 28 mei.
■ In Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311 
Frankfurt am Main (069/212.3.78.82): “Change of scene VII" met 
werk van Luc Tuymans, Paul Thek. Walter De Maria, Beat Streuli, 
Francesco Clemente,...: tot 14 mei.
■ In Westfalische Landesmuseum, Domplatz 10,48143 Münster 
(0251/59.07.01): “Robert Mangold, schilderijen 1964-1994”: tot 
2april.
■ In Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): “Oskar Schlemmer, Tanz Theater Bühne": tot 
21 mei.
■ In Stadtische Kunsthalle, Moltkestrasse 9, 68165 Mannheim 
(0621/293.64.13): bronssculpturen van Markus Liipertz: tot 23 april. 
■ In Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 1040 Wien (01/586.97.76-14): 
“ Visiondre & Vertriebene " een architectuurtentoonstelling over de 
tussen 1911 en 1941 naar de U.S.A, uitgeweken Oostenrijkers en 
hun verwezenlijkingen aldaar, tot 16 april.

tot de aankoop van “Seven figures” van Bruce Nauman trok 
hetzelfde circus weer zijn tenten op en schreeuwde: 14 miljoen BF 
voor zo’n aan- en uitfloepende neontroep van mannetjes die vieze 
dingen doen! Alle "herrie bracht uitstel en dankzij de gedaalde 
dollarkoers kon het werk goedkoper aangekocht worden.
Inmiddels brengt het Stedelijk de vierde aflevering van de vorig jaar 
begonnen Couplet-reeks, waarin verbanden worden gelegd tussen 
de tijdelijke tentoonstellingen en de vaste collectie. Werk van 
Günther Förg is over zeven zalen te zien en gaat een dialoog aan met 
kunstenaars als Sonja Ferlov Mancoba, Ika Huber, Robert Ryman, 
Robert Mangold, Barnett Newman, Penck, Han Schuil, Avery
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Preesman en tekeningen van Jackson Pollock.
Tot 26 maart in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). Van 11 maart tot 9 april 
loopt een tentoonstelling van Günther Förg in Deweer Art Gallery, 
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem (056/64.48.93).

Zijn werken vormen een bizarre, soms fascinerende vermenging 
van auto-erotiek, fitness, het aftasten van de grenzen van de licha
melijke draagkracht. De Fondation Cartier in Parijs presenteert 
fotomateriaal, tekeningen en sculpturen rond de recentste Barney- 
video “Cremaster 4”, waarvan het scenario zich inspireert op de 
analogie tussen de balzakspieren en de wonderlijke Loughtonbok 
met vier hoorns, die op het Britse eiland Man resideert. Deze 
geitebok heeft aan weerszijden van zijn kop één opklimmende én 
één neerhangende hoorn.
Tot 16 april in de Fondation Cartier, Boulevard Raspail 261, 
75014 Paris (01/42.18.56.72). Mathew Barney bereidt tevens een 
tentoonstelling voor in de Londense Tate Gallery.

Architectuur

Matthew Barney

CR4, Loughton Ram, 1994, foto: J. White

MATTHEW BARNEY. Is niet onbekend in het departement
merkwaardige medemensen. In “Mile high treshold: flight with the 
anal sadistic warrior" klauterde hij bijvoorbeeld naakt, op een 
klimharnas na, over het plafond van een tentoonstellingsruimte, een 
activiteit die de argeloze toeschouwer later enkel op video te zien 
krijgt.
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Louise Bourgeois

Zonder titel, 1987

LOUISE BOURGEOIS. Geboren in 1911, sinds 1945 regelmatig 
tentoongesteld in New York, bekend met verschillende generaties 
succesvolle kunstenaars, alom gewaardeerd voor haar kunst
onderwijs, politiek geëngageerd feministe en zeker niet introvert. 
Toch duurde het tot 1982 eer haarwerk dankzij een eerste retrospec
tieve in het MOM A in New York op explosieve belangstelling kon 
rekenen. Ze werkte gestaag door zoals te zien op Documenta IX, de 
Biënnale van Venetië en onlangs in “This is the show... ”. Alle werk 
blijft ze schragen op haar levenservaringen, zonder dat het ooit in 
een autobiografische poel wegzinkt. Bourgeois maakt zeer precies 
gebruik van klassieke materialen als marmer en brons, maar even
goed van arme materialen en alledaagse objecten. Vooruitlopend 
op een retrospectieve in het Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris tonen de grafische kabinetten in het museum van het 
Centre Pompidou momenteel een uitgelezen selectie van een hon
derdtal prenten. Mis ook de video niet met een interview afgenomen
door Bernard Marcadé naar aanleiding van Bourgeois’ inzending 
“Cells ” voor de laatste Biënnale.Tot 10 april in Centre Pompidou, 
75191 Paris cedex 04 (01/44.78.12.33). De Bibliothèque Nationale 
(2, rue Vivienne, 75.002 Paris, 1/44.78.46.48) presenteert tot 1 april 
het grafisch werk van Louise Bourgeois. (E.W.)

HET LANDSCHAP. Telkens vijf realisaties van vier internatio
nale landschapsarchitecten zijn nu in deSingel te zien. Sébastien 
Marot breekt in het catalogusartikel “Het landschap als alterna
tief" een lans voor de herwaardering van landschapsarchitectuur als 
de geknipte discipline om achterhaalde concepten over de openbare 
ruimte aan de werkelijkheid te toetsen. Het romantische onder
scheid tussen stad en platteland behoort immers tot een ver verle
den. De landbouw is zijn specifieke ordenende impact op het 
platteland kwijt, door nivellerende ruilverkaveling en tal van indus
triële vestigingen. Ook het beeld van de stad raakte uitgehold. De 
stad heeft haar vocabularium aan openbare ruimte, zoals lanen, 
pleinen, parken, straten in moeten ruilen om aan de urgente eisen 
van mobiliteit tegemoet te kunnen komen. Zowel stad als platteland 
zijn verworden tot eenvoudige schakels in een overheersend 
communicatienet. Het is enkel te danken aan luid protest van de 
culturele economie (toerisme, musea, theaters...) dat de historische 
steden nog enigszins te onderscheiden zijn in deze algemene 
uitzaaiing, betoogt Sébastien Marot. Interessant is het nu om te 
peilen naar de historische knik, het scharnierpunt dat leidde tot deze 
stand van zaken. Hier wijst de auteur het doorbreken van de 19de- 
eeuwse stedelijke gordel, de periferie, aan. Hij ontwaart er een 
derde ‘wereld’, naast de categorieën stad en platteland. De voor
stad, die zich ontwikkelde tot een gigantisch laboratorium, waarin 
allerlei verouderde en dominante logica’s elkaar overwoekeren. 
Men treft er zowel oude landbouwresten, verlaten spoorwegen en 
havens aan, als de nieuwe communicatiewegen en commerciële 
infrastructuur, te midden van klassieke parken, tuinwijken en 
satellietsteden. Juist dit overwoekerd veld is het werkterrein bij 
uitstek voor de landschapsarchitect, betoogt Marot. Deze histori
sche discipline bekommerde zich vanouds niet louter om park- 
aanleg op zich, maar werkt in functie van diverse factoren, als 
bodemgeschiktheid, het geografisch terrein, de inpassing in de 
omringende en voorziene omgeving. De hedendaagse landschaps
architectuur kan als open discipline deze geschiedenis in het over
geleverde landschap opzoeken, lezen en opnieuw reveleren. Van 
nature uit, zou men haast zeggen, is ze zich bewust van de proces
matige evolutie waaraan een omgeving onderhevig is. Haar werk
terrein impliceert een open houding omdat architectuur, stede- 
bouw, biologie, sociologie, economie en cultuur erin samenvallen, 
besluit Marot.
Overige artikels in deze degelijke tentoonstellingscatalogus om
schrijven de historische context waarbinnen de respectieve 
landschapsarchitecten werkzaam zijn. Dit levert een revelerend 
beeld op van geschiedenis en praktijk in de U.S.A., Frankrijk, 
Spanje en Nederland. Vervolgens gaan de architectenbureaus 
Hargreaves, Desvigne & Dalnoky, Tores Tur & Martinez La Pena 
en tenslotte West 8 van Adriaan Geuze gedetailleerd in op hun 
uiteenlopende projecten. Het betreft reconversie en hertekening 
van stortplaatsen, oeveraanleg, stadspleinen, industriële sites, en
zovoort.
In “Landschap zonder plek ” analyseert Steven Jacobs de Belgische 
landschapsontwikkeling met de onvermijdelijk hilarische lint
bebouwing als voorlopige eindfase. Hij constateert ook terecht dat 
uitgerekend het feit dat dit gegeven niet wordt genegeerd of 
weggegomd in bij voorbeeld de voorstellen van Koolhaas in Noord- 
Limburg, Neutelings in Antwerpen, Secchi in Kortrijk en Deroose 
in Rekkem, juist de kracht van deze projecten uitmaakt. Meteen
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wordt hier wellicht ook aangegeven waarom er geen Belgische 
realisaties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Ze bestaan wel, 
maar ontgroeien om diverse redenen zelden de voorstelfase.
Deze opmerkelijke tentoonstelling is nog tot 2 april gratis toegan
kelijk indeSingel,Desguinlei 25,2018 Antwerpen (03/248.38.00). 
In een lezingenreeks komen op 1, S', 14, 22 en 29 maart, om 
20.00 uur, achtereenvolgens Michel Desvigne, Charles Vermeersch 
over het “Structuurplan voor Vlaanderen”, Adriaan Geuze, Elias 
Torres Tur en Georges Hargreaves aan het woord.

Fotografie

Herzog & de Meuron

HebelstraBe, Bazel, 1988, foto: M. Spiluttini

HERZOG & DE MEURON. Dit Zwitsers architectenbureau koos 
zelf een dertigtal projecten uit de inmiddels vijftienjarige samen
werking en nodigde landgenoot Rémy Zaugg uit om de presentatie 
ervan voor zijn rekening te nemen. Alle projecten van Herzog & de 
Meuron worden gekenmerkt door de nuchtere afgewogen construc
tie zonder franjes en het gebruik van bouwmaterialen die niets 
willen verbergen. Een uitgepuurde variant op het cliché van de 
Zwitserse stiptheid. Beton, breuksteen, hout, fineer, koper, giet
ijzer, staal, glas en kunststof behouden hun sensualiteit en identiteit 
binnen een merkwaardig streng doorgedreven modem idioom. De 
voorgestelde projecten - vaak in samenwerking met beeldende 
kunstenaars - omvatten naast eengezins- en seriewoningen, een 
kerk, spoorweginfrastructuur, opslagplaatsen, ook urbanistische 
projecten en de renovatie van een electriciteitscentrale, bestemd als 
annex voor de Tate Gallery in Londen.
Je kan er van op aan dat ook voor dit tentoonstellingsproject Zauggs 
motto "C’est la forme que lui donne celui qui la regarde” zal 
opgaan. Een aanrader dus, die van 8 maart tot 22 mei in het 
Centre Pompidou is ondergebracht, 75191 Paris (01/44.78.12.33). 
(E.W.)

SUBVERSION DES IMAGES. Kan een fotografisch oeuvre 
bestaan uit amper twintig beelden? Voor mijn part wel. Een voor
beeld. Afgezien van wat flarden privé-opnamen heeft de Brusselse 
surrealistische schrijver en dichter, criticus en theoreticus van het 
surrealisme Paul Nougé (1895-1967) niet méér dan een reeks van 
19 foto’s nagelaten. Ze werden genomen in 1929-1930 en Nougé 
maakte er enkele losse aantekeningen bij. In 1968 werden ze door 
Marcel Mariën even terug opgepikt en uitgegeven onder de titel 
“Subversion des Images”, inmiddels een quasi onvindbaar klei
nood. Momenteel vormen de door Mare Trivier gerealiseerde 
reprints van deze fotoreeks toch wel de pièce de résistance van een 
adorerende tentoonstelling in Brussel over leven en werken van 
Paul Nougé. Wars van de veredelde patronage-stijl waarin deze op 
zich erg indrukwekkende verzameling (bestaande uit onder meer 
uitvergrote tekstfragmenten, eerste drukken, een tapijt dat Georgette 
Magritte van een Nougé-citaat voorzag, kattebelletjes en speel
kaarten, tekeningen, een schilderij van René Magritte, tot zelfs het 
piepkleine zwarte Kodakboxje van Nougé,...) vorm werd gegeven, 
blijven deze foto’s pal overeind. Iets wat ook uitgever Didier 
Devillez niet is ontgaan, want naast een aantal heruitgaven van 
literaire werken van Nougé, kwam onlangs ook een publikatie uit, 
integraal gewijd aan Paul Nougé en de fotografie, een boek dus dat 
in hoofdzaak “Subversion des Images” analyseert. Christine De 
Naeyer gaat hierin vrij grondig te werk. Allereerst verdient dit 
‘beperkte’ project van Nougé volgens haar terecht alle aandacht 
omdat het de praktische uitwerking is van de theorie van de “objets 
bouleversants” zoals die door Nougé werd geformuleerd in ver
band met het schilderkunstig onderzoek van René Magritte en die 
nauw aansluit bij Freuds notie van het Unheimliche, het angstwek
kende en onheilspellende dat schuilt in het nabije, het bekende.
Subversion des Images staat daarenboven voor een reflectie over 
taal en gebruik van fotografie. De reeks is het resultaat van een 
“conceptuele omgang” met het medium en een flagrant naast zich 
neer leggen van de fototechniek om zich toe te spitsen op de 
“wordingsgeschiedenis van een beeld en op de uiteenlopende 
betekenissen én valstrikken of illusies ervan”.
Nog tot 15 april in Maison du Spectacle La Bellone, Vlaamse 
Steenweg 46,1000 Brussel(02/513.33.33). Het boek “Paul Nougé 
et la photographie ’’kwam uit bij Didier Devillez Editeur, B.P. 
1463,1000 Brussel.

BERTIEN VAN MANEN. In het Antwerpse Fotografiemuseum 
komt eind april het cynische “Home and Abroad” van Martin Parr 
langs. Nu zijn er twee tentoonstellingen te zien die ook al met 
interessante boeken verbonden zijn. Van de recente publikatie van 
Johan De Vos, waarover we in een vorige “Ondertussen " bericht
ten, is er als het ware de 3D-uitvoering, een pêle-mêle van de foto’s 
die hem hebben verleid, gepresenteerd tegen een onfatsoenlijk rose 
wand. Van de Nederlandse fotografe Berden van Manen is er een 
keuze te zien uit haar Ruslanddagboek “Honderd zomers, honderd 
winters ”, een van de meer beklijvende publikaties van het voorbije 
najaar. Tegelijk een onthullende documentaire en een geladen 
persoonlijk relaas over een, ook fotografisch, niet ongevaarlijk 
thema. Hripsimé Visser signaleert in haar commentaar naar aanlei
ding van de presentatie van dit werk in het Stedelijk Museum 
Amsterdam: “Het onderwerp - de ex-USSR - biedt valkuilen en 
daarmee fotografische clichés te over: (schilderachtige) armoede, 
dramatisch gebrek aan veiligheid, verstoorde infrastructuur en 
onderdrukkende of op zijn minst uiterst gecompliceerde menselijke 
ge- en misdragingen - de vrijwel dagelijks in de pers breed uit
gesponnen verworvenheden van herwonnen vrijheid. Op de foto’s 
van Van Manen komen ze ook naar voor maar er wordt niets mee 
bewezen, haar mensen lijden er ongetwijfeld onder maar worden er 
niet exclusief door bepaald: het leven is complexer dan droge 
nieuwsfeiten vaak suggereren. Ook in de posities die zij koos heeft 
van Manen gestreefd naar complexiteit: frontale portretten wórden 
afgewisseld met onbevangen snapshots, close-ups met afstand en 
statische stillevens met heftige actie.” De ongepolijste, levensechte 
(het zou een interessant studie-object zijn om die veranderende 
notie levensecht doorheen de fotogeschiedenis na te speuren) foto’ s 
van Bertien van Manen brengen in een eerste oogopslag andere 
projecten in herinnering. Een oppervlakkige vergelijking met de 
ongenadige (maar tegelijk ook middle class brave) foto’s van 
Martin Parr bijvoorbeeld strandt op de onmiskenbare betrokken
heid van Bertien van Manen bij wie en wat ze fotografeert. Parr 
komt voorbij, ziet (of schiet in de lach), oordeelt en flitst, wat er 
verder gebeurt, staat behoorlijk ver van zijn bed. Bertien van Manen 
ondergaat haar onderwerp, ze leeft, eet, slaapt bij de mensen wiens

