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DIRK LAUWAERT

Het verbaast hem dat in autobiografieën de
kinder- en jeugdjaren met bladgoud en het
lapis-lazuliblauw van de miniaturist wor-
den beschreven, terwijl de maturiteit maar
een lijstje is voor een curriculum vitae. Na
de fascinerende eerste woorden (Sartre), de
saaie notulen van een leven als machts-
strijd. Kinderjaren claimen een bestaans-
recht dat de maturiteit uit handen heeft
gegeven. Op de glans van de jeugd volgt de
doffe maturiteit: de miniaturist wordt een
huisschilder met brede rolborstel. 

Nochtans, zo bedenkt hij, begint het werke-
lijk geleefde leven toch pas als de kinder- en
jeugdjaren werden omgekneed. Als de
schittering van de moeder wordt omgezet in
die van de geliefde en het vertrouwde wordt
losgelaten voor het verrassende. De picares-
ke roman toont ons het leven als juichende
ontdekkingstocht, gedragen door onver-
diend geluk en acrobatische behendigheid.

Het kan toch niet dat alleen de ruige Don
Giovanni het volwassen leven als ervaring
ter beschikking krijgt? Het kan toch niet dat
de volwassenheid het niet verder brengt
dan de beschamende, troosteloze Charles
Bovary? Hij beschikt niet eens over de zelf-
begoocheling van zijn Emma. 

Het buigen van de vader over zijn kind, de
echo waarin de geliefden elkaars verlangen
erkennen, de gloei van het onbegrensde
geluk, zijn juist niet het kind, wel de volwas-
sene gegund. Juist deze ervaringen geven
een triomfantelijk weerwoord op de rituelen
en angsten en de daardoor onvruchtbare
maturiteit.

En dan de vriendschap. Een creatie van de
maturiteit. Dé lumineuze ervaring van het
leven. De vriendschap die je vasthoudt in de

tover van het jonge en die de kwalen van de
maturiteit kan omzeilen. Het jonge waarin
de heterofobie overheerst, ten voordele van
een paradijselijke homofilie. Het jonge dat
zonder enige weerstand de vreugde om de
vriend geniet.

Hoe anders is haar structuur dan die van
de maturiteit. Wat een vrijzone in de volwas-
senheid. Zo kent vriendschap de bezorgd-
heid, maar is ze niet geneigd tot zorg.
Vriendschap blijft een verfrissende aurora,
een afkoelende galerij langs het heet gebla-
kerde poeder der volwassenheid. Is het daar-
om dat hij zich in de stad B. ieder jaar herbo-
ren voelt, alsof iedere straat hem daar verze-
kert dat vriendschap binnen handbereik ligt?

Liefde is de akker van cynische trouweloos-
heid, vriendschap de permanente beoefe-
ning van ongebonden trouw. Haar seismo-
graaf is gevoelig voor de kleinste indélicates-
se. Geen vriendschap zonder welwillendheid
op grond van wellevendheid (in de vriend-
schap leert men niet in de eerste plaats het
goede, maar het beschaafde leven). De
vriendschap staat bloot aan teleurstelling,
de liefde aan verraad. Vriendschap is een
ethische passie; liefde is amoreel.

Vriendschap is – omwille van de talrijke
omwegen en herformuleringen, metaforen
en rijmen van de courtoisie – onvermijdelijk
een geraffineerde intellectuele passie.
Aandacht is de eerste houding van de
vriendschap, een aandacht die tot denken
noopt.

Zo is de vriend degene voor wie men
schrijft, voor wie men spreekt. Men spreekt
met zijn vriend, maar men spreekt toch
altijd ‘voor’ hem. De vriend is steeds de toe-
hoorder. Mag men op de welwillendheid
van de vriend rekenen, dan toch alleen
maar omdat het strenge oordeel tussen hen
circuleert. De vriendschap is steeds toet-
sing. Geen vriend die niet veeleisend is.

Natuurlijk is vriendschap niet alleen een
intieme en private, maar van meet af aan
ook een sociale passie. Zonder anderen geen
vriendschap. De vriendschap is conspiratief,
ze trekt grenzen, maakt fronten, belaagt en
wordt belaagd. Het is de geheime eed op de
speelplaats, het verbond uit het jongens-
boek. En geen verbond zonder vijanden.
Kwaadspreken is een van de constitutieve
onderdelen van de vriendschap. (De roddel
van vrouwen is hetzelfde, maar volgens
andere regels.) Geliefden doen de anderen af
als ruis; vrienden gebruiken de anderen als
noodzakelijke opponent. Twee (on)deug-
den: het samenzweren van de vrienden
(Jules et Jim) en het samen vluchten van de
geliefden (Pierrot le Fou).

De trouw van geliefden is een andere dan
die tussen vrienden: de trouw van geliefden
is gebaseerd op exclusiviteit, de trouw der
vriendschap op continuïteit. In die zin is de
trouw der liefde een probleem van ruimte, de
trouw der vrienden een fenomeen van tijd.

Vriendschap is lichamelijk (zou het anders
kunnen?). Maar het lichaam is heel anders
dan dat van de liefde. Vriendschapslichaam,
liefdeslichaam.

Tevens, voorafgaandelijk: het lichaam van
de vriend is onlosmakelijk verbonden met
dat van de geliefde. Het lichaam van de
vriend verschijnt langs de omweg van het
lichaam van de geliefde. Vrienden spreken
reeds vooraf met elkaar over het nog onbe-
kende lichaam van de geliefde. Zo delen ze
het imaginaire, nog louter woordelijke
lichaam van de geliefde; ze delen het
lichaam met elkaar en beseffen zo op de
scherpst mogelijke manier hun eigen
lichaam. Het lichaam van de vriend zit in de
schaduw van dat van de geliefde, maar toch
stapt het daar voorzichtig uit. De glans van
de geliefde is tegelijk de spiegel waarin (de
spiegelfase!) het lichaam van de vriend ver-

Relaties
Wie maakt het kunstwerk? De kunste-
naar, zou je zeggen. Alle kritiek op de
‘auteur’ of het ‘genie’ ten spijt hangt ons
beeld van de kunstproductie nog altijd
vast aan het unieke scheppende individu.
Maar ook het anti-individualisme viert
hoogtij. In dansmiddens, zo schrijft
Myriam Van Imschoot in een brief van
enkele jaren geleden, is samenwerking
zelfs een fetisjbegrip geworden. In het
‘sociologees’ discours dat ondertussen
ook in kunstmiddens is doorgesijpeld, is
het ‘netwerk’ dan weer de nieuwste man-
tra – Gijs van Oenen neemt één voorbeeld
hiervan onder de loep: het boek Kunst in
netwerken van Pascal Gielen.