Kort

■ In het Louvre, Aile Richelieu (40.20.51.51): “Le Photographe 
et l’Architecte. Baldus, Lefuel et le nouveau Louvre de Napoléon 
III”: van 7 april tot 3 juli.
■ In het Centre National de la Photographie, 11, Rue Berryer, 
75008 Paris (53.76.12.32): Sarah Moon en verrassende post-mor- 
tem-portretten van Kasimir Zgorecki (1904-1980), van wie de 
glasnegatieven in 1990 terug werden bovengehaald door de foto
graaf Frédéric Lefever.
I In het Centre Pompidou, Bibliothèque Publique d’Information 
(BPI), 19, rue Beaubourg, 75197 Paris Cedex 04, 2de verdiep 
(44.78.12.33): “Quatre murs, une fenêtre”met werk van onder 
meer Wynn Bullock, Luc Choquer, Arnaud Claas, Bernard Faucon, 
Alain Fleischer, Lee Friedlander, André Kertesz, Bernard Plossu, 
Jacqueline Salmon, Josef Sudek, Keiichi Tahara: tot 10 april.
• In Galerie de l’Esplanade, Ecole des Beaux Arts, 1, rue de la 
Citadelle, 57000 Metz: Knut Wolfgang Maron: tot 19 maart.
■ In het Musée d’Art Moderne, 1, Allée du Musée, 59650 
Villeneuve d’Ascq (20.05.42.46): “Le Monde Après la 
Photographie”, samengesteld door Régis Durand, met Dennis 
Adams, Lewis Baltz, James Coleman, Hannah Collins, Pascal 
Convert, Stan Douglas, Harun Farocki, Jochen Gerz, Jorge Molder, 
Gerhard Richter, Hiroshi Sugimoto, Danielle Huillet/Jean-Marie 
Straub en Bruno Yvonnet: van 10 juni tot september.
• InhetKunstmuseumBonn,Friedrich-Ebert-Allee2,53113 Bonn 
(02.28/77.62.60): “Antlitz der Zeit”van August Sander: tot 26 
maart.
■ In het Sprengel Museum, Kurt Schwitters Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): Karl Blossfeldt: tot 17 april.
• In het Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, Klingelhöfer- 
straBe 14,10785Berlin(03Q/25.40.02.0):LuciaMoholy,Bauhaus- 
Fotografin: tot 17 april.
■ In het Kunstmuseum Luzern, Robert Zünd StraBe 1, CH 
6002 Luzern,(041/23.10.24): “ProjectedImages 1972-1994" van 
James Coleman: tot 18 juni.
■ In de Kunsthal le Krems, Steiner LandstraBe 8, AU 3508 Krems- 
Stein, (2732/82669): “Fisch & Fleisch. Photographien aus 
Österreich 1945-1995”, met werk van onder meer Heinz Cibulka, 
Otto Miihl, Oswald Oberhuber, Arnulf Rainer, Eva Schlegel, Rudolf 
Schwarzkogler, Andrea Sodomka, Peter Weibel en Elke Kry stufek..

sjofele interieurs en intieme gebaren ze prijsgeeft. Al lijkt ze daar 
niet zo ver in te gaan als Nan Goldin, een ander wrijfpunt dat wel 
vaker opduikt in verband met “Honderd zomers, honderd winters ”. 
“The Ballad of Sexual Dependency” van Goldin is echter minder 
een documentair, dan wel een autobiografisch project. Niet ‘zo 
leven zij’, maar ‘zo leef ik’, is het wat Goldin zegt. Dat Bertien van 
Manen het bij een uitgepuurd ‘zo leven zij’ houdt, zichzelf nooit in 
beeld brengt en na een paar dagen of wat weer verder reist, maakt 
er haar foto’s niet minder intens om.
“Honderd zomers, honderd winters” van Bertien van Manen, 
“Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk ’’vanJohanDeVosen 
“5xCuba ” zijn nog tot 17 april te zien in het Provinciaal Museum 
voor Fotografie, Waalse Kaai 47,2000 Antwerpen (03/216.22.11). 
Via een reeks lezingen, ontmoetingen en discussies wil het museum 
voortaan een platform gaan bieden voor een kritisch debat over 
fotografie. Op 4 maart plukte Bertien van Manen er fragmenten uit 
haar Ruslanddagboek, op 18 maart gaat Johan De Vos in op de 
uitleiding van zijn boek: het onmogelijke van ‘zwart’ in de fotogra
fie. Zaterdag 22 april licht Martin Parr aspecten van zijn visie op de 
geschiedenis van de fotografie toe.

STEPHEN SACK. In “De Praktijk” van het MUHKA maakt deze 
in Brussel woonachtige Amerikaanse kunstenaar een stand van 
zaken op van “The Chromosomic Memory”, de verzamelnaam 
waaronder hij via variërende fotografische projecten omgaat met 
herinnering, tijd, aftakeling. Sacks “genese van het verdwijnen” 
kreeg inmiddels al vorm in macro-foto’s van halfvergane graf- 
plaatjes of afgesleten beeldenaars van munten en in de “Noffûb”- 
reeks waarin hij de vage achterkanten van gravures uit graaf de 
Buffons “L’ Histoire Naturelle”v\a een verfijnd ontwikkelings- 
procédé reproduceert. Meer recent concentreert Stephen Sack zich 
op drólerieën aan gotische kathedralen en op versleten 
stereoscopische foto’s.
“The Chromosomic Memory. Generations ” loopt van 11 maart tot 
21 mei in het MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/ 
238.59.60).
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CLAIR-OBSCUR. De Kunstbank, het Instituut voor Culturele 
Studies van de K.U.L. en het Cultureel Centrum Leuven vroegen 
samen aan Georges Vercheval om even de bouwwerf van zijn 
Musée de la Photographie in Charleroi te verlaten en een kleine 
tentoonstelling samen te stellen met Waalse fotografen. De conser
vator koos voor twee laureaten van de nauw met het museum 
verbonden Prix National Photographie Ouverte. Hervé Charles 
won de prijs in 1991 met een vreemdkleurige fotoreeks over 
religieuzen, maar toont nu zijn meer recente monumentale wolken
beelden. Charles neemt letterlijk foto’s van het wolkendek in 
bovenaanzicht, drukt ze af op transparanten, die achter elkaar 
gemonteerd een weergave betrachten van die fotografisch quasi 
niet te vatten massa’s. Thomas Chable is de laureaat van de meest 
recente editie van de prijs: van hem is reportagewerk te zien, 
gemaakt in Burkina Faso, Mali en Turkije.
“Clair-obscur" is nog tot 25 maart ondergebracht in de kapel van 
het Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven (016/ 
23.84.27). De recentste editie van de Prix National Photographie 
Ouverte is nog tot 17 april te zien in het Musée royal de Mariemont, 
7140 Morlanwelz (064/21.21.93). Het Leuvense samenwerkings
verband stelt verder nog op eigen verantwoordelijkheid “Personae ” 
voor van Malou Swinnen tot 1 april in de Centrale Universiteitsbi
bliotheek en “Lotgenoten” van Jacques Sonck tot 13 april in De 
Blauwe Schuit, Vismarkt 16 te Leuven.

DAMIEN DECEUNINCK. Een postkaart is geen foto, maar er 
staat wel een foto op, schrijft Damien Deceuninck. Sinds mensen- 
heugnis verzamelt hij op een gerichte manier ansichten, omdat die 
bij uitstek en met een zekere consensus “de manier tonen waarop de 
westerse mens de omgeving ziet en tweedimensionaal catalogeert". 
Onder andere Hannah Ahrend en Ton Lemaire (het begrip 
enculturatie) komen ter hulp in het ambitieuze project dat Deceuninck 
zich stelt: een onderzoek naar de betekenissen die in de (westerse) 
“dingen” schuilen. Hij weet wel dat dit niets origineels is, het is 
vanouds het object van de wetenschap en ook van de kunstgeschie
denis, maar “wat ontbreekt in die disciplines is de mens”. Die 
“gehumaniseerde” zoektocht naar het concept der dingen voert 
Deceuninck concreet uit via beeldmateriaal: in de recent gepresen
teerde stand van zaken voornamelijk via postkaarten en eigen 
fotowerk. Zo is er een interessante diareeks te zien van postkaarten 
met “zwembaden aan zee” en een minder sterke serie lichtbeelden 
met vooral eigen opnamen van “anonieme sculpturen”, voorbeel
den van de talloze vaak absurde constructies in het straatbeeld, 
onzinnige ingrepen in het landschap enzomeer, die voor Deceuninck 
maar een simpel duwtje nodig hebben om als kunstwerk gelezen te 
worden. Plezante en in wisselende gradaties ook plausibele beel
den. Dat gaat minder op voor de constructies waarin identieke 
postkaarten of foto’s worden versneden en in een andere kunstige 
ordening wéér worden samengeschoven. Die beelden gaan ten 
onder aan hun overduidelijkheid, een'fatale dosis didactiek. Het 
globale project kan wellicht baat halen uit een grondige analyse van 
de initiatieven die kunstenaars als Dan Graham of Allan Sekula 
opzetten. Damien Deceuninck is nog tot 26 maart te gast in Labo 
Art, Steenweg 289,9810 Eke (09/385.46.35).

Cary Markerink

Zonder titel, 1994

DE PAVILJOENS. Onder die roepnaam zijn nu de vijf ‘expositie- 
wagons’ die Robbrecht & Daem ontwierpen voor de laatste 
Documenta een tweede leven ingegaan. In Almere, de gestaag 
groeiende metropool veroverd op het water, bieden ze een geschikt 
interim-onderkomen voor tentoonstellingen over hedendaagse kunst, 
design en architectuur, in afwachting van een heus nieuw museum 
dat er in een volgend decennium wordt verwacht. In drie van deze 
paviljoenen worden tot 26 maart schilderijen van Gerard Polhuis 

gekoppeld aan fotowerk van Cary Markerink. “Album” heet zijn 
deel van de tentoonstelling en het is een doorwerking van zijn 
omzichtige omgang met ‘het landschap’. Markerink beschouwt het 
westerse landschap als “de zichtbare vorm van een cultuur op een 
welbepaald moment” en met de “onnadrukkelijk realistische”, 
geruisloze blik van de 19de-eeuwse fotografen wil hij naar land
schappen van nu kijken. Al is hij zich wel bewust dat die dezer 
dagen van een totaal andere orde zijn. (Is er niet een nieuw 
Nederlands woord nodig dat het uitzicht van het actuele landschap/ 
wasteland dekt?). Wel klaagt Cary Markerink niets aan. Hij toont. 
Niets bijzonders, zegt Bernlef, maar tegelijk wel de “werkelijkheid 
waardoor men vrijwel constant is omringd. Zij is te gewoon voor 
onze aandacht, maar zonder dat gewone zouden wij allang gek zijn. 
(...) Zo ziet de wereld er dus uit als wij niet kijken.”
“Look, Around Round Round "van Gerard Polhuis en “Album ” van 
Cary Markerink in de Paviljoens, Odeonstraat 3,1325 AL Almere 
(36/53.78.282).

HET NEDERLANDS FOTOMUSEUM. Er is een Nederlands 
FotoInstituut in Rotterdam en er is het Nederlands Fotomuseum in 
Sittard. Vooraleer 50 jaar oorlog en bevrijding te herdenken (van 29 
april tot 28 mei) neemt ‘t Instituut tot 23 april nog even de reizende 
tentoonstelling “The World on My Doorstep ” van de Amerikaanse 
fotograaf Paul Strand over. In Sittard brengt men tot 26 maart 
fotogrammen, fotosculpturen en foto’ s van één van de pioniers van 
de experimentele fotografie Lszl Moholy-Nagy (1895-1946), 
samen met een selectie uit het zwartwit-werk van Helena van der 
Kraan die “óp dit moment een opdracht af rondt tot het portretteren 
van de Leden van de Eerste Kamer van de Staten Generaal”. Het 
Nederlandse Fotomuseum is terug te vinden in Het Domein, Kapittel- 
straat 6,6130 AA Sittard (046/51.34.60) en het NFI nog steeds in 
de Witte de Withstraat 63,3012 BN Rotterdam (010/213.20.11).

Michael Schmidt

Zonder titel, 1994

MICHAEL SCHMIDT. De invloed van onder andere zijn boek 
“Waffenruhe” uit 1987 op recente generaties fotografen, ook 
buiten Duitsland wordt niet steeds in rekening gebracht. Meestal 
krijgen de Bechers alle eer. Michael Schmidt (Berlijn, 1945) begint 
rond het midden van de jaren ’60 te fotograferen, hij leert het 
zichzelf, maar formuleert wel meteen een plan: hij wil zijn eigen 
léven en ervaringen, herinneringen vatten en daartoe een persoon
lijke beeldtaal ontwikkelen, die gelinkt blijft aan het afbeeldende, 
zogeheten “objectieve” karakter van de fotografie. Om zijn foto’s 
even geloofwaardig en eerlijk te maken als documenten, gebruikt 
hij bij voorkeur een diffuus natuurlijk licht. “Ik geef mezelf volledig 
in handen van de dingen die ik fotografeer. Men kan enkel zin en 
doel van de dingen vatten, door na te gaan hoe die dingen zichzelf 

voorstellen.” Schmidt maakt foto’s die vóór alles beelden willen 
zijn, stelt Ute Eskildsen van Folkwang, beelden waarin de wereld 
van de objecten enkel op een praktische manier relevant is voor de 
fotograaf; enkel relevant in zoverre die beelden zijn emotionaliteit 
raken. De werkelijkheid zoals ze door de kunstenaar wordt geleefd, 
primeert op elke, algemene, verondersteld juiste weergave. Elk 
individu is verantwoordelijk voor zijn definitie van de “werkelijke” 
wereld.
"Michael Schmidt, Fotografien seit 1965" is te zien in deNeue 
Galerie van het Museum Folkwang, GoethestraBe 41,45121 Essen 
(0201/88.8452) van 9 april tot 28 mei. Nadien reist ze verder naar 
Dublin, Douchy, Berlijn en Londen.

UNTER WELTEN. Waarom kruipen mensen onder de grond, wat 
zoeken ze daar of proberen ze er te verbergen, vroeg de Duitse 
fotograaf Peter Seidel zich af en maakte een knappe reeks kleur
foto’s van ‘onderwerelden’ als de bunker van Hitler, commando
posten van de Navo, een barokke kelderbar van een bordeel, een 
parkeergarage in Frankfurt of het kunstdepot van een bank. In 
ondergrondse ruimten als mijnen, kerkers en bunkers, metro’s en 
schuilkelders, kluizen en riolen dringt nooit zonlicht door, beelden 
ervan kunnen niet anders dan met kunstlicht gemaakt worden. Dat 
gegeven is een formele constante in deze uitgebalanceerde fascine
rende reeks onderaardse architectuurfoto’s. “Unterwelten” loopt 
nog tot 17 april in de Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341,3015 
AA Rotterdam (010/44.00.321).

Nobuyoshi Araki 

23-3-94

NOBUYOSHI ARAKI. Je kan er moeilijk naast kijken en je krijgt 
ze hoe langer hoe meer te zien. Al sinds de jaren ’60 werkt de 
Japanner Nobuyoshi Araki tegen een tempo van twee filmrolletjes 
per dag aan een onverzadigbare karrevracht obsessionele beelden: 
ingesnoerde en andere naakten, close-ups van genitaliën en weëe 
bloemkelken, stillevens van strategisch opengesneden vruchten en 
weekdieren, stadsbeelden van Tokyo, wolkenpartijen, sequensen 
van zijn kat en van zijn in 1990 overleden vrouw Yoko. Al in 1977 
werd hij door het Oostenrijkse fototijdschrift “Camera Austria” 
opgepikt, maar vooral sinds het boek en de reizende tentoonstelling 
“Nobuyoshi Araki: Akt-Tokyo. 1971-1991”di& sinds 1992 toerde 
langs onder meer Graz, Salzburg, Rotterdam en Essen, kan het niet 
meer stuk. Jablonka Galerie in Keulen, White Cube in Londen, Paul 
Andriesse en Torch in Amsterdam haalden hem in huis en momen
teel is werk van hem te zien in de Fondation Cartier in Parijs. Niet 
alleen “Camera Austria” blijft zijn ontdekking savoureren met 
‘toffe jongens’-interviews en smeuiïge nieuwe portfolio’s (nr. 45). 
Als suggestieve illustratie bij een soort Japan-dagboek van Rem 
Koolhaas gebruikte het ernstige architectuurtijdschrift “Archis” 
onlangs ongegeneerd Araki-foto’s, op de cover van “Galeries- 
Magazine” nr.61 poseert Araki ietwat bedremmeld naast een aan 
het plafond bungelend model en ook het meest recente nr. 49 van 
“Perspektief’ laat voor- en achterpagina innemen door beeltenis
sen van de meester zelve. Araki-fever alom.
Een van de weinigen die hiervoor (nu al) immuun lijkt is de Britse 
kunstenaar Craigie Horsfield. In zijn artikel “Araki, Unconscious 
kitsch” dat ironischerwijze gepubliceerd werd in het eerder ver
noemde nummer van “Galeries Magazine ” plaatst hij, rustig maar 
vastberaden, Araki aan de zijde van een tweetal andere 
“obsessionele” fotografen: Larry Clark en Nan Goldin. “Tulsa ” is 
nog steeds terecht een gezocht fotoboek over het marginale leven 
van jonge zwervers en junkies, maar vooral in “Teenage Lust” 
gooide Larry Clark alle sluizen van zijn obsessioneel voyeurisme 
open. Dicht zou hij ze nooit meer krijgen. De fascinatie voor“The 
Ballad of Sexual Dependency” van Nan Goldin heeft net als deze 
voor het werk van Clark te maken met het (vermeende) vervagen 
van de grens tussen hun privéleven en de gekwetste, marginale 
subculturen die ze tonen. “Theirs was the authentic voice of the 
underclass, of those who could not speak”, en voegt Horsfield er
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meteen aan toe, “Hun levens zoals ze die tonen, bevredigden de 
eeuwige honger van de bourgeois naar vergelijking en plaatsver
vangende ervaring Araki’s werk heeft voor Craigie Horsfield 
eveneens alles vandoen met voyeurisme, verwarde seksualiteit, de 
zelfkant. “This is not Storyville or Paris by Night where in 
contemporary terms the observer is a decorous step away. Here the 
artist is the protagonist, the “Peeping Tom ”, a Celine or Burroughs. 
And of course, with the logic of the American century, he too is the 
victim. The gallery must ensure that the life is as evident as the 
images.” Net als Clark en Goldin wordt Araki immers gretig 
binnengeslokt door het kunstcircuit. Zijn werk wordt er op het 
vereiste monumentale formaat in twee rijen boven elkaar gepresen
teerd als een installatie, in nette witte lijsten gevat. Straattaferelen 
alternerend met bondage-scènes. Werk dat initieel een schokeffect 
beoogde door een confrontatie met de “reële” wereld wordt daar nu 
compleet van afgesneden. De trefkracht van het vroege werk (“the 
true unconscious of the earlier images, the accidental by-product of 
a banal obsession”) wordt zo finaal met wortel én al uitgetrokken. 
De touwen lijken steeds kunstiger om de lichamen geschikt, de 
barsten, leemtes en dissonanten in het beeld zijn verdwenen. 
Craigie Horsfield besluit: “The audience can enjoy their sexual 
curiosity without discomfort (,..). The gallery can reassure those of 
a more tender sensibility that some of these women in the pictures 
asked to be photographed. This is kitsch, this is the unconscious". 
Onder de titel “Journal Intime " brengt de Fondation Cartier, 261, 
boulevard Raspail, 75014 Paris (42.18.56.50) van 29 april tot 11 
juni naar verluidt de eerste tentoonstelling van Nobuyoshi Araki in 
Frankrijk.(E.E.)

naar de 19de-eeuwse Russische literatuur. Een film doordrongen 
van schuld en boete, weergegeven in een prachtige visuele stijl die 
herinnert aan het werk van schilders als Claude Lorraine of Rem
brandt en de etsen van Piranesi. Voor verdere info: Stuc, 
E. Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/23.67.73).

Beeld/Scherm

Beeld/Scherm Kort

■ In het Duitse stadje Oberhausen, Grillostrasse 34,46042 (208/ 
80.70.08) hebben eind april de “41e Internationale Kurzfilmtage " 
plaats. Eenkortfilmfestival rond films en video’s meteen maximale 
duur van 35 minuten: van 26 april tot 1 mei.
■ Op diverse plaatsen in Liverpool is in de loop van de maand mei 
alle aandacht gevestigd op "Videopositive 95”, “Britain’s Interna
tional festival of Electronic Arts ”. Gedurende 5 weken vinden zo’n 
50 tentoonstellingen, installaties en seminaries plaats. Het video
festival zelf loopt van 29 april tot 6 mei. De tentoonstellingen lopen 
door tot 4 juni. Video Positive 95, Moviola, Bluecoat Chambers, 
School Lane, Liverpool, LI 3BX,Groot-Brittannië (151/709.26.63). 
■ In de videoruimte van het Centre Georges Pompidou, 
75191 Paris Cedex 04 (1/44.78.12.33) is nog steeds “Points de 
vue(images d’Europe)” te zien, het resultaat van een jarenlange 
zoektocht naar interessant audio-visueel materiaal. Met werk van 
onder meer Mathias Müller, Alison Murray, Douglas Gordon, 
Georgina Starr en Johan Grimonprez: tot 30 maart.
■ In het Solomon R. Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue 
(at 88th Street), New York, NY 10128 (212/423-3840) is de eerste 
grote Amerikaanse overzichtstentoonstelling van Gary Hill te zien 
met voornamelijk installaties die hij maakte tussen 1983 en 1993: 
van 9 mei tot 13 augustus.
■ In het I.C.A., The Mall, SW1Y 5AH London (071/930.0493) 
start op 29 maart de “Third I.C.A. Biennial of Independent Film And 
Video ” met op het programma Britse avant-garde film en video van 
de afgelopen twee jaar: tot 16 april.

WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL. In weerwil van de forse 
bezuinigingen door het Haagse gemeentebestuur vindt op 27,28,29 
en 30 april in Den Haag toch het dertiende “World Wide Video 
Festival” plaats, een forum voor de recente internationale ontwik
kelingen op het gebied van videokunst en nieuwe media. Nieuw dit 
jaar is dat er naast de internationale selectie van recente videotapes 
(ongeveer 80), ook interactieve electronische media zoals CD-I en 
CD-rom gepresenteerd zullen worden. Voor het project “De Ima
ginaire Realiteit" worden zeven in Nederland werkzame kunste
naars uitgenodigd om op video en/of computer een schetsontwerp 
voor een video-installatie te maken. Voorts is er terug een academie- 
dag waarop diverse Nederlandse kunstacademies vertegenwoor
digd zijn met videotapes van studenten en is er de voor distributeurs, 
producenten en kunstenaars onmisbare tweedaagse videomarkt. In 
het World Wide Video Centre, gevestigd naast het Theater aan het 
Spui, is voor en tijdens het festival de video-installatie “On war & 
peace & art” van Klaus vom Bruch te zien. Aansluitend wordt er 
ook een retrospectieve aan deze kunstenaar gewijd. Alle info: 
World Wide Video Festival, Spui 189, 2511 BN Den Haag (070/ 
36 44 805).

STUC. Vanaf dit seizoen is het Stucatelier beschikbaar voor jonge 
film- en videomakers. Francisca Lambrechts realiseerde er al haar 
langspeelfilmdebuut “Als werkelijkheidszin bestaat moet ook 
mogelijksheidzin bestaan ” naar “De Fantasten ” van Robert Musil. 
De film ging op het filmfestival van Berlijn in première en zal in het 
najaar in het Stuc te zien zijn. Ondertussen werkt Lambrechts in het 
Atelier aan een nieuw project, naar fragmenten uit de roman 
“L’ennui ’’van Alberto Moravia. Het tussentijds resultaat wordt als 
work in progress vertoond op 28 maart. Haar debuut op video 
“Allons travailler,... ”, dat ook al rond het thema van de verveling, 
het nietsdoen en de passiviteit ging, kan men op 8 maart nog eens 
gaan bekijken in Auditorium Zeger Van Hee in de Tiensestraat te 
Leuven. Op donderdag 20 april is de Amerikaanse videast Ken 
Kobland te gast. Kobland is al sinds 1971 met film en video actief 
en werkte onder meer samen met Philip Glass, Spalding Gray en de 
Wooster Group. Zijn videotapes leggen op een persoonlijke wijze 
zeer alledaagse gebeurtenissen en handelingen vast, maar stellen 
tegelijkertijd ook een diagnose over de omgeving en de cultuur. 
Bekend van hem is “Berlin: Tourist Journal" uit 1988 waarin hij 
vanuit het standpunt van een toerist heden en verleden van de stad 
Berlijn weergeeft, gebaseerd op het landschap dat er ooit was (maar 
niet meer te zien is) en het landschap nu. Op vrijdag 21 april 
presenteert Kobland werk van andere filmmakers/videasten. Een 
aantal films van Ken Kobland zijn ook op 18 april te zien in zaal 
De Unie, Mauritsweg 34 te Rotterdam (010/4333534).
Wat het Stuc-filmprogramma betreft, vermeld ik nog dat op 7,8,9 
en 10 maart de recentste film van Aleksandr Sokurov “Whispering 
Pages" te zien is, een subliem werk waarbij Sokurov teruggrijpt

Gordon Douglas

Skullduggery, 1970

SP/RACE INVADERS. “Prends garde! A jouer au fantôme on le 
devient" luidt de volledige titel van dit project over MIe mogelijke 
vormen van kolonialisme in speelfilms en documentaires. Het werd 
samengesteld in opdracht van het Time Festival door Herman 
Asselberghs en videast Johan Grimonprez (zelf vertegenwoordigd 
met zijn “Kobarweng or Where is your Helicopter”). Het uitste
kende programma omvat parels als “ Unsere Afrikareise ” van Peter 
Kubelka, een film uit de j aren ’ 60 handelend over de neo-koloniale 
trek van toeristenkuddes die op het grote en kleine wild worden 
losgelaten; "Fade to Black”, over de exploitatie en stereotypering 
van de zwarte in de film, becommentarieerd door twee zwarte 
homoseksuele mannen, “Videogramme einer Revolution”, een 
electronische reconstructie van de Roemeense ‘revolutie’ van 1989 
aan de hand van de verandering van camerastandpunten; “Heidi”, 
het groteske poppenspel-van Mike Kelley en Paul McCarthy,... 
Deze tijdelijke videotheek waaruit de bezoeker naar believen zijn 
eigen programma kan samenstellen is van 17 maart tot 1 april 
ondergebracht in de Vereniging voor het Museum van Heden
daagse Kunst te Gent. Op 17 maart om 19.30 uur wordt er geopend 
met de voorstelling van de film “Tribulations 99: Alien Anomalies 
under America” van Craig Baldwin en een lezing door Marc 
Holthof. Als uitschuiver van Sp/Race Invaders loopt in Cinema 
Sphinx de filmreeks “Exuberante Exotica” waarin hilarische B- 
films worden vertoond, gaande van “Godzilla meets King Kong” 
tot Black Emanuelle op expeditie bij de kannibalen.
Nog in het kader van Time Festival brengt Studio Skoop een 
filmprogramma rond film en censuur. Iran staat centraal in dit door 
de Free Foundation in het leven geroepen inititatief. Over het Time- 
Festival dat loopt van 18 maart tot 21 april komt u alles aan de weet 
via Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23,9000 Gent 
(09/223 82 01).

DZIGA. De volgende Dziga-vergadering zal handelen over 
Belgische pioniers-videasten. Onder de genodigden bevinden zich

Jo Huybrechts, Walter Verdin en (o. v) Anne-mie Van Kerckhoven. 
Moderator is Edith Doove bij wie u ook terecht kan voor verdere 
informatie. De vergadering gaat door op 21 maart in Plateau vzw, 
Herdersstraat 30,1050 Brussel (02/514.52.07).

GENERIQUE. De Luikse galerie Espace 251 Nord Centre d’Art 
Contemporain organiseert na “Le Jardin de la Vierge ” en “Toscani 
Al Muro-Débat de Rue” een nieuw exploot."Générique” maakt 
wederom gebruik van de architecturale mogelijkheden die het 
deerlijk verminkte Old England-gebouw te bieden heeft. Focus ligt 
ditkeer op video. Diverse video’s van hedendaagse kunstenaars (als 
Dara Birnbaum, Stan Douglas, Fischli & Weiss, Gary Hill, Matt 
Mullican, Bruce Nauman, Richard Serra, Beat Streuli,...) zullen 
geprojecteerd worden op reuzeschermen in de vitrines van het 
complex. Doelpubliek: de achteloze voetganger die van 18 maart 
tot 16 april voorbij wandelt aan de gebouwen van Old England langs 
het Koningsplein in Brussel of de woedende net in een ketting
botsing betrokken automobilist.

SITUATIONISTEN/LETTRISTEN. Op 20 en 21 maart presen
teert de Rotterdamse Kunststichting in Zaal De Unie een pro
gramma bestaande uit lezingen over en films van de Situationisten, 
een groepering van architecten, schrijvers en kunstenaars actief in 
de periode 1957-1969 en van de Lettristen, een nog steeds be
staande groepering van kunstenaars die letters of letterachtige 
tekens op grond van hun vorm en/of betekenis verwerken in hun 
projecten. Film neemt een belangrijke plaats in de Situationniste 
Internationale in. Guy Debord was één van de voormannen van de 
Situationniste Internationale en publiceerde in 1967 “La Société 
du Spectacle ”, een boek dat hij in 1973 verfilmde. Debord staat een 
vernietiging van de klassieke, commerciële cinema voor. Hij kiest 
voor een incomplete vorm in zijn films, waarbij het aan de kijker 
zelf wordt overgelaten om conclusies te trekken. Deze film maar 
ook “Le film est déja commencé?" en “The song of Rio Jim " van 
Maurice Lemaître worden op 21 maart vertoond. De dag vóórdien 
op 20 maart geven Sadie Plant, auteur van “The Most Radical 
Gesture ” en Roberto Ohrt, auteur van “PhantomAvant-garde :Eine 
GeschichtederSituationistischen Internationale undder Modemen 
Kunst” een lezing. Die wordt op 21 maart tevens geprogrammeerd 
in Buro Amsterdam, terwijl het filmprogramma op 22 maart in het 
Nederlandse Filmmuseum zit. Voor info: Rotterdamse Kunst
stichting, Mauritsweg 35, Postbus 2800,3000 CV Rotterdam (010/ 
414.16.66). (F.D.K.)

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants
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van Alphen Frank van den Broeck Marie José Burki Jean-Marc 
Bustamante Dan Graham Judith Goddard Fons Haagmans 
Gerard Hemsworth John Hilliard Klaas Hoek Joan Jonas Bruce 
McLean Avis Newman Hermann Pitz Thom Puckey Han Schuil 
P.Struycken Manfred Stumpf Narcisse Tordoir Jan Vercruysse 
Auke de Vries Technische werkplaatsen metaal steen 
keramiek glas hout was/gips kunststoffen verf diepdruk hoogdruk 
offset vlakdruk computer electronica video/film fotografie

Begeleiders theorie Bart Cassiman Els 
van Odijk Jan Ritsema Janwillem Schrofer Anna Tilroe Bart 
Verschaffel Faciliteiten bibliotheek diatheek collecties

Informatiebrochure en aanmeldingsfor
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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)

BERNA ESSELAAR
KAREN OUDE ALINK

presentatie: 30 maart, 19.00 uur 
30 maart t/m 23 april

Verbrande Entrepotstraat 9, (8) 2000 Antwerpen 
telefoon/fax: 32 (0)3 2388166
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ANTWERPEN oil

JANv.d. DOBBELSTEEN
GEERT DEKKERS

ANDRE KOK
presentatie: 31 maart, 20.00 uur «stipt 

31 maart t/m 23 april
Kloosterlaan 138, (NL) 4811 EE Breda

Telefoon: 31 (0)76 141928, Telefax: 31 (0)76 207124

open: do. t/m zo. 13.00 tot 17.00 uur
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Tentoonstellingsagenda
België

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke © 056/40.18.92 - ma-vr 9u-12u 13u30-16u
Chris Walraed - fotografie [11/3 tot 6/4]
Eva Depoorter - fotografie [8/4 tot 4/5]

Aalst 

■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst & 053/77.22.97 - vr 15u-18u za-zo 
14u-18u
Victoria Bell [18/3 tot 23/4]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst © 053/78.86.80 - do-za 14u-18u zo 
10u30-13u30
Jean-François Pirson [tot 12/3]
Philippe Vandenberg [19/3 tot 30/4 gesloten 6/4 tot 16/4].