Beide extremen zijn problematisch. 
In dit nummer zoeken we het contactvlak
tussen het individuele en het collectieve
op: enerzijds de relatie tussen kunstwerk
en kunstenaar en anderzijds de relatie
tussen kunstenaars onderling (in inter-
views met Luc Tuymans en Philippe Van
Snick). Een oudere case, gepresenteerd
door Wouter van Raamsdonk, betreft de
vriendschap tussen de auteur-kunstcriti-
cus Émile Zola en de kunstenaar Paul
Cézanne. In hun jonge jaren deelden ze
de liefde voor de literatuur; maar eens
die liefde bij Émile volwassen was gewor-
den en Cézanne definitief had gekozen
voor de schilderkunst, bleek hun jeugdi-
ge vriendschap niet in artistieke vriend-
schap omzetbaar. Wat is hier de verkla-
ring voor? Dirk Lauwaert doet een sugges-
tie in zijn essay over vriendschap: het wer-
kelijk geleefde leven begint pas als de kin-
der- en jeugdjaren worden omgekneed.

Het nummer omvat nog een aantal
andere ‘gevallen’ uit totaal verschillende
disciplines. Bijvoorbeeld over ‘curating’
toen die term in België/Nederland alleen
nog maar in zwang was voor de afhande-
ling van faillissementen. We publiceren
de vroege correspondentie tussen Adolf
Merckx, mede-initiatiefnemer van het
Dendermondse kunstinitiatief Celbeton
(1957-1975) en zijn mentor Jan
Walravens, schrijver en kunstcriticus.
Carien Gibcus licht deze historie toe. 
Op het moment dat Celbeton zijn tiende
verjaardag vierde – in 1967 – brachten
twee rockgroepen hun debuutalbum uit:
Buffallo Springfield en The Velvet
Underground, met Neil Young en Lou
Reed als bandleden. Beiden kozen voor
de (rock)groep als een nieuwe collectivi-
teit waarin de artiest zich kon uitleven…
tot hun (solo)ambitie de overhand nam:
“Nieuwe structuren en werkwijzen kun-
nen de jaloezie, de miskenning, de pre-
tentie, de vernedering niet uit de wereld
helpen. Ze lijken die juist nog aan te
wakkeren”, aldus Bart Meuleman. 
Een andere gevalstudie, samengesteld
door Kobe Matthys, betreft het beeld-
houwwerk van de oude Auguste Renoir
en de betrokkenheid van diens assistent
Richard Guino. Tussen de familie Renoir
en Guino kwam het zelfs tot een rechts-
zaak: na de dood van Renoir eiste Guino
met succes het coauteursrecht op van de
sculpturen die hij voor ‘Renoir’ – en tot
dan onder diens naam – had uitgevoerd.

Relaties eindigen gelukkig niet altijd
op rechtszaken. Vaak is het een mysterie
– in ieder geval ondefinieerbaar – wat
mensen met elkaar verbindt of scheidt,
of wat ze denken wat hen verbindt of
scheidt. Een voorbeeld is WITT, de code-
naam van het genootschap dat Bart
Verschaffel, Lieven De Cauter, Paul 
De Vylder en Rudi Laermans op het
einde van 1987 oprichtten. Wat was het
gemeenschappelijke programma? 
Een uitgesproken maatschappelijk 
engagement, zoals één lid voorstond?
Een dadaïstisch cabaret waartoe een
ander lid geneigd was? Een beetje van
dat alles? Niemand die ons meer door-
dringt van de potentie van ‘relaties’ dan
Michel Foucault in een gesprek met 
Gilles Barbedette, vertaald en ingeleid 
door Piet Joostens.

Dit nummer werd gerealiseerd in samen-
werking met Koen Brams.
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schijnt en waarin de vriend zich op zijn
beurt lichaam weet voor zijn vriend. Ook het
verdriet om de geliefde krijgt toestemming in
het lichaam van de vriend. Zo wordt ‘de taal
der verliefdheid’ eerst tussen twee vrienden
gesproken. In het luisteren van de vriend
wordt de geliefde opgeroepen en in het
woord wordt ze voor het eerst ook werkelijk.

Toehoren: naast de in de eerste plaats veel-
eisende vriend die oordeelt, de welwillende
vriend die vooral luistert. De eerste rol die
de vriend wordt toebedeeld: die van ver-
trouweling. Het lichaam van de vriend-
schap valt uiteen in twee versies: het
lichaam van wie iets toevertrouwt en dat
van de vriend aan wie iets toevertrouwd
wordt. Het lichaam dat vertrouwt, het
lichaam dat te vertrouwen is. Het lichaam
dat zich verklaart, het lichaam dat al luiste-
rend opklaart.

Het lichaam van de vertrouweling (le con-
fidant) is passief en staat op de achtergrond.
Het lichaam van de bekennende, toever-
trouwende vriend is actief en staat op de
voorgrond. Door het risicovolle vertrouwen
dat hij schenkt is hij reeds een held. Maar
toch, wat is dat lichaam van de vriendschap
waaraan vertrouwen gegeven wordt? Het is
een lichaam met het geheim van een ander,
waarvan hij zich – in tegenstelling tot de
bekennende – niet kan ontdoen. Het
lichaam van de confidant staat onder grote-
re druk dan dat van de toevertrouwende.
Eenmaal de bekentenis gedaan, is de toever-
trouwende bevrijd; eenmaal de bekentenis
ontvangen, zit de vertrouweling opgesloten.
Omdat vertrouwen een essentieel gegeven
is in de vriendschap (vertrouwen in de liefde
is geen gegeven, maar een onbereikbaar
doel) is deze tweespalt in het vriendschaps-
lichaam zo bepalend. Is de toehoorder
streng, de confidant zit gevangen (het
lichaam als macht, het lichaam als
onmacht, twee rollen voor het vriend-
schapslichaam).