Antwerpen 

■ Animali Domestic!
Hollandstraat 20 - 2060 Antwerpen © 03/227.35.69 - 14u-21u
“One day, curated by Imogen Stidworthy” - Michael Curran, Werner 
Feiersinger, Ria Pacquee... - video, performance, objects [8/4]
■Art Forum Galerie
Nassaustraat 14 - 2000Antwerpen ® 03/234.21.60 - do-zo 14u-18u
Tristan Cassamajor - sculpturen [20/4 tot 28/5]
■ Carine Campo Gallery
Vlaamse Kaai 31 - 2000Antwerpen © 03/238.98.37 - di-za 14u-18u 
“Artists choice” - Dirk De Backer, Eric De Smet, Dan Walsh,... [tot 2/4]
■deSingel
Desguitdei 25 - 2018 Antwerpen © 03/248.38.00 - di-zo 14u-18u
“Het Landschap/Vier internationale landschapsontwerpers” [1/3 tot 2/4]
“Daniel Libeskind; Radix, Matrix” [27/4 tot 28/5]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen © 03/232.08.82 - di-zo 10u-16u45
“Kunst van Angola” [21/4 tot 14/8]
■ Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 75 - 2000 Antwerpen © 03/231.12.96 - do-za 14u-18u
Winfred Evers [tot 2/4]
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen © 03/238.68.75 - wo-za 14u-18u
Urs Liithi [tot 18/3]
Panamarenko [23/3 tot 20/5]
■ Galerie Van der Planken nv
Rubenslei 17 - 2000Antwerpen © 03/233.54.58 - di-vr 13u-18u za 13u-17u
Christian Silvain - schilderijn, beelden, multiples [tot 11/3]
A.R. Penck [18/3 tot 22/4]
Herb Alpert - schilderijen/Arman - sculpturen [27/4 tot 3/6] 
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen © 03/232.84.28 - di-zo 10u-16u45
“Een eeuw kunsten van het vuur”/”Orientaalse invloed op Portugese 
keramiek”/”Querubim, keramiek-werk" [tot 23/4]
■ James Van Damme Gallery
Vlaaznse Kaai 17-18 (1ste verdiep.) - 2000Antwerpen © 03/216.93.55 - 
wo-vr llu-13u I4u-18u za 14u-18u
Fred Eerdekens [tot 1/4]
■ Kapel galerie van Sint-Maria-Instituut
Lovelingstraat 8 - 2060Antwerpen © 03/235.37.35 - ma-vr 10u-17u
“Alles verandert. Niets vergaat.” [tot 17/3]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen © 03/238.78.09 - di-zo 10u-17u
“Luc Peire (1916-1994)” [22/4 tot 25/6]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen © 03/542.49.40 - ma-za 10u-17u
Davy Breyne - fotografie [10/3 tot 4/4]
Hilde Braet - fotografie [7/4 tot 2/5]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen @ 03/238.40.34
Julien De Groeve - holografie [3/3 tot 28/3]
Roberto Fabbri - schilderijen [7/4 tot 30/4]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen © 03/238.81.66 - do-zo 
13u-17u
Bema Esselaar, Karen Oud Alink [30/3 tot 23/4] 
■ MUHKA
Leuvénstraat 32 - 2000Antwerpen © 03/238.59.60 - di-zo 10u-17u
Frédéric Le Junter [11/3 tot 16/4]
“A grip on news 1972-1995” - Denmark/”De Praktijk” - Stephen Sack 
[11/3 tot 21/5]
■ Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Groenplaats - 2000Antwerpen © 03/231.30.33 - ma-vr 10u-17u za 10u- 
15u zo 13u-16u
Jacky Duyck, André Van Laere - schilderijen, tekeningen [11/3 tot 17/4]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen • 03/216.22.11
“Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk"/5 x Cuba” - Mare Byl,
Jean-Marc De Coninck, Pierre Kempeneer, .. ./"Honderd zomers, 
honderd winters” - Bertien van Manen [tot 17/4]
“Home and Abroad” - Martin Pair [21/4 tot 18/6]
■ Volkskundemuseum
Gildekamersstraat 2-6 - 2000 Antwerpen © 03/220.86.66 &63 - di-zo 
10u-16u45
“Droomwereld van poppen” [tot 31/3]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 - 2000Antwerpen © 03/216.16.26 - wo-za 
14u-18u
Patrick Van Caeckenbergh [tot 2/4]
Mary Heilmann [6/4 tot 14/5]
■ Herman Teirlinck Huis
Uwenberg 14 - 1650Beersel © 0/2/377.15.57- ma do-zo llu-12u3014u-17u
Suzanne Thienpont [4/3 tot 2/4]
Edgard Tijtgat [8/4 tot 7/5]
■Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem © 03/239.59.08 - di-zo 10u-17u
“Desert Tracks” - Aboriginalkunst [tot 2/4]

■ Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86 - 2100 Deurne <D 03/325.66.00 - ma-vr 14u-17u 
za-zo 14u-18u
Renilde De Peuter en Ingrid Ledent - textiel en keramiek [11/3 tot 23/4]
Hilde Van Belleghem - juwelen [29/4 tot 28/5]

Bornem 

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 Bornem ©'03/889.75.63 - ma-za 
12u-24u zo 12u-18u
Paule Blemont - fotografie [8/3 tot 3/4]
Raymond Mallentjer - fotografie [5/4 tot 1/5]

Braine L’Alleud 

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
Ch. de Mont Saint Jean 83 -1420 Braine l’Alleud © 02/386.15.35 - ma- 
di do-vr 9u30-16u30 wo 9u30-13u za-zo 14u-18u
“La trace du regard” - Tal-Coat - schilderijen, tekeningen [18/3 tot 9/4]

Bredene 

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 - 8450 Bredene © 059/32.13.28 - wo-zo 15u-19u
“Kunstenaars uit Texel” [18/3 tot 26/3]
“Provinciale wedstrijd voor schilderkunst" [1/4 tot 16/4]
Norbert Rammant - schilderijen [22/4 tot 14/5]

Brugge 

■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7- 8200Brugge St.-Andries © 050/31.14.05 - za-zo 15u-18u 
"Gastkunstenaar" - Bart Vandevijvere/Juses Depraetere, Eric Vandepitte,
Roger Vansevenant [1/3 tot 30/4]

Brussel 

■ APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel © 02/502.87.93 - enkel op afspraak
Marijke van Warmerdam [4/3 tot 30/4]
Joëlle Tuerlinckx [-/4 tot -/5]
HAtelier 340
De Rivierendreef340 -1090 Jette 0 02/424.24.12 - di-zo 14u-19u
“Het Atelier 340 bestaat 15 jaar” [tot 19/3]
Leszek Knaflewski en Jean-Marie Gheerardijn [31/3 tot 28/5]
E Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 -1060Brussel ©02/537.81.36- wo-za 14u30-19u
Max Neumann [6/4 tot 10/6]
■ Contretype
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel <D Q2/538.42.20 - di-zo 13u-18u 
“Bruxelles-Barcelone Aller/Retour" - David Escudero, Gast Bouschet, 
Anne Denis,... [9/3 tot 23/4]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 -1190 Brussel & 02/347.16.86 - ma-vr 12u-19u 
za llu-18u
Hans Bruyneel - schilderijen [20/3 tot 11/4]
Ria Verhaeghe - schilderijen, installaties [26/4 tot 19/5]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35 -1060 Brussel © 02/538.09.01 - ma-zo llu-18u
Alexandra Dementieva en Reggy Timmermans [tot 19/3]
Marie Wardy [31/3 tot 30/4]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel @ 02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo 
llu-19u
“L’appartement témoin du siècle, la vie en appartement au XXème 
siècle”/”Les Cités-jardins en Belgique, 1920-1940" [tôt 2/4]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050 Brussel © 02/538.08.18 - di-za 14u-19u
Otto Zitko/Lynne Cohen [tôt 15/4]
Bernard Voïta - fotografie [21/4 tot 10/6]
■ Gemeentehuis van Schaarbeek
Colignonplein -1030Brussel &02/218.79.98
Hans Gritter [10/3 tot 5/4]
■ Katholieke Universiteit van Brussel
Vrijheidslaan 17-1080 Brussel © 02/412.42.11 - ma-vr 9u-19u za 10u-17u
“Als dwergen op schouders van reuzen? Renaissanceverschijnselen 
doorheen de cultuurgeschiedenis” [tot 29/4]
■ KB-Galerij - Kredietbank
Grote Markt 19 -1000 Brussel © 02/517.56.71 - di-zo llu-18ti
“Djulsjir. Weefsels tot afweer en bescherming” [tot 16/4]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1040 Brussel © 02/733.96.10
“Sierkunsten in de Nederlanden tijdens de Bourgondische en Habsburgse 
periode” - museum voor blinden [tot 18/6]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningstraat 10 -1000 Brussel <D 02/507.84.80 - di-zo 10u-17u
"Fiamminghi a Roma” [tot 21/5]
Hermann Pitz - Antichambre [14/4tot 4/6]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 -1000 Brussel <0 02/512.34.25 - ma-za 12u-18u
“Patagonië in Brussel” [19/3 tot 15/4]

Charleroi 

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manége - 6000 Charleroi © 071/31.44.20
Michel Frère - schilderijen [tot 26/3]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze © 09/386.00.11 - ma wo-vr 14u- 
17u30 za-zo 10u-12u 14u-J7u
Antoon en Lucas Van Parys - sculpturen [tot 20/3] 
“400jaar Ooidonk” [1/4 tot 8/5]

Deurle 

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle © 09/282.51.23 - wo-vr 14u-17u za-zo 
10u-12u 14u-17u
Marthe Wery [tot 26/3]
Willem Cole, Wolfgang Laib [2/4 tot 14/5]

Eke

■ Labo Art
Steenweg 289 - 9810 Eke © 09/385.46.35 - mà-di 17u-19u wo 15u-I9u 
zo llu-17u
Damien Deceuninck [tot 26/3]
John Quivron [9/4 tot 14/5]

Geel 

■De Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel © 014/58.27.51 - do 19u-22u za 14u-18u zo 
14ü-17u
Yves De Langhe - houtsnedes [18/3 tot 9/4]
Jaak Hillen, May Oostvogels - beelden, schilderijen [22/4 tot 14/5]

Genk 

■ Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 - 3600 Genk © 089/30.93.11
Stefaan Tessely - schilderijen [tot 14/3]
“Atmosferisaties” - Aldy Kaptein, Luc Smeets, Paul Sochacki,... [18/4 
tot 21/5]

Gent 

■ De Witte Zaal St Lucasinstituut
Posteemestraat 64 - 9000 Gent © 09/225.42.90 - ma-vr 8u30-18u30 
“Time-Festival. Omtrent bruggen” [18/3 tot 1/4]
“Housing (&) The City” - T.O.P. office, Luc Deleu, Jan Verheyden [7/3 
tot 1/4]
■ Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat 11 - 9000 Gent © 09/223.30.98 - ma wo-za 12u-24u 
zo llu-24u
Laure-Anne Jacobs [tot 12/3]
Mario de Brabandere [26/3 tot 23/4]
■ Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten
Akademiestraat 2 - 9000 Gent © 09/223.81.02
art club 2000/”Panorama” [18/3 tot 1/4]
■ Museum Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82 - 9000 Gent & 09/225.32.53
“Automaten te Gent” [tot 28/5]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent © 09/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
Hugo Debaere [18/3 tot 30/4]
■Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent © 09/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Prenten van Liebermann, Slevogt, Corinth”/Paul De Vigne [tot 7/5]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent © 09/225.66.76 - di-zo 9u30-17u 
“Chris Van Der Hoef, nieuwe kunst en art deco”/”Au clair de la lune, 
glas en zilver in dialoog” [tot 10/3] 
“Meubelen van de Amerikaanse ontwerper Alan Wexler”/”Japanse 
juwelen” [25/3 tot 14/5]

Hasselt 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt <D 011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u
za-zo 10u-19u
Manel Bea [tot 9/4]
"Reportage-fotografie" - Kristof Degrauwe, Damienne Flipo, Nicola
Mancini, Tom Stappers [tot 9/4]
Stephen Sack - fotografie/”Perestroika” [21/4 tot 14/5]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkl33 - 3500 Hasselt <D011/21.02.66 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
“Pray for Ray, In a memory of Ray Johnson” [tot 22/3]
“Architron” [11/3 tot 2/4]
“Hedendaagse Russiche kunst in het Begijnhof’ [8/4 tot 7/5]
■ Provinciaal Museum Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt&011/21.13.17 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
The Jo$eph Boy$, Wout Vercammen, Paul Joostens [4/3 tot 14/5]

Heist-op-den-Berg 

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 0 015/25.07.70 - ma-wo 9u-20u do 
9u-17uvr-zo9u-20u
Wim Van Cappellen - fotografie [10/3 tot 4/4]
Davy Breyne - fotografie [7/4 tot 2/5]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550 Heusden-Zolder © 011/53.33.15 - di do-vr 14u- 
20u za-zo 14u-18u
Fred Boffin [tot 19/3]
Eli Peeters - fotografie [10/3 tot 5/4]
Wim Van Cappellen - fotografie [7/4 tot 3/5]

Hoeselt 

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730 Hoeselt © 011/41.49.97 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Jan Kempenaers - fotografie [10/3 tot 5/4]
Eli Peeters - fotografie [7/4 tot 3/5]

MARIJKE VAN WARMERDAM
04/03/1995 - 30/04/1995
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Knokke Oostende Amsterdam

■ Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300 Knokke © 050/62.13.09
Mariella Simoni [tot 27/3]
Franz Graf [15/4 tot 15/5] 4
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist <t> 050/60.7.7.86 - w-zo 10u-13u 
15u-19ü
“Gricyrlatheb” - Gaston De Mey [tot 12/3]
Thea Soggot - tekeningen [18/3 tot 23/4]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist © 050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
Bart Leye - fotografie [11/3 tot 6/4]
Krist Demasure - fotografie [8/4 tot 4/5]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk O 056/22.41.87 - ma wo-w 10u-12u 
14u-19u
Mark Boekaert [5/3 tot 9/4]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 - 8500 Kortrijk O 056/25.88.57 - ma do-vr 
14u30-19u w-zo 14u30-l 8u
Alexis Gorodine - schilderijen, etsen [2/3 tot 15/4]
José Manuel Ciria, Max Neumann, Hans Sieverding - werken op papier 
[20/4 tot 15/5]
■ Begijnhof Sint-Elisabeth
8500 Kortrijk - vr-zo 14u-17u
“Begin de Begijne” - Avis Newman, Anna Maria Maiolino [tot 9/4] 
“Begin de Begijne” - Mona Hatoum, Jana Sterbak [22/4 tot 28/5]
■ Cultured Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14 - 8500 Kortrijk
Eva Depoorter - fotografie [11/3 tot 6/4]
Leo Hasenbroekx - fotografie [8/4 tot 4/5]
■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke O 056/22.69.42 - ma-vr 9u-12u3013u30-16u
Chris Walraed - fotografie {8/4 tot4/5]
■ Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Bellegem © 056/21.65.65 - ma vr-zo 15u-19u
Monique Muylaert, Herman Muys, Veerle Van Wilder,... [12/3 tot 24/4]

Leopoldsburg

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970 Leopoldsburg © 011/34.65.48 - ma-vr 10u-12u 
14u-18u w 10u-12u
“Creative factory” - Paul Van Hees, Rik Hens, Cyriel Van den Heuvel 
[10/3 tot 1/4]
“Koninklijke Kunstkring Heikracht” [8/4 tot 30/4]

Leuven

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108- 3000Leuven © 016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-zp 10u-18u
Mare Gysels [tot 12/3]
Willy Van Eeckhout - schilderijen [18/3 tot 16/4]
“Hedendaagse kunstambachten” [22/4 tot 14/5]

Liège

■ Les Brasseurs
6, Rue des Brasseurs - 4000 Liège © 041/21.41.91 - wo-za 14u-19u w llu-13u 
“Niet Bien Très Goed” - Tjong Ang, Lisa Couwenbergh, Fransje 
Killaars,... [20/3 tot 30/4]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 -9160 Lokeren <D 09/348.06.42 - di-do 14u-19ù za 10u- 
18u zo 14u-18u
Frans Minnaert - schilderijen, tekeningen [4/3 tot 15/4]

Lommel

•Kulturele Centra Lommel
Adelberg 1 - 3920 Lommel © 011/55.35.11
Paul Sochacki - fotografie [17/3 tot 30/4]
Michel Stevens - fotografie [11/3 tot 6/4]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930 Menen © 056/51.58.91 - ma-zo 10u-12u 14u-18u
Bernard Antkowiak - fotografie [11/3 tot 6/4]
Michel Stevens - fotografie [8/4 tot 4/5]

Neerpelt

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende © 059/51.50.76 - vr-za lju-19u zo llu-13u
Olivier Aubry - schilderijen/Johan Baudart - sculpturen [11/3 tot 9/4]
■Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 - 8400 Oostende ® 059/80.53.35 - za-zo 14u-17u
“Ensor op foto” [tot 31/5]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende © 059/80.53.35 - ma wo-zo 10u-12u 14u-17u
James De Conynck - schilderijen [4/3 tot 26/3]
“James Ensor. De volledige verzameling van het museum.” [tot 30/4]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 0 056/64.48.93 - wo-zo 14u-18u
Günther Förg [11/3 tot 9/4]

Sint-Niklaas

■ Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas ® 03/766.04.25 - ma vr-zo 14u-18u 
do 10u-13u
André Blavier - schilderijen [tot 16/3]
Gie De Belie - schilderijen [18/3 tot 13/4]
■ Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten
Boonhemstraat 13-9100 Sint-Niklaas © 03/776.33.00 - ma-wo 19u-21u
za-zo 10u-12u 14u-17u
“Dubbel Spel - Buiten Kennis” [18/4 tot 4/6]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-Truiden ® 011/68.79.59 - ma-w 
10u-12u 13u-18u
Krist Demasure - fotografie [10/3 tot 5/4]
Jan Kempenaers - fotografie [7/4 tot 3/5]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever © 02/267.41.56 - ma-w 10u-22u
Francis Gérin [24/3 tot 9/4]
Paule Blemont - fotografie [5/4 tot 1/5]
Albert Pepermans, Hugo Claus [21/4 tot 12/5]