Het onderwerp van het toevertrouwde is
meestal een lichaam (het lichamelijke cir-
culeert): dat van de geliefde. Weet de ver-
trouwende het eigen geheim, de vertrouw-
de weet toch nog iets meer, of in elk geval
iets anders dat cruciaal blijkt. De toever-
trouwende spreekt over de geliefde. De confi-
dant ziet van de vriend in de eerste plaats de
handeling van het toevertrouwen zelf, eer-
der nog dan het toevertrouwde. De beken-
nende vriend ziet de confidant als auto-
noom, kiest hem daarom, maar de beken-
nende ontgaat dat de vertrouweling meteen
het object is van het geschonken vertrou-
wen. Zo kan hij niet anders dan de twee lief-
despersonages samen zien: zijn vriend en
diens geliefde. Het vriendschapslichaam is
dus ook dat: met de afwezige derde erbij. Zo
ziet hij de beide polen van hun liefdes-
lichaam, maar beseft meteen dat ze maar
een fragment zijn van een gedroomd en
gewenst geheel. Twee kanten van een onbe-
staand geheel, fragmenten waartussen hij
reeds de kanttekeningen kan plaatsen over
die onvolledigheid. Het begint dus al met-
een: om helderheid te brengen moet hij ook
de andere kant zien, de afwezige beminde.
Andere kant en dus geen geheel. Het weet:
het liefdeslichaam is nooit iets anders dan
een harmonieus misverstand.

Een beboomde laan dichtbij een station. Hij
kent hem al zolang dat hun vriendschap een
eigen geologische verdichting kreeg. Toch bleef
hun groet alleen aan hun handen toevertrouwd.
Het is waar, in westerns en oorlogsfilms laat de
begroeting met de handen reeds alle emoties
zien. De onderarm die voor afstand zorgt, de
handen die elkaar stevig omklemmen: de virili-
teit als leven volgens de ellips.

In de laan dus, onder bomen, tussen haastige
voorbijgangers, dan toch die heel andere, voor
hem geheel onbekende vorm: de armen om
elkaar, de zoen op de wang. Het is goed, het
moest ooit, zei hij. 

Het lichaam van de vriend is er, nu. Niet
meer als datgene waarvan men afstand
houdt (een even sterke manier om elkaars
lichaam te kennen), maar als datgene waar-
van men bewust geen afstand meer neemt.
Daarmee verschijnt naast het lichaam van
de geliefde en dat van het kind een derde
lichaam, het vriendschapslichaam. Het
mentale (eerder dan het alleen maar psychi-
sche) lichaam is met een nieuwe mogelijk-
heid uitgebreid. Het lichaam is er niet alleen
meer voor de geliefde en voor het kind, maar
blijkbaar ook voor de vriend. De mogelijk-
heden (de gebruiksmogelijkheden) van het
lichaam zijn daarmee grondig herzien; het
liefdes- en ouderlichaam worden geherdefi-
nieerd. Maar omgekeerd kan het lichaam
van de vriendschap niet anders dan zich te
differentiëren ten opzichte van beide andere
om zijn specificiteit zichtbaar te maken.
Welk lichaam is het dat délicatesse en aan-
dacht verenigt met strengheid en de weige-
ring om te zorgen? Naar welk lichaam ver-
langt men in de vriendschap? In elk geval
naar het lichaam van het gesprek. Een
lichaam dat het gesprek niet vertroebelt.
Maar, nog steeds een lichaam. Natuurlijk is
er ook het liefdesgesprek, het gesprek tussen
vader en dochter. Maar het gesprek is daar
een van de mogelijkheden van de verhou-
ding. Het vriendschapsgesprek is het doel
zelf. (Het lichaam van de religie is de vierde
pool van de passionele lichamen.)

Het lichaam van de vriendschap is trans-
parant en gewichtloos. Het is een lichaam
doordrongen van denken. Het lichaam van
de geliefde en dat van het kind stemmen tot
droefheid omdat ze zo kwetsbaar aan de tijd
zijn overgeleverd. Het lichaam van de
vriend eigenlijk niet. Zijn luchtig lichaam
kan elk moment opvliegen omdat het zo’n
fragiel lichaam is, opgewekt en aan de tijd
onttrokken. Het liefdeslichaam daaren-
tegen is zwaar, zoals ook het lichaam van de
Elfenkoning in de nacht.

Het lichaam van de vriendschap is niet de
uitkomst van censuur, maar de uitkomst
van pudeur. Is liefde schaamteloos, vriend-
schap is de vreugde van de terughoudend-
heid en de lichtheid die je erbij wint.

Zo benadert het lichaam van de vriend-
schap de sterfelijkheid vanuit een verrassen-
de hoek, als idee van sterfelijkheid en dus nog
steeds binnenin het lumineuze. De sterfelijk-
heid is er geen vertrekpunt voor zorg, maar
een nieuw onderwerp voor het gesprek.

De liefde voert haar gesprekken in bed, de
vriendschap aan een tafel in het restaurant.
Tegenover het bedrijven van de liefde, het
eten van de vriendschap. De tafel waaraan
men samen eet is voor de vriendschap het
bed waarin men liefheeft.

Aan tafel wordt het menu aandachtig
gekozen – maar met een geheel andere aan-
dacht dan met de geliefde, of met het kind
dat men voor het eerst mee uit eten neemt.

De keuze uit het menu is reeds het sche-
ma voor het gesprek van enkele uren. De
opeenvolgende gerechten zetten toon en
structuur neer voor het gesprek. Geliefden
proeven samen, geven in blik en zucht de
smaak aan elkaar door. Voor vrienden is
ieder gerecht als een trede waarlangs de
verschillende thema’s ontwikkeld zullen
worden. Het gesprek tussen vrienden is
geïmproviseerd, maar kan niet zonder een
vorm. Die ambitie tot (intellectuele) orde-
ning maakt sentimentaliteit tussen vrien-
den onmogelijk. Empathie, ja, maar tranen
op zoek naar troost, nee. De vriendschap
biedt geen troost (tegelijk een sterkte én een
tekort). Twee lichamen die elkaars wanorde
voorleggen om er, sprekend binnen de
vriendschap, orde aan voor te stellen.

Het gesprek tussen vrienden gaat uitein-
delijk – zo althans zijn ervaring – altijd over
moed. (Verwijzingen naar westerns en
samenzweren maakten dat al duidelijk.)
Iedere vriendschap heeft de strakke geome-
trie van de renaissance als ideaal. Vriend-
schap geeft moed, geen troost. Vriendschap
helpt zien (maar niet om te ontluisteren).
Liefde daarentegen belooft wat niet kan.
Haar kennisideaal is de betoverende ara-
besk, de voortdurende verschuivingen van
het geheel naar het deel (de fetisj), van zien
naar tasten, van netvlies naar vingertop-
pen in een kluwen dat men bij Klimt,
Picasso of Bacon te zien krijgt. 

Een verrassingsverjaardag: het lichaam van de
genereuze geliefde, het lichaam van de aandach-
tig bewonderende zoon, het lichaam, dichtbij,
van de vriend. De armen op de rugleuning van

elkaars stoel, de handen die nu en dan warm en
bemoedigend elkaars rug steunen en waarde-
ren. Het is goed dat hij er is. Bij het afscheid
nemen valt toevallig de zoen op de mond.

De lichamen van ouder, geliefde en vriend
(de volgorde ervan is reeds een levenspro-
gramma) hebben alle hun leesteken. Ieder
leesteken bepaalt de klemtoon in de zin.
Geeft de inzet, de grondtoon aan van ieder
van deze passionele lichamen. Liefde heeft
het vraagteken, het lichaam tussen ouder
en kind het uitroepteken. Vriendschap is:
punt, point à la ligne.

Achteraan, een klein restaurant in de stad P, in
de buurt van kathedraal X, een avond. Aan tafel
zitten zijn jonge vrienden en zijn jonge broer.

De vriend is onherkenbaar vervallen, maar
heeft nog steeds een sprankelende blik. Zo goed
en zo kwaad als het kan heeft hij zich boven de
hardnekkige sporen van zijn haveloosheid
gekleed. Daar, die avond, voor het eten met de
verre vriend, die naar hier kwam, voor kort.
Deze avond is heilig. Aan een lang leven, ver van
elkaar en toch steeds dichtbij, wordt hier hulde
gebracht. 

Zo de setting. De vriend uit het verre noorden
is aan het hoofd van de tafel geplaatst, de have-
loze zit naast hem. Een conviviale, zuiderse
tafel. Hij weet dat iedere ontmoeting de laatste
kan zijn, maar nu is het bezoek, al vaak
gebracht, toch weer als de eerste keer.

De vriend zit mompelend bovenop zijn opge-
zwollen lichaam als op een troon. Hij keert zich
naar zijn vriend uit het noorden en zegt, ter-
loops, zoals hij daarnet nog naar geraspte par-
mezaan vroeg: ik heb haar als minnares gehad
omdat ik jou niet kon krijgen.

Bestaat ‘de eerste blik’ als begin van een
vriendschap? Hij denkt van niet. Hij denkt,
misschien ligt het ook hier, achteraf, in de
handen: een onderzoekende handdruk.
‘Ja?’ Het is de kleinst mogelijke nuance die
alleen door de vriendschappelijkheid zelf
wordt waargenomen. ‘Ja?’ En de vriend-
schap weet niet waarnaar met dat ja wordt
gevraagd. Het lichaam van de vriendschap
is geen natuurgegeven zoals het liefdes- en
ouderlichaam. Het lichaam van de vriend is
het resultaat van een keuze. Vriendschap
moet je ‘in handen nemen’.

Het verliefde lichaam zit in de illusie van een
wij. Dat ‘wij’ kan het vrijen wel liegen, maar
het lichaam van de geliefden staat in werke-
lijkheid frontaal, fascinerend, uitdagend:
tegenover. Ik hier, jij daar. Vriendschap daar-
entegen (de droom en de bestaansreden van
het lichaam der vriendschap) zet niet tegen-
over maar naast. Een liefdespaar naast
elkaar zoekt reeds de vorm van het vriend-
schapslichaam. Naast elkaar is er sprake
van een pact dat op gelijke leest schoeit.
Maar de lichamen der geliefden sluiten geen
pact. Het liefdesbed is geen onderhande-
lingstafel. Onduidelijkheid en onzekerheid
zijn er de regel.

De vriendschap heeft helderheid nodig
(opnieuw dat lumineuze, het veeleisend
strenge, de vriendschap als idee). De gelief-
den daarentegen hebben duisternis nodig.
(De therapie kan alleen die van het liefdes-
lichaam zijn.)

Het liefdeslichaam jaagt op het telkens
weer onbekende. Het lichaam van de vriend
is dat van het voorafgaandelijk vertrouwen
dat juist niet de verrassing zoekt, niet het
onbekende viert, maar met het bekende
werkt. Vrienden kennen elkaar bij de naam,
geliefden nooit. Iedere avond in bed wordt
daar opnieuw naar gevraagd, geen enkel
antwoord kan de twijfel wegnemen. De
geliefde is ook effectief steeds een ander.
Tegenover de vreugde van het geverifieerd
vertrouwen, de passie van het onredelijk
vertrouwen. Wie de twijfel uit het liefdesli-
chaam wegneemt zit in de vriendschap. Als
de twijfel zich in het vriendschapslichaam
boort is het een liefdeslichaam geworden.

Vriendschap is geen pact met geofficiali-
seerde verplichtingen. De vriendschap heeft
geen officieel statuut. Er is geen wetgeving
die plichten en rechten voor het vriend-
schapslichaam regelt. De vriendschap is
niet declaratief (het luid uitgesproken en
daarom reeds verontrustende ‘ja’ van de
lichamen der geliefden). Als er plichten zijn,
dan niet als verplichting, maar als verwach-
ting. Een van haar belangrijkste regels:
pudeur, terughoudendheid (vandaar:
vriendschap is mannelijk). Men zegt onder
vrienden nooit alles. Juister: vriendschap
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vergt een ongezegde. Liefde vraagt dat alles
gezegd wordt – maar ‘alles’ bestaat niet.
Niet alleen omdat men toch altijd iets ver-
zwijgt, maar fundamenteler omdat ‘alles’
een horizon is die terugschuift als je er
naartoe loopt. Het liefdeslichaam is zo uit-
gestrekt dat het denkt zelfs de horizon naar
zich toe te kunnen trekken.

Vriendschap daarentegen weet dat de
horizon een illusie is en jaagt die niet na
(het vriendschapslichaam weigert ‘alles’).
Het ongezegde van de vriendschap is niet
een of ander onbespreekbaar onderwerp,
maar de verwachting dat in dat gesprek
toch iets onbenoemd blijft waardoor men
uitkijkt naar het volgende gesprek (het is
ook de ervaring van iedere therapie).