Tielt

■ Galerij De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt <1)051/40.04.18 - do-za 15u-19u w 10u30-13u
Mare Maet - schilderijen [tot 2/4]
■ Kultureel Centrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Tielt © 051/40.29.35 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
Leo Hasenbroekx - fotografie [11/3 tot 6/4]
Bart Leye - fotografie [8/4 tot 4/5]

Tienen 

m Het Toreke
Grote Markt 6 - 3300 Tienen ® 016/81.73.19 - ma-vr 9u-12u3013u30- 
17u za-w 14u-18u
Günter Brus [tot 23/4]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout ® 014/41.94.94 - di-za 14u-18u w 
10u-12u 14u-18u
Raymond Mallentjer - fotografie [8/3 tot 3/4]
“Mirror, mirror me” - Hans Vandekerckhove - schilderijen [4/3 tot 16/4]
Herman Sorgeloos - fotografie [8/4 tot 23/4]
“Antwerpen” - fotografie van Cuauhtemoc Garmendia [5/4 tot 1/5]

Waregem

■ Art Box
Westerlaan 17- 8790 Waregem © 056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zo llu-19u 

. Magdalene Odundo - keramiek/Johan Tahon - sculpturen/Antje Illner - 
juwelen [tot 6/3]
Philip Aguirre y Otegui, Joris Ghekiere [17/3 tot 1/5]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem © 056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
Dany Lobe - fotografie [11/3 tot 6/4]
Bernard Antkowiak - fotografie [8/4 tot 4/5]

■ Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 - 1012 GC Amsterdam © 020/525.25.56 - di-vr 10u- 
17u za-zo 13u-17u
“Kralen Verhalen” [tot 12/3]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <0020/523.18.22 -ma-vr 10u-17u za- 
zo llu-17u
“Toen hier... Hongerwinter en bevrijding in Amsterdam” [9/3 tot 3/9] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam <0020/422.04.71 - di-w llu-17u
Rosemin Hendriks, Jan van Herwijnen - tekeningen [11/3 tot 23/4] 
"Seriaal. Kunst in oplage in Amsterdam, 1968-1974” [29/4 tot 5/6] 
■ de Annex
Bickersgracht 208 -1013 LH Amsterdam 0020/638.82.11 - do-zo 13u-18u
“De Boshut. 4 fantastische verhalen” [tot 12/3]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DE Amsterdam O 020/625.56.51 - di-w 
12u-17u
Marie José Burki, Vong Phaophanit, Rosângela Rennó, Roy Villevoye 
[tot 9/4]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland 439 -1013 LP Amsterdam 0020/638.82.11 - do-za 13u-18u
Piet van de Kar - beelden [tot 11/3]
Ben Schouten - beeld objecten [19/3 tot 8/4]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam 0020/673.21.21 - ma-w 10u-17u
“De lelijke tijd. Nederlandse interieurkunst 1835-1895.” [tot 27/3]
"UKIYO-E. De mooiste Japanse prenten.” [tot 28/5]
“Het kussen van de magistraat” [tot 11/6]
“De Nationale Feestrok” [22/4 tot 18/6]
Aanwinsten textiel [tot 18/6]
“Het Galante Tijdperk; schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum 
1700-1800” [29/4 tot 24/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13-1071CX Amsterdam 0020/573.29.11 - di-w llu-17u 
“Couplet IV” - Förg, Penck, Pollock,.../Seamus Heaney/Ben Akkerman 
[tot 26/3]
“Alfo Romeo. La Bellezza Necessaria" [tot 2/4]
Oscar van Alphen - foto-installatie [tot 9/4]
“Ne pas plier/Paris Clavel" - affiches en drukwerk [tot 16/4] 
“Couplet V” - Kokoschka, Kirchner, Kirkeby,... [15/4 tot 18/6]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CKAmsterdam O 020/568.82.00
“Nomaden in Centraal-Azië" [tot 20/8]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10u-20u30w 13u-17u
“In de verborgenheid van het icoon” - Philippe Vandenberg en Ton Slits/ 

■ Malou Swinnen en Jolande des Bouvrie - fotografie [10/3 tot 7/5]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-w 12u-18u
“Double W Industries” - Rob Pas, Jenneke van Bakel, Miriam van
Baardwijk,... [tot 12/3]
“How to consume a stone, Kitty ,”/”Huis” - Ingeborg Meulendijks, 
ApoIonia Sustersic, Frankie D.C., Carlo Mistiaen [15/3 tot 23/4]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn © 055/21.91.55 - di-za 10u-17u w 
13u-17u
Paul Damsté - grafiek [tot 26/3]
“Motiv Farbe" - Thomas Emde [tot 23/4]

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtsesteenweg 87 - 6812 AA Arnhem ® 085/43.65.99 - di-za I0ii-17u
W llu-17u
“Dick Ket, over zijn leven, ideeën en kunst” [tot 19/3]
“33 Gravity” - Louise Sudell - installatie [tot 9/4]
“Zelfbeschikking / Bodypolitics” [8/4 tot 11/6]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen © 02208/989.27 ■ di-zo 13u-17u 
"Lucebert, een eerbetoon” [tot 23/4]

Bergen op Zoom

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom <S 01640/429.30 - di-zo 
14u-17u
Jean Thomassen - schilderijen [5/4 tot 5/6]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda © 076/14.19.28 - do-zo 13u-17u
Jan van den dobbelsteen, Geert Dekkers, André Kok [31/3 tot 23/4]

■ PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt & 011/64 27 05 - ma-vr 10u-12u 14u- 
17uzol4u-17u
Tevk [tot 23/3]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke © 058/51.47.57 - vr-zo 14u-18u
Yves Velter - schilderijen/Eddy Walrave - sculpturen [19/3 tot 30/4]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo © 09/373.70.06 - do-zo 14u-18u
Jan Bursens [tot 26/3]
Johan Claassen [30/3 tot 30/4]

Wilrijk

■ Galerie Kleio
Berkenlaan 45 - 2610 Wilrijk 0 03/825.05.80
Luc Minne - schilderijen, tekeningen [18/3 tot 2/4]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325 AL Almere © 036/537.82.82 - di-zo 12u-17u 
“Album” - Cary Markerink - fotografie/”Look, around round round” -
Gerard Polhuis - schilderijen [tot 26/3]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag @070/338.11.11 - di-w 9u- 
21u zo-ma 9u-18u
“Das Rheingold" - Franz Stassen [tot 23/4]
“In en uit balans, abstracte kledingontwerpen 1980-1995” [tot 30/4]
Piet Mondriaan: 1872-1944 [tot 30/4] .
■ Mauri itshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag © 070/346.92.44 - di-w 10u- 
17uw llu-17u
"t Land van Paulus Potter” [tot 12/3]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag @070/338.11.11 - di-w llu-17u 
“Russische avant-garde 1900-1930. De Chudnovsky collectie.” [tot 23/4]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht 30 - 2514 AP Den Haag @3462700 - ma-za 13u-17u 
“Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie” [tot 18/3]

Guy Ledune Gallery

Jochen Gerz
22.4.95 - 27.5.95

Aktuele kunstmarkt - Heizel Hall 12 - 21-25/05/95
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galerij c. de vos

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 

09/348 06 42

FRANS 
MINNAERT 
recente schilderijen en tekeningen

Van 4 maart '95 tot 15 april '95

open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur

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

of na afspraak

Ui

(

ï

PHILIPPE VANDENBERG 
19 maart - 30 april 1995 
gesloten 6 t.e.m. 16 april

CECILE VANDRESSE
6 mei - 4 juni 1995

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

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.

KUNSTIIHUIS
Wij wat minder, u wat meer. 2
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

PROVINCIAAL MUSEUM HASSELT
ZUIELMARIT 33 35öo HASSELT TEL 0-24 43 41 FAX qaa - 2.3 23 +3 - 

k MAART * MEl 4995

• jo0STENS

; AP. ■
ft

GeaLoten ot maahda3 e-M feeskolagen !

ILVENTVNo

18/3/95-9/4/95

YVES DE LANGHE
houtsnedes

22/4/95-14/5/95

JAAK HILLEN
MAY OOSTVOGELS
beelden / schilderijen

Doelenstraat 41 

2440 Geel.
014-58.27,51

boe ld
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1er inkt
han clijsters

Chosen with care v.z.w. 
Goetsbloetsstraat 12 

3500 Hasselt.
Tel en fax 011 25 52 73

Nu uit ! compleet in blinddruk
8 tekeningen en 8 gedichten 
21 x 15 cm; blauw linnen kaft; 42 ps. 
ISBN 90-71795- 10- 1
Reservering: door overschrijving van 
1950,- Bef (excl. verzending 100 Bef) 
op rekeningnummer van
Chosen with care v.z.w.
784 - 5451585 - 17 met vermelding
Boek zonder Inkt.

© Johan Clijsters, Jo Klaps (Brussels Lof) en 
Chosen with care v.z.w.

I.s.m. Begijnhof Centrum voor Kunsten, 
Hasselt.



Dokkum

■ Streekmuseum Het Admiraliteitshuis
Diepswal 27 - 9101 LA Dokkum © 05190/931.34 - ma-za 14u-17u 
“De man versierd: sieraden van de man vroeger en nu” [tot 17/4]

Dordrecht 

■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht @ 078/13.41.00 - di-za 10u-17u 
zo 13u-17u
Jan Bor [3/3 tot 7/5]
“Het tijdelijk oponthoud” - Rein Dool [19/3 tot 11/6]

Eindhoven 

■ Museum Kempenland
St Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven © 040/52.90.93 - di-zo 13u-17u 
"Eindhovense kunstenaarsateliers”/Ruud Balk - fotografie/”Apocalyps” -
Phil Vermeer-Weterings [25/3 tot 7/5]

Haarlem 

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem ©0/23/16.42.00 - ma-za llu-17uzo 13u-17u
“Narcissen” [25/3 tot 30/4]
•Verweyhal
Grote Markt - Haarlem ® 023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
Charlotte van Pallandt en Kees Verwey [tot 27/8]
■Vleeshal
Grote Markt - Haarlem © 023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
Gemeenteaankopen [tot 2/4]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond © 04920/474.75 - di-vr 10u-17u za- 
zo 14u-17u
“De maat der dingen” - Jan Knap, Albrecht Schnider, Michel François,
Frank Mandersloot [tot 19/3]
“Verstrengelingen” - Karin Arink - sculpturen [tot 26/3]
"Werk-stukken. Visies van de kunstenaar op de arbeidende mens (1870- 
1940)” [tot 2/4]
Rob Verf - schilderijen, tekeningen, objecten [2/4 tot 21/5]

Hengelo 

■ Kunstcentrum Hengelo / De Kunstzaal
Industriestraat 17a - 7553 CK Hengelo © 074/91.02.32 - di-zo 13u-17u 
“Meer van hetzelfde” - Wiebe Bloemena, , Mare Schepers,... [tot 12/3]

Leiden

•Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 - 2300AE Leiden © 071/16 88.00 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17u
“Ukiyoe, Japanse idolen en idealen 1700-1800” [tot 28/5]
"Djenné, mooiste stad van Afrika” [tot 27/8]
“Netsuke, Japanse cultuur in een notedop”/”Katazome” - Noriko
Nakamura [tot 31/12]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden © 071/16.53.60 - di-vr 10u-17u za- 
zo 12u-17u
Philippe van Snick [15/4 tot 12/6]

Lelystad 

■ Provinciehuis
Vtsarenddreef 1 - 8232 PH Lelystad © 03200/220.14
Ubaldo Sischi - schilderijen, objecten/Enrico di Tommaso -
objecten [tot 30/3]
Ad Kuijper - schilderijen/Linda Verkaaik - sculpturen [31/3 tot 11/5]

Middelburg 

■De Vleeshal Middelburg
Markt - Middelburg © 01180/755.21 - di-zo 13u-17u
“Mommie, I am sorry” - Aemout Mik, Adam Kalkin [10/3 tot 7/4]
Suchan Kinoshita [14/4 tot 19/5]

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St Jan
Franse Plaats 3 - 657/ VS Nijmegen © 080/22.91.93 - ma-za 10u-17u zo 
13u-17u
Aad de Haas [tot 19/3]
Willy Rams/Louis-René des Forêts - tekeningen [18/3 tot 23/4]
Toon Teeken [25/3 tot 7/5]

Oost-Souburg

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren 
Vlissingsestraat 239 - Oost-Souburg <D01184/166.72 
“Tussen Beiden 1992” - Willem Speekenbrink [2/4 tot 19/6]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum Park de Hoge Veluwe 
Houikampweg 6 - 6731AW Otterlo © 08382/12.41 - di-zo 10u-17u 
“Heart of Darkness” [tot 26/3]
Theo van Doesburg [tot 16/4]
Charley Toorop [22/4 tot 17/9]

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam © 010/44.00.301 - di-za 10u-17u 
zo llu-17u
Wainer Vaccari - schilderijen [tot 12/3]
Rotterdam Designprijs 1995 [tot 19/3]
“Tom Wesselmann. Een retrospectief overzicht 1959-1993” [tot 26/3] 
"Unterwelten" - Peter Seidel - fotografie [tot 17/4]
G.H. Breitner 1857-1923 - schilderijen, tekeningen, fotografie [tot 23/4] 
“Happy days are here again. Het straatbeeld van de Be vrij ding in foto’s 
en voertuigen.” [18/3 tot 6/5]
Arjen Lancel en Jean Bernard Koeman - installatie [25/3 tot 7/5] 
“Vrouwen”- Frans Jansen - fotografie [22/4 tot 25/6]
“Pop Art uit de collectie Nederland” [1/4 tot 12/11]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam © 010/440.12.00 - di-za 10u-17u 
zo llu-17u
“Arata Isozaki, architect” [tot 12/3]
"Industriecultuur aan de Maas; Het Rotterdamse œuvre van architect
Michiel Brinkman, 1873-1925” [tot 9/4]
“Gunnar Daan Tussenstand van een œuvre, 1972-1994” [tot 16/4]
“Expeditie L.A.” [tot 23/4]
“Golem. De rijkdom van architectuur.” [1/4 tot 7/5]
“Ontwerpen in de oorlog” [15/4 tot 11/6]
Adriaan Geuze [29/4 tot 23/7]
■Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BNRotterdam <D010/213.20.11 - di-zo Hu-17u
“The World on my Doorstep 1950-1976” - Paul Strand [11/3 tot 23/4] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <D010/411.01.44 - di-zo llu-18u
“Fish Story” - Allan Sekula [tot 12/3]
“Call it Sleep” [25/3 tot 14/5]
“Voorwerk 4” - Martin Hiddink, Robert Zandvliet [25/3 tot 14/5]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam © 010/426.90.66 - di-za llu-17uzo 
12u30-17u
“Vrienden Schenken” [tot 19/3] «
“Joan Miró. Grafisch werk 1930-1972” [25/3 tot 28/5]

Tilburg

■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg © 013/36.74.75 - di-vr 10u-17u za-zo 
12u-17u
“2010, high-tech-textiel" [tot 26/3]
Lolkje op de Hoek [9/3 tot 17/4]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg © 013/43.83.00 - di-zo llu-17u 
“Liber Amicorum" - Edy de Wilde/Nono Reinhold - grafiek [tot 12/3] 
Anish Kapoor [12/3 tot 2/7] 
de Tuin van Pjotr Muller [tot -/8]

‘s-Hertogenbosch Roermond
Utrecht

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst 
Citadellaan 7 - 5211 XA ‘s-Hertogenbosch <D 073/12.21.88 - di-za llu- 
17u zo 13u-17u
“Jewels of Fantasy. Modesieraden van de 20ste eeuw.”/”Mode &
Sieraad” - Pascal Gatzen, Jos van Heel, Péter Jeroense,... [tot 26/3]
■ Jan Van Hoof Galerie
Vughterweg 58-60 - 5211 CM ‘s-Hertogenbosch © 073/14.23.43 - do 
19u-22u vr-zo 14u-18u
Fik Van Gestel - schilderijen [5/3 tot 26/3]
André de Jong - schilderijen/Dirk Wauters - beelden [9/4 tot 30/4]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch © 073/877.800 - di-vr
lOu-17u za-zo 12u-l 7u
Sef Peeters [tot 2/4]
“Schoonheid en Burgerzin. Biedenneierkunst uit Wenen 1815-1848” [tot 7/5]
“Kew Gardens/de botanische tuinen van Kew"/Sylvie Zijlmans - 
aquarellen [17/3 tot 14/5]

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond © 04750/334.96 - di-vr Ilu-17u za- 
zo 14u-17u
Jean Marois - schilderijen [tot 26/3]
“Eigen collectie en recente aanwinsten hedendaagse kunst en vormge
ving” [tot 17/4]
“Beelden van aandacht” - André Dieterén - pastels [1/4 tot 30/4] 
“Foto’s en documenten van 50 jaar geleden” [29/4 tot 18/6]