Het liefdeslichaam volstaat niet met een
in het oor gefluisterd ‘ja’, het wil dat vreemd
genoeg ook luid gehoord hebben, haaks op
de intimiteit. Voor het lichaam van de
vriendschap volstaan een zwijgzame tafel
met brood en wijn en woorden. 

De ruimte van de liefde is het gesloten huis
waarvan men het slot nooit dicht krijgt. Het
huis der geliefden is een permanent bedreigd
huis, een spookhuis. Nooit kent de liefde
rust. Het sterrenbeeld van de liefde is drama
en ongeluk.

De vriendschap staat onder het teken van
het geluk. De vriendschap is een gesloten
patio, een binnentuin met overdekte wan-
delgang. De wandelgang geeft een poëtische
vorm aan de wandeling. In die zin is vriend-
schap een esthetisch, eerder dan een
ethisch project, of wordt de esthetische
kant van het ethische naar voor geschoven.
De wandeling van het lichaam der vriend-
schap heeft geen doel (het liefdeslichaam
vindt er voortdurend nieuwe uit). De cirkel-
wandeling is het traject bij uitstek voor
afwezigheid van een doel; de ideale vorm
voor het lichaam van vrienden. Het vriend-
schapslichaam heeft de wandeling als
metafoor, het liefdeslichaam de tocht.

De obsederende vraag van de geliefden is:
houdt hij nog van mij. De vaststelling van de
vriendschap is: hij is vriend. Het liefdes-
lichaam jaagt op de volgende liefdesnacht,

met de steeds hernieuwde vraag: en mor-
gen? Het lichaam van de vriendschap heeft
geen verplaatsing nodig. Iedere plek waar
men elkaar treft is dezelfde waar men
elkaar verlaten heeft. 

In een mensenleven is liefde juist niet het
moment der cultuur. Vriendschap is er de
hoogste vorm van. 

Precies omdat het lichaam van de geliefden
in een onoplosbaar drama is verwikkeld, is
het in staat te scheppen, iets te verwerkelij-
ken, iets nieuws aan de werkelijkheid toe te
voegen. De lumineuze vriendschap daaren-
tegen voegt behalve zichzelf niets toe. De
schrikwekkende vruchtbaarheid van het
liefdeslichaam staat tegenover de onvermij-
delijke onvruchtbaarheid van het lichaam
der vriendschap. Die vruchtbaarheid dempt
tijdelijk de onzekerheid in het hart van het
liefdeslichaam. De vriendschap geeft een
zekerheid waaraan niet getwijfeld wordt.
Het ‘zou, misschien, ja?’ van het liefdes-
lichaam biedt ruimschoots plaats voor iets
anders daartussen. Het rustige, zelfzekere,
zelfbewuste lichaam van de vriendschap
niet. Erkenning is haar uitgangspunt, niet
de angst die door het liefdeslichaam jaagt.

Het lichaam der geliefden is ‘worden’ en
verwerkelijken, omdat het niet eens en voor
altijd iets ‘is’ (het is hegeliaans). Het
lichaam der vriendschap daarentegen ‘is’
onveranderlijk als idee van zichzelf. De
vriendschap is wezenlijk, niet accidenteel
platonisch. Het vriendschapslichaam is niet
het onbevredigende resultaat van sublima-
tie, maar is projectie van het vriendschaps-
lichaam als idee. 

Een badplaats, gesloten villa’s, koude wind,
prikkelende zon, een omhooglopende straat.
Een wandeling, hij en hij. Hij loopt met gebogen
hoofd en zegt zoals geliefden die toch afscheid
moeten nemen: we zullen nooit kinderen heb-
ben, samen. 

In deze systematiek van het lichaam neemt
het religielichaam een radicale positie in.
Twee werkhypothesen. Eén: het lichaam is

overbodig, hinderpaal, ballast die moet
worden afgeworpen. Twee: het christelijke
religielichaam maakt van het lichaam zijn
centrum. Het lichaam wordt hier niet uitge-
sloten, dat is zijn verbijsterende hypothese.
Geen desincarnatie, maar incarnatie.

Geboorte en dood van het christelijke reli-
gielichaam zijn geen vervelende toemaat
aan het werkelijke lichaam der religie, maar
de noodzakelijke kern van deze hypothese.
Dit lichaam heeft zorg, een huis en eten
nodig. Aan ieder van deze noden wordt het
religieuze gekoppeld. Het christelijke
lichaam investeert roekeloos in het
lichaam, wil het juist niet afstoten. Het reli-
gieuze schrijdt doorheen het lichaam. 

De centrale vraag van al deze passionele
lichamen (ouder, vriend, geliefde) is toch:
hoe moet een wezen met een lichaam het er
vanaf brengen? Het christelijke lichaam
neemt alle passionele lichamen in zich op.
Zonder het ouder-, vriendschaps- en liefdes-
lichaam geen lichaam der religie. (Pasolini
verdedigt als geen ander de fusie van deze
lichamen, kenmerk van het religieuze
lichaam.)

Het christelijke lichaam zegt niets anders
dan dat het een lichaam is: tautologie. Op
de vraag wat met het lichaam (irritant ster-
felijk, lijdend, sensueel en passioneel) te
doen is, komt het bevreemdende, paradoxa-
le antwoord dat het lichaam juist niet het
probleem is, maar het antwoord. Het chris-
telijke staat huidna bij het lichaam, creëert
letterlijk een religielichaam. Het lichaam
niet als ballast, maar als de plaats zelf van
de religie. Een greep: de prachtige scène van
het wassen der voeten, zo verstaanbaar
gemaakt door Caravaggio en diens leerlin-
gen. Tautologie aan de ene, paradox aan de
andere kant. Voor dit onmogelijke religie-
lichaam is er geen huis (een vast motief uit
het christendom). En de passie is de bevesti-
ging van de impasse. Dit religielichaam
blijft radicaal sensueel, een belachelijk ant-
woord op de zo urgente vraag hoe wij het er
met een lichaam vanaf kunnen brengen.
Het christelijke lichaam is scandaleus en
naïef, het is sentimenteel én nihilistisch (dat
is Pasolini’s intellectuele kruisgang). 

Voor het christelijke lichaam zijn noch de
idee, noch de mythe, noch de wet het ver-
trekpunt. Het christelijke lichaam neemt ze
alledrie in zich op, niet om ze in een grotere
synthese te beheersen, maar om ze tot het
lichaam terug te brengen. Het lichaam van
de geliefden (onder het teken van de
mythe), dat van het ouderschap (onder het
teken van de wet) en dat van de vriend-
schap (onder het teken van de idee) zijn
haar bouwstenen. Er is gewoon niets
anders dan verlangende lichamen. Noch
verhaal (de mythe), noch ritueel (de wet),
noch idee (de filosofie) geven uiteindelijk
een adequaat antwoord op de vraag wat
met een lichaam te doen valt. Het christelij-
ke lichaam neemt ze allemaal in zich op.
Investeert erin. Predikt geen ontsnapping.
Hier is het lichaam tegelijk subject en
object. Tegelijk lichaam van Pasolini’s moe-
der, van Pasolini’s vriendjes, van Pasolini’s
vijanden. De tastbare religie; het paradoxa-
le lichaam.

Mike Disfarmer

Heber Springs, Arkansas, 1939-1946
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Uit Anderlecht, op 21 oktober 1950
Robert Buyckstraat 7

Beste vriend Merckx,

Twee brieven – twee confessiebrieven – hebt gij mij gezonden en tot hiertoe
heb ik ze nog altijd niet beantwoord. Ik kan daarvoor alleen ter verontschuldiging
aanvoeren, dat ik heel wat werk heb gehad met het tijdschrift, mijn nieuwe roman,
ons derde kindje, op de krant en andere, zodat ik bijna gans mijn correspondentie
heb moeten achteruit schuiven en waarlijk niet in staat was hetzij wie te
antwoorden. Gij zult dat misschien als geen aanvaardbaar excuus beschouwen, en
inderdaad, mensen die maar steeds gebrek aan tijd voorwenden, vertrouw ik over
het algemeen niet. Hier was er misschien wel een andere reden.

Er was misschien ook de reden, dat uw brieven zowat om hulp vroegen, en ik
sedert lang niet meer geloof, dat de ene mens wat zou kunnen doen voor de andere.
Op dat gebied ben ik volledig nihilistisch aangelegd: de mens staat alleen en blijft
alleen. Niemand kan hem helpen, zolang hij zichzelf niet helpen wil, zolang hij niet
zelf bij u naar de middelen zoekt om zich te helpen. En wat hij bij u vindt als
mogelijke steun, ligt meestal meer in het voorbeeld van een leven dan in het licht
van een geschreven woord. 

Toch wil ik vanavond trachten u te antwoorden op uw beide brieven. Ik heb er
lang genoeg over nagedacht om tenminste iets te kunnen zeggen.

Wat Remy C. Van de Kerckhove eigenlijk door “classicisme” bedoelt [sic], weet
ik niet. Ik denk, dat hij zich in het debat heeft laten meeslepen om een affirmatie
naar voren te brengen, die hij veel genuanceerder had moeten kunnen zeggen om
ze werkelijk op overtuigde wijze uit te spreken.

Klassiek is een kunst, geloof ik, wanneer een volledige eenheid tussen vorm en
inhoud bereikt werd, en wanneer die eenheid tezelfdertijd terugslaat op een zeker
evenwicht, een zekere sereniteit in het gemoed van de schrijver. De eenheid van het
kunstwerk en de sereniteit van de schrijver, brengen in ons een gemoedstoestand
teweeg, die men niet beter kan bepalen door het Franse woord “plénitude”. Het is
het gevoel van een mens die plotseling voor de zee staat, gepakt wordt tot in de
nieren, diep ademt, zichzelf plots vertienvoudigd voelt leven.

Onze neo-klassiekers zijn echter van mening, dat die gebonden kunst en die
geestelijke sereniteit alleen te bereiken zijn langs de geijkte en traditionele wegen,
langs de wetten die men in de Poëtica’s aantreft. Het is duidelijk, dat zulke stelling
volledig verkeerd is. Er is een klassiek hoogtepunt weggelegd voor alle kunstvormen:
Racine en Shakespeare bereikten het, hoewel zij zover van elkander verwijderd
stonden op het gebied van de inspiratie, de persoonlijkheid en de vorm. Maar ik
denk dat gij op dit gebied volledig akkoord zijt met mij; waarom daar dan nog verder
over schrijven?

Er is echter één vraag, die ik maar steeds zou willen stellen aan die heren: wat
is kunst zonder leven? En hoever gaat leven niet vóór op de boekjes, de versjes en de
toneelstukjes die wij schrijven? Ons leven, en dat van de anderen rondom ons. 

Maar het leven is slechts een ontwikkeling. Aan het eind van “L’Espoir” van
Malraux zult gij gelezen hebben, dat Malraux een van zijn personages laat zeggen:
er zijn negen maanden van smart nodig geweest om deze mens op de wereld te
brengen. En één kogel heeft op één seconde met hem gedaan gemaakt. 
Het personage van Malraux voegt hieraan toe: Maar iedereen weet, dat zulks niet
waar is. Een mens wordt op geen negen maanden maar op zestig jaar voltooid. Eerst
als hij aan de term gekomen is, mag hij zeggen: dat hij een mens is in de volle zin
van het woord. Dan is zijn tijd gekomen om te verdwijnen…

Er ligt al een zekere ontwikkeling van leven tussen u en mij. En daarom valt
het ons soms zo moeilijk om met elkander te spreken, hoewel wij het toch eens zijn
over de grondvesten. Gij en ik, wij weten wel, dat de hoofdzaak hierin ligt: als ik
dood ga, moet de wereld enigszins van aanschijn veranderd zijn, hij moet iets of wat
beter geworden zijn, anders heeft mijn leven zijn doel gemist. Wat is de wereld? 
De mensen, en de kennis die wij hebben van de mens, van de natuur en van God.

En dan komt, geloof ik, de geweldige vraag: wat moet ik doen op de wereld?
Van Gogh zei het al: “Je sens que je dois servir à quelque chose… mais à quoi? 
À quoi suis je bon, moi?”

Aan het kruispunt van deze vraag staan twee soorten mensen: de opstandigen
en de opstandelingen, les révoltés et les révolutionnaires. De eersten komen in
opstand, zonder meer. Zij zijn de eeuwige ontevredenen, verbitterden, moedelozen,
afbrekers, machtelozen. De tweeden zoeken hun weg en gaan die op, en aanvaarden
al de consequenties van hun vertrek. Zij stellen zich het probleem op heldere wijze
en trachten het op te lossen. Mislukken zij, tant pis. Zij zullen ten minste iets
geprobeerd hebben.