Rotterdam

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren © 02153/156.56 - di-za llu-17u zo 12u-l7u
Han Mes - schilderijen [tot 19/3]
“Collectie Groeneveld" [5/3 tot 18/6]

Leerdam

■ Nationaal Glasmuseum
Lingedijk 28 - 4142 LD Leerdam © 03451/127.14 - di-vr 10u-13u 14u- 
17u za-zo 13u-17u
“Glas 1945-1995” [tot 26/3]
“Bedrijfsfilms: De Glasfabriek in beeld gebracht.” [9/4 tot 18/6]

■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011 EA Rotterdam <D 010/413 26.80 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
"Floedmerk" - Dieuwke Ament [tot 2/4]
“Hapag-Lloyd 100 jaar scheepvaart in posters” [tot 23/4]
“Kijk, dit is mijn schip” [tot 28/5]
■ Museum Boy mans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00 - di-za 10-17u 
zo ll-17u
“Nederlandse kunst vanaf 1900” [tot 12/3]
“Unholly Aliance" [tot 19/3]
“50 stoelen”/”Nederlandse tekeningen uit de 19de eeuw: 1800-1850" 
[tot 26/3]
“Collect/recollect” [tot 2/4]
“Nederlandse portretten uit de 17de eeuw” [tot 7/5]
Pyke Koch (1901-1991) - schilderijen, tekeningen [tot 15/5]
Cady Noland [26/4 tot 11/6]
“Oosters porselein” [14/4 tot 25/6]
“Nederlandse schilderkunst: 1850-1900” [9/4 tot 9/7]
“Nederlandse tekeningen uit de 19de eeuw: 1850-1900” [14/4 tot 9/7]
“Kant en waaiers” [tot 30/7]
Marcel Duchamp [tot 6/8]

ON-GALLER
DUINDISTELSTRAAT 9 - B.8300 KNOKKE-ZOUTE - TEL.050/60.77.86

GASTON DEMEY
GRICYRLATHEB
04/02/95 -12/03/95

THEA SOGGOT
DRAWINGS

18/03/95-23/4/95

OPEN/OUVERT
ZATERDAG-ZONDAG / SAMEDI-DIMANCHE / SATURDAY-SUNDAY 

VAN/DE/FROM
10.00 -13.00 H / 15.00 - 19.00 H

FAX 050 / 61.41.34 - TEL ANTWERP 03 / 321.34.71

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512XA Utrecht <0030/36.23.62 - <ü-za 10u-17u zo 12u-17u
“Marion Herbst eq tijdgenoten” [tot 2/4]
“Moderne Kunst” [tot 16/4]
“All about it” - Fransje Killaars/”Moord” - Jos Bongers/'Kobor Meet’s
Wasa” - Moritz Ebinger [tot 16/4]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <0077/51.34.57 - di-vr 10u- 
16u30 za-zo 14u-17u
“Lei Molin 1927-1990” [19/3 tot 7/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 mei 1995. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 14 april 1995 op het redactieadres.

05.03.95 - 09.04.95

MARK 
BOEK 
A e R T

OPEN DAGELIJKS VAN 10 - 12 U EN VAN 14 - 19 U - DINSDAG GESLOTEN
GENTSESTEENWEG 41 KORTRIJK TEL/FAX (056) 22 41 87

ATELIER DE GRYSE
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ART Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

FORUM 
GALERIE

beelden van 
TRISTAN 
CASSAMAJOR 
20 april - 28 mei 
vernissage 
20 april om 20 uur

2/3/95 -15/4/95

Alexis Gorodine (F.)
Recente schilderijen in 

gemengde techniek en etsen

DJULSJIR
Weefsels tot afweer en 

bescherming

4 —

65

MMe/M-.*
h

'T EILANDJE 
NASSAUSTR. 15 
2000 ANTWERP 
BELGIUM 
FAX 03/384 22 95 

PHONE 03/234 21 60 

OPENINGSUREN 

DO-ZO 14 tot 18 uur 

EN NA AFSPRAAK

20/4/95 -15/5/95

José Manuel Cîria (SP.) 
Max Neumann (D.) 

Hans Sieverding (D.) 
Werken op papier

De tentoonstelling bestaat uit negenentwintig langpolige 
weefsels uit Centraal-Azië. Ze werden vervaardigd door 
Kirgizische, Oezbeekse en Kazakse vrouwen en dateren 
van vóór 1800 tot ea.1925. De weefsels staan bekend als 
djulsjir, wat "berevel" betekent, omdat de combinatie van 
de lichtglanzende wol en de langpolige structuur associa
ties met deze dierehuid oproept. Ze hadden niet alleen 
een gebruiksfunctie (deken, vloerkleed,...), maar ook een 
magische betekenis, die wortelde in het pre-islamitische 
sjamanisme.

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.

Galerij van de Kredietbank 
Grote Markt 19, Brussel 

22/2 -16/4/1995

van dinsdag tot zondag van 11 tot 18 uur 
fs maandags gesloten) 

vrije toegang ■

@
KREDIETBANK

HUIZE 
SINT-JACOBUS

LAURE-ANNE JACOBS
tot 12 maart

MARIO DE BRABANDERE 
26 maart tot 23 april

MARK CLOET
7 mei tot 4 juni

RAPHAEL BUEDTS
18 juni tot 16 juli

LUC MINNE
SCHILDERIJEN & TEKENINGEN 

van 18/3 tot 2/4

INLIJSTINGEN

Kunstatelier

Elisabeth Begijnhof 
Proven ierstersstraat 11 

900^ Gent

09/233 30 98

Alle lijsten & inlijstingen:
• standaard & maatwerk
• klassiek & eigentijds

Specialisatie:
• natuurhouten lijsten : bruut of gekleurd
• kastlijsten : met glas of plexi
• marouflage van kunstwerken 

(papier op doek)

open elke dag van 12 uur tot 24 uur 
zon- en feestdagen van 11 uur tot 24 uur 

dinsdag gesloten
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GALERIE KLEIO 
BERKENLAAN 45 
2610 WILRIJK 
tel 03/825.05,80

Kunstatelier Van Den Broeck 
Neerveldstraat 174 

1745 OPWIJK

052!35.66.49



Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 48 - MAART-APRIL1994 VOORAF UITGEVERIJ

■ Dirk Lauwaert Het jonge, het nieuwe en de restauratie 
Capriccio met ruïne en saters ■ Dirk Pültau Tussenstop en 
Transfer: een sociale sector van de jonge kunst? ■ Mark Kremer 
Watt or van Münchhausen, take your pick Over Watt ■ Ronald 
Van de Sompel De Praktijk Toelichting bij een tentoonstellings- 
reeks met jonge kunstenaars ■ Harm Lux Brainstorming Reflec
ties over de prospectie van jonge kunstenaars ■ Jos Van den 
Bergh Jong talent Voorbeschouwing bij de tentoonstellingen 
Choix de Bruxelles en Prospectus ■ John Körmeling 
Kunstenaarsbijdrage ■ Ilse Kuijken Mark Manders, zelfportret 
Een gesprek met Mark Manders ■ Jorinde Seijdel De 
noodlottigheid van het museum? Bespreking van Zoo ■ Jan 
Struelens Het varkenspestpostmodernisme Bespreking van Ca
hier 4 Zoölogie. Over (post-)modeme dieren ■ Frank Vande 
Veire De blinde vlek in het modernistische oog Bespreking van 
The Optical Unconscious van Rosalind Krauss ■ Koen Brams 
Het vel van Cambyses Bespreking van de publikatie

De verantwoordelijkheid voorde gepubliceerde artikels ligt 
bij de redactie en de auteurs. In geen enkel geval verplicht 
Amarantvzw, uitgever vanDe Witte Raaf, er zich toe de door 
de redactie en de auteurs ingenomen standpunten te onder
schrijven. Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd wor
den maar de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
brieven in te korten.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst

Uitgever
Amarant vzw
Hoogpoort 50, B-9000 Gent
Tel. 32(09)233.03.24 - Fax 32(09)233.42.36
Bestuur
Koen Luyckx (voorzitter), Koen Brams, Erik Eelbode, Daan
Rau, Goedele Van den Eede
Verantwoordelijke uitgever
Koen Luyckx
Oprichter
John Quivron
Oprichtingsdatum
1 maart 1986

REDACTIE

NUMMER 49 - MEI-JUNI 1994

■ Marc De Kesel Bloedogen van genot Over Hooglied ■ Dirk 
Pültau Hooglied: de tentoonstelling voorbij het verhaal ■ Mare 
Holthof De Madonna van het O.C.M. W. Over Hooglied ■ Jacq 
Vogelaar Open-hartoperatie Over Hooglied • Frank Vande 
Veire De onincarneerbare mens - iets over kunst en religie ■ 
Steven Jacobs Mr. Grimonprez I presume? Over het werk van 
Johan Grimonprez • Paul Van Beek Angst, een actuele neurose 
Bespreking van Couplet 1 ■ Koen Brams Interview met Daniel 
Buren (deel 1) ■ Daniël Buren Kunstenaarsbijdrage ■ Yves 
Aupetitallot Documenta X Voorbeschouwing naar aanleiding 
van de benoeming van Catherine David tot künstlerische Leiter 
van Documenta X ■ Dirk Lauwaert De geest gaat steeds door 
het lichaam (v/m) Bespreking van De verbeelding van het man
nelijk lichaam van Eric de Kuyper ■ Mark Kremer De destruc
tieve impuls (deel 1) ■ Bart Meuleman Vuile handen

De Mondriaanstichting

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Erik Eelbode
Agenda
Gauthier Dejonghe
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams
Abonnementen
Gauthier Dejonghe

AUTEURS PRAKTISCHE GEGEVENS
NUMMER 50 - JUU-AÜGVSTUS1994 

■ Koen Brams & Dirk Pültau Meester in de kunst Problemen 
en uitdagingen in het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen ■ 
Hermann Pitz Versuchen müssen wir es doch Over een pedago
gische praktijk ■ Dirk Lauwaert Berichten uit een klas Over een 
pedagogische praktijk ■ Petra Richter To be a teacher is my 
greatest work of art Beuys als leraar ■ Candida Höfer Pictures 
from an Akademie Een terugblik op de Becherschule ■ Marc De 
Kesel Een academie voor creatieve verrijzenis Een situering van 
Joseph Beuys’ kunstpedagogiek ■ Mark Kremer De destruc
tieve impuls (deel 2) ■ Xavier Douroux Verzamelen, om wat te 
doen ...? Over de didactische omgang met de collectie van Le 
Consortium ■ Piet Coessens V oor het publiek Waarom tentoon
stellingen maken ■ Bart Verschaffel Peinture vache, peinture 
métaphysique? René Magritte en het sublieme ■ Steven Jacobs 
Et in Utah ego Het sublieme en het pittoreske bij Robert Smithson 
■ Koen Brams Een tentoonstelling is een plaats om tentoon te 
stellen Interview met Daniel Buren (deel 2) ■ Bart Keunen 
Tussen overrijp en prematuur Over de essays van Rudi Laermans

NUMMER 51- SEPTEMBER-OKTOBER1994 

■ Frank Vande Veire Een zo noodlottig verlangen Over Pierre 
Klossowski ■ Kees Ouwens Een twee drie vier ... ■ Mare 
Holthof You like to watch, don’t you Overpomografie, panopticon 
en panorama ■ Daniël Robberechts Dagboek ’69 (deel 1) ■ 
DirkLauwaertProces(o.;-sen)[<Fr.Procès], 1 (...);2werkingin 
haar voortgang beschouwd... Over het begrip proces ■ Camiel 
Van Winkel Chaque homme est un artiste Over Joseph Beuys ■ 
Amout Mik Swallow ■ Fabrice Hybert Wandeling, reis, zeep, 
economie... ■ Eran Schaerf Zaun-Town ■ Dirk Pültau In het 
proces, over het project 1 Over This is the show and the show is 
many things ■ Dieter Lesage Transferts Omtrent overdrachtelijk 
Vlaanderen

NUMMER 52 - NOVEMBER-DECEMBER 1994 

■ Stefan Hertmans De vlam overleeft de brandstof Over actu
aliteit ■ Graigie Horsfield 21.10.1994 Een andere geschiedenis 
■ Eva Meyer Een kwestie van vouwen ■ Peter Halley 
Mondriaan, schilderkunst en verandering ■ Daniël Robberechts 
Dagboek ’69 (deel 2) ■ Koen Brams Prijs JP1994 en de ateliers 
1985-1993 Analyse met hulplijnen en paskruisen ■ Dirk Pültau 
In hetproces, over het project 2 Over This is the show and the show 
is many things ■ Mark Kremer And this is my review ... Over 
This is the show and the show is many things ■ Jorinde Seijdel 
Wall-like Law ■ Dirk Lauwaert Luc Tuymans of de breking ■ 
Ilse Kuijken Passages Een gesprek met Joëlle Tuerlinckx ■ 
Dieter Lesage Rrose is Rrose is Rrose is Rrose Bespreking van 
Exposé

NUMMER 53 - JANUARI-FEBRVARI1995 

• Giorgio Agamben Kanttekeningen bij Guy Debords “Com
mentaires sur la société du spectacle “ ■ Els Baeten Het kunst
beleid in Vlaanderen sinds de Staatshervorming van 1980 ■ Dirk 
Pültau Een crematorium van soortnamen en vertegenwoordigers 
De collectie van het MUHKA ■ Ilse Kuijken, Dirk Pültau, 
Koen Brams Œuvres reçues & Dictionnaire des oeuvres reçues 
Over het aankoopbeleid van de Vlaamse Commissie Voor de 
Beeldende Kunst ■ Steven Jacobs Over de tentoonstelling 
Wunderkammer des Abendlandes De Kunst- en Wunderkammer 
en het museum: breuken en overgangen • Barbara Vander
linden A379089: een anti-galerij achter het museum ■ Mark 
Kremer Wonde plekken Over enkele werken van Jeff Wall ■ 
Peter Halley Een korte geschiedenis van de affecten ■ Bart 
Meuleman 1994 - Jaar van het Gezin

Koenraad Geldof Is als literatuurtheoreticus verbonden aan 
de K.U.Leuven. In 1993 verscheen bij de Editions Balzac 
“La voix et l’événement. Pour une analytique du discours 
métalittéraire”. Hij bereidt een monografie over Michel de 
Certeau voor.

André Gervais Doceert aan de Universiteit van Rimouski 
(Canada).

Marc Holthof Redacteur van “Andere Sinema”. Nzn hem 
wordt in het najaar de essaybundel “De digitale badstad” 
verwacht.

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Hij bereidt 
een boek voor over het acteren in de film, en een boek over 
fotografie.

Ulrich Meister Leeft en werkt in Düsseldorf. In maart en 
april stelt hij tentoon in galerie Tanya Rumpff (Haarlem).

Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media. Publiceert in “De Witte Raaf’ sinds januari 1994.

Bart Verschaffel Filosoof. Is als hoogleraar verbonden aan 
de E.H.S.A.L. Samen met Jef Cornelis realiseerde hij de 
produkties “The Music Box” en “Les Vacances de Monsieur 
Mag ” voor de BRTN. In de reeks “ Vlees en Beton " verschijnt 
in het najaar het boek “Figuren ”, een bundeling van teksten 
die hij tussen 1990 en 1995 publiceerde.

Sjoukje van der Meulen Kunsthistorica. Volgt de 
curatoropleiding van De Appel. Was als stagiaire betrokken 
bij de organisatie van de tentoonstelling “Heart ofdarkness".

VERTALINGEN

Koen Brams - Stefan Hertmans - Steven Spileers

MET DANK AAN

Elke de Rijcke - Dirk Van Bastelaere

IN HET VOLGENDE NUMMER

tiende jaargang - nr. 55 - mei 1995 
(deadline 15 april 1995)

Car crashes (over wreedheid)

7

Fatal Joy Ride Car. Cranford, NJ.

Cady Noland • Museale collecties in België III: de collectie 
van het PMMK - Museum van Moderne Kunst (Oostende) • 
Call it sleep
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ABONNEMENT

Algemeen
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement aan
gewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van beta
ling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan op elk 
moment ingaan. Gelieve op het stortingsformulier het num
mer, te vermelden waarmee u uw abonnement wilt laten 
beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen 
(na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op andere 
rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waar
uit u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer 000-1188912-80
Abonnement 750 BF
Steunabonnement 2.000 BF
Losse nummers 200 BF
Rekeningnummer en tarieven Nederland
Stortingen vanuit een bank VSB-Bank 89 99 05 463
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Leden van Amarant ontvangen De Witte Raaf gratis en 
krijgen minstens 10 % korting op alle andere 
Amarantactitiveiten. Het lidmaatschap loopt één jaar na 
ontvangst van betaling. Meer info op de twee laatste bladzij
den van De Witte Raaf.
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gallery.

LINISI ART GALLERY
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas 
Tel 03/766.04.25 - fax 03/777.75.66

Hedendaagse Figuratieve Kunst 
De symbiose van Vakkennis en Kunst

tot 16/3/95 - André Blavier 
van 18/3 tot 13/4/95 - Gie De Belie

open vrijdag t/m maandag 14 tot 18 uur 
donderdag 10 tot 13 uur

★ TEKENTAFELS
NESTLER © ecnaslyl

MLIDH UNC

* PLAN- TEKENKASTEN
ARCHIvitv

Ibw
* NC-SCRIBER

r^tring mnTOH

* PLOTTER MATERIAAL
sCEDTLER r@tring

★ PLANAFDRUKPAPIER

* LANDMEETGERIEF

uADlols
sAEITHAUPr
Kassei. K*.CS)

* TECHNISCH TEKENGERIEF

r@tring DSTAEDTLER 

STANDARDGRAPH

A NESTLE
* GRAFISCH MATERIAAL

Letraset SHEW 
MECANORM

• KUNSTGRAFIEK

DE GAVERPRIJS 1995
Wedstrijd voor schilderkunst

Voorwaarden:
- kunstenaars geboren of woonachtig in Nederlandstalig gebied; max. leeftijd: 40 jaar
- inschrijven tegen 1 juli 1995
- deelname 500 BEF
- 3 recente werken (max. 2,5x2m) inleveren op 18 of 19 aug. ‘95 in het Kultuurcentrum 

De Schakel Waregem
Prijzen: laureaat: 40.000 BEF; 2de prijs: 20.000 BEF; 3de prijs: 10.000 BEF
Jury: Jo Coucke, voorzitter; Norbert De Dauw; Hans Feys en Johan Pas, leden
Tentoonstelling: 9 t/m 24 sept. ‘95 in het Kultuurcentrum De Schakel
Reglement en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in het Kultuurcentrum 
De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem, Tel. (056)62.13.40

Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

Van Ginkel Persen

♦ ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

* OOSTERSE PAPIEREN

TE HUUR
AAN GOLF SINT-MARTENS-LATEM

GALERIJ “WHITE ART CENTRE” en/of BURELEN

Tel. 09.282 47 04
TUINSTRAAT 21-23 
TEL. (056) 22 31 51
FAX. (056) 22 77 37

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

TE HUUR
Polyvalente ruimte geschikt voor galerie, winkel bureel.

Gelijkvloers, 150m2
Volledig vernieuwd, keuken, wc, kelder

Vlaamse Kaai, Antwerpen

Voor inlichtingen 03/237 83 05

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

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

co-PAf,

IIIIIITI

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

PEL©
EÈNEPE

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

CREAKAATIEF v.z.w.

Is een nieuw initiatief waarbij een tiental volwassenen in een aangename 
omgeving schilderen naar levend model.
Omdat dergelijke activiteiten in de namiddag zeer schaars zijn, zal dit opzet 
doorgaan op donderdagnamiddag.
Naar keuze kunnen de deelnemers de initiatielessen volgen onder leiding van 
Kaat Marchau (geaggr. PI. Opv. & dipl. Ac. Aalst), maar kunnen evengoed 
naar eigen inzicht vrij en zelfstandig werken.
De deelname in de onkosten bedraagt 200 BF per namiddag.
Regio Asse, aanvang begin april.

Voor meer informatie: tel 02 452 26 67 - Kaat Marchau.

SPIERAMEN VOOR KUNSTSCHILDERS

(

a □ o
SINDS 1926

Specialist in
GROTE FORMATEN EN ALLE VORMEN

Groot- en kleinhandel

Lefebvre Frederic - Juniorslaan 112
2811 Leest (Mechelen)

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

C4
cultuurcentrum heusden-zolder
dekenstraat 40 *3550 heusden-zolder • tel. 011/53 33 15

FRED BOFFIN
tekeningen, schilderijen, collages, assemblages 
werken op papier, doek, hardboard...

de tentoonstelling is nog toegankelijk tot 19 maart 1995
openingsuren : dinsdag, donderdag, vrijdag van 14u tot 20u, zaterdag en zondag van 14u tot 18u

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

HAM 139-9000 GENT
Tel. : 09/223.04.10
Fax. : 09/225.23.71
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CURSUSSEN KUNSTGESCHIEDENl
■ Gotische kunst in Belgische verzamelingen
Dominique Dumon verbindt vijf uiteenzettingen over aspec
ten van de gotiek (zoals laat-middeleeuwse muurschilderin
gen, grafsculptuur, tapijtkunst) met vijf bezoeken aan concrete 
sites of kunstwerken.
In Antwerpen, UFSIA,
10 woensdagvoormiddagen vanaf 15 maart.
In Gent,
10 donderdagvoormiddagen vanaf 16 maart.
■ Het verhaal van de schilderkunst.
Damien Deceuninck interpreteert het verhaal dat schilderijen 
te vertellen hebben over de verhouding tussen de mens en zijn 
omgeving. Hoe ziet de mens zijn wereld? Hoe wil hij die 
wereld veranderen?Welkesporenzijndaarvan na te trekken in 
het schilderij? Hebben "oude" schilderijen nog iets te vertellen 
over vandaag?
In Antwerpen, UFSIA, 10 woensdagnamiddagen vanaf 22 
maart.
■ Barok: een overzicht.
Bernard Descheemaeker vat in dit eerste deel de studie aan van 
een aantal kernaspecten van de barok, als de bijzondere 
weergave van licht, tijd en ruimte, de voorkeur voor een 
allegorische en symbolische kunsttaal, de band met de antieke 
kunst en cultuur en de opkomst van een nieuwe zin voor 
naturalisme.
In Gent,
10 woensdagavonden vanaf 22 maart.
• Fiamminghi a Roma 1508-1608
Rudy De Meulemeester grijpt deze tentoonstel ling in het Paleis 
voor Schone Kunsten aan om aspecten van de 16de eeuwse 
kunst te exploreren en in te gaan op het intrigerende gegeven 
"maniërisme".
In Gent,
4 woensdagochtenden vanaf 08 maart.
In Antwerpen,
4 donderdagavonden vanaf 20 april.
■ The Golden Sixties
Met de zesde aflevering in de reeks "De geschiedenis van de 
moderne en hedendaagse kunst" zoals uitgewerkt door Erwin 
Desmet, wordt de kunst van de jaren '60 aangevat.
In Gent,
12 dinsdagnamiddagen vanaf 14 maart.
In Brussel, KUB,
12 dinsdagavonden vanaf 14 maart.
In Oostende,
12 woensdagnamiddagen vanaf 15 maart.
In Brugge,
12 woendagavonden vanaf 15 maart.
In Antwerpen, MUHKA,
12 donderdagnamiddagen vanaf 16 maart.
In Mechelen,
12 donderdagavonden vanaf 16 maart.

■ Wat is archeologie?
Louis Hulstaert schetst onder meer de geschiedenis van be
langrijke opgravingen en de protagonisten ervan, illustreert 
technieken en methoden van deze "eerste wetenschap", de 
archaios-logos, de studie, het verhaal over vroeger, het oude. 
In Antwerpen, UFSIA, 
10 dinsdagavonden vanaf 14 maart.
■ Nicolas Poussin - Et in Arcadia ego
Michel Peeters ontrafelt het omvangrijke oeuvre van deze 
Franse classicist en speurt ook de invloeden ervan na op latere 
schilders als David, Gauguin en Picasso.
In Antwerpen, MUHKA,
4 woensdagnamiddagen vanaf 15 maart.
In Gent,
4 donderdagnamiddagen vanaf 16 maart
■ Hedendaagse architectuur van 1945 tot nu. Een inleiding. 
Luc Verpoest maakt onder meer een stand van zaken op over 
architectuur op het einde van de twintigste eeuw. Wat kan de 
architectuurgeschiedenis van de laatste halve eeuw, in België 
en erbuiten, leren?
In Tongeren, CC De Velinx, 
weekend van 21 -22 april. 
■ Neoclassicisme en neostijlen.
Michel Peeters diept de kunst van de 18de en 19de eeuw uit, 
spreekt over Piranesi, David en Canova, over Boulée en 
Ledoux, over de obsessie met de oudheid, over de heraanleg 
van steden, over restauraties, tuinen en het Brusselse Justitie
paleis.
In Antwerpen, UFSIA,
10 woensdagavonden vanaf 22 maart.
■ James Abbott McNeill Whistler
Odette Peterink zoekt onder meer uit of Whistler de eerste 
kunstenaarwasdiedesçhilderkunstalseen abstract geheel van 
vorm en kleur zag.
In Antwerpen, UFSIA, 2 donderdagavonden vanaf 23 maart. 
In Gent,
2 vrijdagavonden vanaf 24 maart.
■ Filmgeschiedenis: van Expressionisme naar Nieuwe Zake
lijkheid.
Steven, Jacobs situeert de films van Robert Wiene, Fritz Lang, 
F.W. Murnau, en G.W. Pabst. Van Das Kabinet des Dr.Caligari 
tot Tagebuch einer Verlorenen.
In Gent,
5 zaterdagnamiddagen vanaf 22 april.
■ Fotografische esthetiek in historisch perspektief
Pool Andries gaat in op stijl en strategie van fotobeelden. 
Beeldstrategieën onthullen, eventueel langs de weg van de 
schijnbareontkening, het onontkoombare verschil tussen beeld 
en werkelijkheid en creëren op die manier ruimte voor inter
pretatie en subjectiviteit.
In Antwerpen, Provinciaal Museum voor Fotografie, 
6 dinsdagavonden vanaf 25 april.

■ Hedendaagse kunst (voor) bekeken.
Paul Van Beek onderzoekt zes verschijningsvormen waarin 
een actueel kunstwerk ons voor ogen kan komen. Een lessen
reeks die recht wil doen aan de complexiteit die de kunst van 
nu kenmerkt, zonder zich in een mist van wazige woorden of 
hardlijvige begrippen te hullen.
In Antwerpen, MUHKA,
6 zaterdagvoormiddagen vanaf 11 maart.
In Gent,
6 woensdagnamiddagen vanaf 15 maart.
In Ninove,
6 dinsdagavonden vanaf 18 april.
■ Piet Mondriaan
Is niet al leen één van de meest beroemde kunstenaars van deze 
eeuw geworden, hij is ook een van de figuren die met zijn 
vormentaal onze dagdagelijkse leefomgeving ingrijpend heeft 
beïnvloed. Laatste kans om deze cursus van Steven Jacobs mee 
te pikken.
In Antwerpen, MUHKA,
4 woensdagnamiddagen vanaf 26 april.
■ Schilderij en lijst. In perfect harmony?
Odette Peterink construeert een ontwikkelingsgeschiedenis 
van de lijst. Hoe dacht een Italiaans renaissancekunstenaar 
over een lijst? Wat was de opvatting in de 17de eeuw? Waar is 
nu de lijst gebleven?
In Gent,
2 vrijdagavonden vanaf 05 mei.
In Antwerpen, MUHKA,
2 zaterdagnamiddagen vanaf 06 mei.
■ Visies op het Landschap.
Damien Deceuninck onderzoekt zowel theoretisch als prak
tisch de verhouding tussen mens en landschap in de westerse 
cultuur. Hij doet dat enerzijds met schilderijen, vanaf de late 
middeleeuwen tot het einde van de 19de eeuw en via een 
fietstocht doorheen een concreet 17de eeuws landschap.
Op het binnenschip ISERA, aangemeerd in Elzendamme, in het 
Museum voor Schone Kunsten van Gent en in de Moeren;
8 bijeenkomsten vanaf 09 mei.
■ Constantin Brancusi
StefVan Beilingen gaat na hoe Brancusi radicaal de taal van de 
beeldhouwkunst veranderde én hoe diens werk openingen 
slaat naar latere bewegingen in de kunst als minimal en land 
art.
In Gent,
2 maandagnamiddagen vanaf 19 juni.
In Antwerpen, MUHKA,
2 maandagnamiddagen vanaf 15 mei.

Meer tekst en uitleg bij al deze lessenreeksen en hoe u er kan 
voor inschrijven vindt u in de voorjaarsbrochure van 
AMARANT. Bel schrijf of fax en ze wordt u gratis thuis
bezorgd.

LEZINGEN IN UITVOERING ZOMERCURSUSSEN

VASTE COLLECT! FOTOG RAF IE VOORDRACH N GENT ANTWERPEN BRUSSEL BRUGGE

AMARANT legt met regelmaat aan critici, kunsthistorici, 
kunstenaars, conservators, professoren, filosofen of schrij
vers deze korte opdracht voor.

Kies één object uit de permanentie, de zogeheten vaste 
collectie, van één museum, stichting of archief naar keuze 
en maak het tot onderwerp of aanleiding van een lezing. 
Voorts geldt als enige vaste regel dat de voordracht letter
lijk ter plaatse kan worden gegeven.

op zondag 23 april om 11.00 uur
over Günther Förg

Zonder titel, 1986 (Installatie Chambres d'Amis)
door Dirk Pültau
in het Museum van Hedendaagse Kunst,

Citadelpark, Gent

op zondag 28 mei om 11.00 uur
over Jean Fouquet

De H. Maagd en het Kind Jezus, 
luik van de diptiek van Melun, circa 1450

door Mare Holthof
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 

Leopold de Waelplaats, Antwerpen

deelnameprijs per lezing 150,- fr
AMARANTIeden 100.- fr

ElA
Op 30 april, de laatste dag van de postume overzichtsten
toonstelling van de Gentse kunstenaar Hugo Debaere, 
geeft Paul Willemarckeen stand van zaken, een uitleiding 
bij deze tentoonstelling.

■
op zondag 30 april om 11.00 uur
door Paul Willemarck
in het Museum van Hedendaagse Kunst,

Citadelpark, Gent

deelnameprijs 150,- fr
AMARANTIeden 100.- fr

Het Fotografiemuseum, de Vrienden van de Provinciale 
Musea Antwerpen en AMARANT werken samen. Via 
lezingen, ontmoetingen en discussies met fotografen, cri
tici en tentoonstellingsmakers wil men in het fotomuseum 
een platform creëren voor een kritisch debat over fotogra
fie.

op zaterdag 18 maart om14.00 uur
over Zwart in de Fotografie
door Johan De Vos
Foto's zijn onbespreekbaar. Ze zijn meestal teveel. Maar 
we kunnen ook niet zwijgen over foto's. Want zwijgen 
weegt zwaar.
Daarom spreken we over aspecten van foto's. Over het 
zwart in foto's bijvoorbeeld, en dat is geen kleinigheid.. 
En meteen stoten we dan al op het grote probleem: het 
onvermogen om zwart weer te geven en het onvermogen 
om het zwart zelfs maar te definiëren. Want zwart is geen 
kleur, zwart hebben we nog nooit gezien, het iseen begrip, 
het is de absolute diepte, en dat is iets - haast - onmenselijks. 
In het Nederlands zijn er maar wein ig woorden voor zwart 
en in de fotografie gebruiken we chemische en optische 
trucs om onszelf zwart voor te liegen, om een surrogaat 
zwart te verwekken, om onszelf iets wijs te maken. Het is 
een soort fotografie.
En daar is veel over te zeggen.

op zaterdag 22 april om 14.00 uur
over Een geschiedenis van de fotografie
volgens Martin Parr
In het fotomuseum is"Home arid abroad" te zien, een 
staalkaart van het half wrange, half lacherige sociaal- 
documentaire werk van Martin Parr. Het bevat een keuze 
uit fotoreeksen als "The Last Resort", "The Cost of Living" 
en "Bored Couples". We vroegen deze B ritse fotograaf- die 
ook bij ons behoorlijk wat navolging vindt - om het niet 
zozeer over zijn eigen werk te hebben, maar om "zijn" 
korte geschiedenis van de fotografie te schetsen. (Lezing in 
het Engels).

deelnameprijs per lezing 100,- fr
AMARANTIeden,
leden VPMA
en groepen van minimum 10 personen 50,- fr

Voor alle inlichtingen Museum voor Fotografie, 
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen-03/216.22.11, VPMA, 
Arenbergstraat 26-28, 2018 Antwerpen-03/202.46.31 of 
AMARANT 09/233.03.24

Hedendaagse kunst: beeld en vertoog.
■
Het project van de "moderne" kunst.
Aansluitend bij "Derjanustempel. Das Museum zwischen 
Ein und Ausgang der Moderne" in Krefeld.
■
Roy Lichtenstein.
Aansluitend bij de retrospectieve in het PSK, Brussel.
■
Lezingen Hedendaagse Kunst.
Paul Thek (Rotterdam), Louise Bourgeois (Parijs), Victor 
Grippo (Brussel).
■
Geschetst. Over tekeningen.
Aansluitend bij "Traité du Trait'"m het Louvre.
■
Archeologica Belgica.
Een inleiding tot archeologische sites in eigen land.
■
Grafkunst: met het oog op de dood.
Een samenwerking met.Epitaaf, Brussel.
■
Laat-gotische beeldhouwkunst.
■
Het Galante Tijdperk.
Aansluitend bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum 

Amsterdam.
■
Gent: klassiek en neo.
■
Woord, klank en beeld.
■
En meer...