Nu denk ik, dat de overgang tussen beide stadia juist tussen onze leeftijden
ligt. Van zijn 23ste tot zijn 30ste jaar moet men de weg vinden of men is verloren.
Tussen die tijd moet men weten wat men wil, wat men doen wil, welke richting men
wil inslaan, of zo niet valt men terug in de burgerlijkheid of blijft men hangen in de
doelloze opstandigheid.

Als gij mij dus vraagt in uw eerste brief: wat denkt gij over mij, dan kan ik
alleen antwoorden: de basis is excellent, maar de uitkomst is er nog niet en daarom
is er in u een ongedurigheid, een misplaatste opstandigheid, een hoogmoedige
nederigheid, een doelloosheid en tevens een ernst en een honger, die tot een
oplossing moeten komen, willen ze niet verzuren zoals melk.

Ik heb over u niets meer te zeggen. Uw karakter of uw intellectuele waarde
ken ik niet. Ik zie alleen dat gij een vrij zenuwachtige hunkering zijt en dat deze
hunkering gevaar loopt van in een tamelijk zinloos criticisme te ontaarden.

Gij zegt dat uw vertrouwen in mij niet heel zuiver was. Ik dank u om die
oprechtheid. Alleen twee mensen die volledig oprecht zijn met elkander, kunnen een
hechte vriendschap onderhouden.

Ik zou mij toch enigszins willen verklaren, in zoverre als een mens zichzelf
verklaren kan. Ik spreek van doel en weg; gij zult mij zeggen: welke zijn die dan voor
u en hoe komt het, dat gij zo normaal en kalm kunt leven als ge toch een
revolutionair meent te zijn en dat af en toe doet geloven aan de radio?

Sta mij toe zeer kort te zijn. Ik laat u raden wat ik niet zeggen kan. Maar ik
meen, dat noch mijn maatschappelijke positie noch mijn fysiek mij toelaten een
andere weg in te slaan dan deze der gedachten. Denken, helpen om de mens een
nieuwe geestelijke armatuur te geven, trachten het mysterie van het toeval of van

‘Eén onnozel woord kan soms veel doen.’ *
Adolf Merckx en Jan Walravens over Celbeton en de kunst van het publiceren  

“Werner Verstraeten uit Wichelen is mij
komen opzoeken. Hij was gewapend met
veel goede wil en een brief op zak van u
waarin gewag gemaakt werd van Merckx
Adolf. Wij hebben gepraat over literkunde
(dixit Pallieterke), over dichters, schrij-
vers, artiesten, over u en over onszelf. Ten
slotte hebben wij in Appels een zaal gevon-
den die eventueel dienst kan doen als
toneelzaal, danszaal, concertzaal, ten-
toonstellingszaal en drankzaal. Zoek dat
maar in Brussel!” Opgetogen schreef
Adolf Merckx (1927), onderwijzer te
Dendermonde, op 8 juli 1957 aan zijn
jeugdvriend, poëzietheoreticus en roman-
cier Jan Walravens (1920-1965), over zijn
plannen om een trefpunt voor jonge kun-
stenaars op te richten. “Ik kan het niet
goed slikken”, vervolgde hij enthousiast,
“maar stel u voor dat Jan Walravens in ’t
Laatste Nieuws schreef: Appels, Mekka der
Vlaamse dingens…”

Ruim zeventien jaar lang zou Appels, een
gehucht nabij Dendermonde, inderdaad
een ‘Mekka’ zijn voor kunstenaars van
diverse pluimage. De in juli 1957 door Adolf
Merckx en Werner Verstraeten (1937-
1986) opgerichte kunstkring Celbeton
vormde op tweewekelijkse zaterdagavon-
den het toneel van literaire voordrachten,
maatschappijkritische lezingen en discus-
sies, theater, (jazz)muziek en exposities
van (over het algemeen abstracte) beel-
dende kunst. Maar het succes van de
avonden bleek al snel niet zozeer de ver-
dienste te zijn van het goed op elkaar inge-
speelde team Verstraeten-Merckx, als wel
van “Merckx Adolf ” alleen: Verstraeten
was er na drie weken van onderuit getrok-
ken, om zijn droom van een intieme “hut
der avant-gardekunstenaars”1 elders te
verwezenlijken.

Verstraetens beeld van een ontmoe-
tingsplaats voor jonge schrijvers en beel-
dend kunstenaars strookte niet bepaald
met dat van zijn compagnon. Geheel naar
zijn aard wilde Adolf Merckx rustige en
goed geplande bijeenkomsten organise-
ren, zonder de alles overstemmende juke-
box die de achttienjarige Verstraeten in
gedachten had, en zeker ook zonder het
overmatig alcoholgebruik en de onbesuis-
de jongehondensfeer die daar, althans vol-
gens laatstgenoemde, bij zouden horen.

Uit Merckx’ brieven aan Jan Walravens
spreekt een romanticus die weliswaar
liefst op de achtergrond vertoeft, maar
toch ambitie heeft. Al van jongs af aan is
Merckx gegrepen door de literatuur. Hij
leest niet alleen veel, maar schrijft ook
poëzie, verhalen en toneelteksten. Als
negentienjarige zoekt hij contact met dich-
ter en criticus Raymond Herreman (1896-
1971) in de hoop dat deze hem op weg kan
helpen. Herreman behoort in de jaren ’40
tot een groep gevestigde auteurs die een
hardnekkig monopolie bezit op het
Vlaamse literaire leven, maar die volgens
Merckx’ eigen (literaire) generatie intus-
sen hopeloos passé is. Merckx zelf trekt
zich daar niets van aan; hij toont zich niet
gevoelig voor nieuwe letterkundige ont-
wikkelingen en blijft schrijven in een bere-
deneerd-romantische stijl die goed aan-
sluit bij die van dichters rond inmiddels
verdwenen tijdschriften als ’t Fonteintje
(1921-1924), Tijdstroom (1930-1934) en
Vormen (1936-1940).