Alles over deze cursussen en lezingen van AMARANT 
komt u aan de weet in de zomercursusbrochure die vanaf 
half mei gratis voor u klaar ligt.

AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • B-9000 GENT • TEL 32(09)233.03.24 • FAX 32(09)233.42.36 • ASLK 001 0289768-08 • KB 443-7005341-10 • PR 000-1188912-80
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UITSTAPPEN & RONDLEIDINGEN

LEES EERST DIT

• Inschrijven voor een uitstap moet telefonisch gebeuren!
• Uw betaling wordt binnen de tien dagen op ons rekening

nummer 001-0289768-08 verwacht, zoniet vervalt uw 
inschrijving.

• Vermeldt op de overschrijving plaats en datum van de 
uitstap, het aantal personen en eventueel de categorie of 
de module(s).

• Voor annulaties die minstens vijf werkdagen vóór het 
vertrek worden gemeld, wordt het inschrijvingsgeld te
rugbetaald, verminderd met 250,- fr administratiekosten.

• Voor annulaties, minder dan zes werkdagen vóór het 
vertrek gemeld, wordt niets terugbetaald.

• U ontvangt geen schriftelijke bevestiging. Wij verwach
ten u op de afgesproken vertrekplaats.

Vaste collectie Museum voor Schone Kunsten

Antwerpen
zondag 26 maart 1995

■ Kathleen Joris illustreert haar lessenreeks over de Renais
sance van het Noorden aan de hand van de collectie van het 
Antwerpse Museum voor Schone Kunsten.

I
La Chaussée Tirancourt - Picquigny 
zondag 30 april 1995

■ Waar in het voorbije seizoen Aubechies en Bavay bezocht 
werden, gaan we deze keer naar de vallei van de Somme die 
op zich al eén rijkdom aan sites oplevert. Het domein Samara 
is opgebouwd rond een uitzonderlijk mooie site'met een 
prachtige natuurlijke omgeving. Vertrekkend van opgravingen 
is men overgegaan tot de reconstructie van een aantal 
prehistorische woningen (onder meer een woning van de 
eerste landbouwers-veehouders van het neolithicum in het 
Picardië van zo'n 7000 jaar geleden).
Uit de Romeinse tijd dateert het oppidum (Ie "Camp César"), 
zowat de belangrijkste fortificatie in het noorden van Frankrijk 
uit de eerste eeuw vóór Christus.
In het merkwaardige expositiepaviljoen krijgt de bezoeker een 
beeld van het dagelijkse leven in het verre verleden en wordt 
hij op de hoogte gehouden omtrent de plaatselijke archeologi
sche opgravingen. Wat verder worden demonstraties gegeven 
van het bewerken van si lex, steen en been, het werken met ijzer 
en brons, het verven en weven zoals onze verre voorouders dat 
zouden hebben gedaan.
Joris Capenberghs en Patrick Monsieur zullen deze dag bege
leiden.

ammamism2Ra
y . •Lttdtmümktdhühüd • •

Rotterdam
zaterdag 22 april 1995

■ De gemeente Rotterdam heeft een samenwerking opgelegd 
tussen onder meer de Kunsthalen het Museum Boymans - van 
Beuningen. Uitdie samenwerking is een plan gegroeid om een 
grote pop-art tentoonstelling op te zetten. Werken uit de 
reserves van het museum worden aangevuld met het beste van 
wat er zich in Nederland bevindt. Erwin Desmet verzorgt de 
begeleiding.
■ Pyke Koch (1901 -91 ), autodidact, gold in de periode tussen 
de beide wereldoorlogen als één van de meest talentvolle 
jonge Nederlandse schilders. Hij baarde opzien door zijn 
uitdagende keuze van onderwerpen uitgevoerd in een oud
meesterlijke techniek. Zijn kunst toont verwantschap met 
Neue Sachlichkeit en surrealisme en wordt meestal tot de 
illustere stroming van het magisch-realisme gerekend.
■ De vaste collectie van moderne kunst is zeker de moeite 
waard en legt onder meer een accent op het surrealisme. Rita 
Keymeulen geeft tekst en uitleg zowel in de collectie als in de 
Koch-tentoonstelling.

Rondleidingen 11.00 • 13.30 uur

Afspraak
in de inkomhal van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Leopold de Waelplein

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant
Gent Sint-Pietersstation, kant post
Kortrijk Hallen, bushalte
Lokeren Oprit E 17, richting Gent

6.30 uur
7.20 uur
8.00 uur
6,55 uur

Prijs lid ■ niet-lid
290 fr 330 fr

toegangsticket en begeleiding door Kathleen Joris

Fiamminghi a Roma

Aankomst 11.00uur Terugreis 18.30 uur

Prijs lid ■ niet-lid
1.400 fr 1.560 fr 

busreis en documentatie, toegangsticket tot het volledige do
mein, begeleiding door een Franse gids in het expositie
paviljoen, begeleiding doorjoris Capenberghs en Patrick Mon
sieur op de sites

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant 9.30 uur
Brugge Station, kant Sint-Michiels 8.00 uur
Brussel Elisabethpark, 8.30 uur
rechtover hoofdingang basiliek Koekelberg
Gent Sint-Pietersstation, kant post 8.45 uur
Mechelen Station, hoofdingang 8.55 uur

Brussel
zaterdag 29 april 1995

KUNSTHISTORISCHE REIZEN

Aankomst n.oouur Terugreis 18.00 uur

Prijs lid ■ niet-lid
busreis 750 fr 840 fr
reis en documentatie 
module 1 350 fr 390 fr
ticket tentoonstelling “Pop Art uit de collectie Nederland" en 
begeleiding door Erwin Desmet 
module 2 350 fr • 390 fr
ticket Museum Boymans-van Beuningen en rondleiding door 
Rita Keymeulen 
prijs modules exclusief reis en documentatie

■ De tentoonstelling Fiamminghi a Roma is aanleiding voor 
een cursus omtrent de kunst van de 16de eeuw en het 
maniërisme. De docent ervan, Rudy De Meulemeester, zal 
eveneens een aantal rondleidingen in de tentoonstelling ver
zorgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen per 
groep.

Rondleidingen 10.30 • 13.30 • 15.30 uur

Afspraak
in de inkomhal van het Paleis voor Schone Kunsten, ingang 
Ravensteinstraat 23

Prijs lid ■ niet-lid
400 fr 450 fr

toegangsticket en begeleiding door Rudy De Meulemeester

Verzameling Museo Archeologicodi Napoli 
• Verzameling Rheinisches Landesmuseum

Bonn
zaterdag 1 april 1995

■ De Kunst- und Ausstellungshalle presenteert een selectie 
van antieke kunstwerken uit het Nationaal Archeologisch 
Museum van Napels. De meeste daarvan zijn afkomstig uit 
opgravingen rond de Vesuvius. De fraaie levensstijl te Pompeji 
en Herculaneum wordt er belicht via fresco's, mozaïeken en 
beeldhouwwerk, terwijl meer bescheiden gebruiksvoorwer
pen het dagelijkse doen en laten van de Romeinen inCampanië 
illustreren.
Het Romeinse Bonn was een der belangrijkste legioenplaatsen 
aan de Rijn. Het Rheinisches Landesmuseum bezit een prima 
verzameling grafportretten van zowat de hele hiërarchie van 
een legervesting. Kroonstuk is dat van de honderdman Marcus 
Caelius uit Bologna. Een verder bezoek biedt onder meer een 
prachtig versierde zilveren beker, het bronzen portret van 
keizer Gordianus III en een mozaïek met de zonnegod in zijn 
vierspan, naast een merkwaardig graf van een Frankische 
hoofdman waarin een gouden Byzantijnse helm werd terugge
vonden.

Bent u geïnteresseerd in kunsthistorische reizen?
Bel, schrijf of fax voor meer informatie!

Firenze, de wieg van de renaissance 
Vtot8 april 1995 

Iran, van Zarathustra tot ayatollah 
1 tot 15 april 1995

Egypte: op zoek naar Osiris, het kruis en de halve maan 
2 tot 14 april 1995 

Istamboel, Byzantijnen en Ottomanen 
29 april tot 6 mei 1995 

Mexico, van precolumbiaal tot postkoloniaal 
1 tot 23 juni 1995 

Steden rond de Vesuvius 
10 tot 19 juni 1995 

Venetië: De Biënnale 
7 tot 11 juli 1995 

Venetië: la Serenissima 
12 tot 16 juli 1995 

Brittania veduta: Londen en Zuid-Engeland 
21 tot 29 juli 1995 

Zuid-Toscane en Umbrië, van het trecento tot het maniërisme 
31 juli tot 16 augustus 1995 

Voortekenen en bloei van de gotiek in Boergondië 
75 tot 24 augustus 1995 

In de voetsporen van Ludwig II van Beieren 
1 tot 11 september 1995

Lief en leed bij Grünewald en Schongauer (Colmar en Straatsburg) 
6&7mei 1995 

Hedendaagse architectuur in Groningen 
gewijzigde data 25 & 26 mei 1995 

Faraonisch Egypte en egyptomania (Londen) 
3 tot 5 juni 1995

Vaste collectie Precolumbiaans Amerika •
Vaste collectie Indiaanse Verenkunst

Brussel
zondag 23 april 1995

■ Het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis legt 
een grote ijver aan de dag om de collecties opnieuw te 
presenteren en voor een groot publiek te ontsluiten. Wij maken 
graag gebruik van dit aanbod om deze grote en rijke verzame
ling stilaan te ontdekken. Joris Capenberghs geeft enkele 
rondleidingen in de belangrijke collectie gewijd aan 
precolumbiaanse kunst en één rondleiding in de onlangs voor 
het publiek opengestelde zaal met verenkunst van de Ama- 
zone-indianen.

Rondleidingen 10.30 • 15.00 uur 
(precolumbiaanse collectie)

13.00 uur
(Indiaanse verenkunst)

Afspraak
in de inkomhal van het Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis, Jubelpark

Prijs lid ■ niet-lid
200 fr 250 fr

per rondleiding 
toegang (gratis) en rondleiding door Joris Capenberghs

AMARANT PRAKTISCH

NAAM

ADRES

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant 
Brugge Station, kant Sint-Michiels 
Gent Sint-Pietersstation, kant post

7.45 uur
6.15 uur
7.00 uur

GEMEENTE

TELEFOON
Aankomst 11.00 uur Terugreis 18.30 uur

Prijs lid ■ niet-lid
1.370 fr 1.530 fr

reis en documentatie, toegangsticketten voor de Kunst- und 
Ausstellungshalle en voor het Rheinisches Landesmuseum, 
dagbegeleiding door Patrick Monsieur.

AMARANTteam
Filip De Keyser, Erik Eelbode (cursussen, lezingen, 
projecten) • Hilde Bracke, Daan Rau (reizen, dag- 
uitstappen) • Koen Brams, Etienne Wynants (De Witte 
Raaf) • Gauthier Dejonghe, Ruud Van Damme, Goedele 
Van den Eede (zakelijk beleid en administratie)
AMARANT-lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt één jaar vanaf ontvangst van 
betaling en betekent minstens 10 % korting op alle 
Amarant-actitiveiten, zes nummers van De Witte Raaf 
en vijf programmabrochures.
Lid worden kan door overschrijving op een van onder-

wil graag informatie over

X

staande rekeningnummers
Tarieven lidmaatschap
België
Nederland
Buitenland

900 Bfr
55 fl 

1050 Bfr

AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • B-9000 GENT • TEL 32(09)233.03.24 • FAX 32(09)233.42.36 • ASLK 001-0289768-08 • KB 443-7005341-10 • PR 000-1188912-80
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27 Parkett 

illuminates.
- Why you should subscribe to Parkett -

Parkett is the most comprehensive and 

competent publication series on contem

porary art worldwide. Parkett is neither 

an art journal nor an art magazine. It is a 

collector's item cherished not only by art 

lovers but also by many artists and the 

world's major museums and galleries, who 

all subscribe to Parkett.

Parkett is a quarterly 

publication. Each volume of 

ca. 160 pages contains over 

120 reproductions including 

more than 50 in color.

volume 27 
collaboration:

Louise Bourgeois and 
Robert Gober

L< n AN.
ISE Bourg 
OBERT Gobe rCT

MX» / MaGi ; eor / H.
H e AHRIN/E 

öuwuuwMJOë





Th
om

as
 R

uf
f, 

P
ar

ke
tt 

28 Parkett 
goes close up.
- Which is why Parkett gives you the best picture of 
contemporary art -

Parkett does not report on_art from the outside 

in; Parkett discovers art from the inside out. 

Each volume focuses on one or two of the 

world's most important and interesting artists, 

who actively participate in creating the publi

cation down to the selection of the visuals and 

the page layout. More than sixty such mono

graphic artists' portraits have been published 

in the past ten years.

This is what a collaboration 

artist means to Parkett."

volume 28 
collaboration: 

Franz Gertsch and 
Thomas Ruff

F R ANZ
GERTSCH

■
 THOMAS
RUFF
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29 Parkett 

gives plenty.
- With more exciting contributions in each volume -

Beside the artists collaborations each volume 

contains an „Insert": a sequence of 10-14 color 

pages designed by the artist alone. „Cumulus" 

gives art professionals a chance to air their views 

on a topical issue of their choice. Other features 

include „Balkon", „Les Infos du Paradis", one 

or two articles on other artists, and above all, 

Parkett's famous editions. (For more on these 

editions, see next page.)

»
•. I 6

volume 29 
collaboration: 

John Ba I dessa ri and 
Cindy Sherman

A
CINDY SHERMAN
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32 Parkett is 
unique.
- With the prized special editions available only to 
readers of Parkett -

James Turrell created aquatint prints for Parkett, 

Robert Wilson a lithograph, Cindy Sherman the 

little house of horrors and Felix Gonzalez-Torres 

a gigantic billboard. This is just a sampling of ' 

the original editions created by each collabora

tion artist exclusively for the readers of Parkett. 

These multiples or prints, reproduced in 

Parkett, are available to readers in signed 

and numbered special editions at 

subscription prices. They have 

been on view in many museums 
4

and are highly sought after by 

collectors and 

subscribers.

Ross Bleckner
100 unique works 

in wooden frame, 29 x 23 cm.

:
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Please enter my subscription to Parkett at the 
following special offer:
I I 1 Year (4 volumes) at US $ 75.00 (USA/Canada), SFr. 115,- (Europe), SFr. 210,- (Rest of 

World) plus 1 free volume of my choice: no..(2nd choice.............. )

□ 2 Years (8 volumes) at US $ 135.00 (USA/Canada), SFr. 205,- (Europe), SFr. 240,- (Rest of 
World) plus 2 free volumes of my choice: nos..and......... (2nd choice......................)

• 1 Year (4 volumes) with 20% student discount at US $ 60.00 (USA/Canada) ,SFr. 92,- 
(Europe) plus 1 free volume of my choice: no..(2nd choice................ ) 
A copy of my student pass is enclosed.

Please send a gift subscription of Parkett to:
Name______________________

Address_______________________________

City/Zip Code_____________________________________Country

• 1 Year (4 volumes) at US $ 75.00 (USA/Canada), SFr. 115,- (Europe), SFr. 210,- (Rest of 
World) plus 1 free volume of my choice: no. (2nd choice.............. )

□ 2 Years (8 volumes) at US $ 135.00 (USA/Canada), SFr. 205,- (Europe), SFr. 240,- (Rest of 
World) plus 2 free volumes of my choice: nos..and.........(2nd choice.....................)

I want to complete my Parkett collection:
J Please send me the following volume(s) still in print at US $ 19.50 / SFr. 30,- plus 

shipping: no(s)...........................................................................................................

Please send me one volume of Parkett on approval.
J For ten days free of charge

My address:
Name

Address

City/Zip Code__________________________________________ Country________

Signature_________________________________ ____________ Date

□ AMEX □ VISA •EURO/MASTERCARD □ CHECK

Card No............................................................................................. Expiration Date....................



2] Send me informations on all available 
Parkett artist editions.

Name

Address

City/Zip Code

Country

To

Pjhxsts
Quellenstr. 27

CH-8005 Zürich



„Since its inception, PARKETT has asserted 
itself as one of the best publications on 
contemporary art available today. It is one of 
those rare periodicals that does not 
resemble a magazine. The quality of its 
operations and topicality of its discussions 
combine to make PARKETT both a luxurious 
and necessary publication."
Centre Georges Pompidou, Paris

„PARKETT has explored new ways of 
collaborating with artists and established 
high standards of production."
Nicholas Serota, Director, 
Tate Gallery, London

,,Le top du top."
Actuel, Paris
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