Maar Merckx is óók een kind van zijn
tijd, een tijd waarin het existentialisme
weerklank vindt en een hartstochtelijk
pleitbezorger kent in de persoon van Jan
Walravens, die tijdens een avond van het
liberale Willemsfonds in 1944 de dan
zeventienjarige Merckx ‘versteld’2 doet
staan met zijn lezing over Sartre. Na hun
kennismaking ontstaat een vriendschap
tussen de twee, die grotendeels verankerd
is in hun gezamenlijke liefde voor litera-
tuur en voor kunst in het algemeen.
Daarbij speelt, na verloop van tijd, voor
Merckx hoogstwaarschijnlijk ook mee dat
Jan Walravens hem kan helpen zijn literai-
re ambities te verwezenlijken. Waar
Walravens vanaf halverwege de jaren ’40
hard aan de weg timmert als ambassadeur
van een experimentele poëtica, wil het bij
de zeven jaar jongere Merckx namelijk
nog niet zo vlotten. Zijn goede vriend biedt
in dat licht, als redactielid van (vrijzinnig-
liberale) kranten en tijdschriften als Het
Laatste Nieuws en De Vlaamse Gids, een
ideale gateway to succes.

Hoe graag Adolf Merckx ook bij het lite-
raire wereldje wil horen, hij bijt nog liever
zijn tong af dan dat ook toe te geven.3 Ook
op de Celbetonavonden presenteert hij
zich het liefst als iemand die vanuit de
coulissen de bijeenkomsten in goede

banen leidt – maar die vanzelfsprekend
wél alle credits verdient. Uit zijn brieven
komt vanonder een toon van ironie en
zelfspot toch naar voren dat het succes
van Celbeton in de eerste plaats moet wor-
den teruggevoerd naar hemzelf: “Het is
geen pretensie [sic], met mij valt of staat
Celbeton”, schrijft hij op 6 januari 1958
aan Walravens.

Op literair gebied mag het dan wat
moeizaam gaan, Celbeton brengt zeker het
nodige succes. Het trefpunt overleeft met
zijn 17-jarig bestaan ruimschoots andere
Vlaamse kunstkringen, waarbij het vele
aanstormende jongeren als Gust Gils en
Hugues C. Pernath en gerenommeerde
oudgedienden als Floris Jespers en Gaston
Burssens onderdak biedt. Celbeton ont-
popt zich algauw tot een artistiek labora-
torium, waar in een informele cafésfeer
mensen samenkomen die elkaar normaal
gesproken niet snel zouden opzoeken.

De bijeenkomsten in Dendermonde vor-
men een terugkerend onderwerp van
gesprek in de correspondentie tussen
Merckx en Walravens.4 Waar aanvankelijk
de door Walravens geleverde tips en adres-
sen centraal staan, spelen na verloop van
tijd Merckx’ ergernissen over de soms moei-
zame organisatie een prominentere rol.
Daarbij schrijft laatstgenoemde vanaf het
eind van de jaren ’50 openhartig over zijn
ambivalente gevoelens omtrent het publice-
ren. Duidelijk wordt hoezeer Merckx afhan-
kelijk is van Walravens, die hem steunt
waar hij kan, ondanks het feit dat hij
“sedert lang niet meer geloof[t], dat de ene
mens wat zou kunnen doen voor de ande-
re”.5 Maar Walravens laat niets ten koste
gaan van zijn eigen plannen. En hoewel
diens literaire overmacht een vanzelfspre-
kend gegeven is, steekt het Merckx af en toe
wel. Zo kan hij zijn teleurstelling maar
moeilijk de baas als zijn vriend in 1958 de
Leo J. Krynprijs ontvangt6, waarvoor hijzelf
ook een manuscript had ingestuurd.7

Zijn gemengde gevoelens van jaloezie en
blijdschap voor zijn vriend onderstrepen
op boeiende wijze de onderlinge verhou-
dingen in hun vriendschap en de rol die
hun beider schrijverschap daarin speelt.
Wanneer Merckx in 1959 – via zijn vriend
– lid wordt van de PEN-club en hij zijn
“intrede [doet] onder de big bosses van de
letterkunde”8, waarmee een grotere zelf-
standigheid en erkenning in het vizier
komt, toont hij zich uitermate opgetogen.
Zes jaar later staat hij echter geheel op
eigen benen, wanneer Walravens in 1965
overlijdt en er een bruusk einde komt aan
een lange en warme vriendschap.

Carien Gibcus

Noten

* Adolf Merckx in een brief aan Jan Walravens,
11.11.1958, privécollectie, Brussel.

1 Oprichtingspamflet Celbeton geschreven door
Werner Verstraeten, archief Celbeton,
Stadsarchief Dendermonde.

2 Adolf Merckx in: Jan Walravens, Jan Biorix.
Brugge, De Galge, 1965, p. 205.

3 “Ik heb tot hiertoe meestal geschreven omdat
ik er plezier in had en laat het mij bekennen
enkele keren ook uit literaire ambitie. Om de
herinnering aan dit laatste vergrijp zou ik mij
wel de vingers willen afbijten”, schrijft Adolf
Merckx op 03.02.1958 aan Walravens (privé-
collectie, Brussel).

4 De overgeleverde correspondentie bestrijkt de
jaren 1950 tot en met 1965, het jaar waarin
Walravens overlijdt, en kent haar meest inten-
sieve periode van 1958 tot 1964.

5 Jan Walravens aan Adolf Merckx,
21.10.1950, archief Adolf Merckx, Appels.

6 Jan Walravens ontving voor zijn roman
Negatief (1958) de Leo J. Krynprijs 1958.

7 “Grote gevoelens zouden hier vals klinken”,
schrijft Adolf Merckx daags na de uitreiking
aan Walravens, “ik wou dat ik u proficiat kon
wensen uit de grond van mijn hart. Ik weet dat
gij die onderscheiding verdient.” Adolf Merckx
aan Jan Walravens, 24.12.1957, privécollec-
tie, Brussel.

8 Adolf Merckx in een brief aan Jan Walravens,
13.04.1959, privécollectie, Brussel.

Transcriptie van de brieven: Carien Gibcus 
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God of van de geest of van de genade op zeer bescheiden wijze te helpen oplichten,
het is de droom van uw dienaar. En dat pogen uitdrukken in het enige wat door het
woord invloed heeft op de mens: de mythe.

Om te doen wat ik doen wil, moet ik denken en schrijven. Er wordt, op het
plan dat ons bezig houdt althans, voorlopig weinig meer van mij gevraagd.
Misschien komt er later wel wat anders. Nu is er dat nog niet.

Om te denken, kon Kant een brave en goezakkige [sic] inwoner van
Koenigsberg zijn. Wat hij geschreven heeft, heeft niettemin de wereld op zijn kop
gezet. En zou Marx wel ooit aan I politieke betoging deel genomen hebben. 
En Socrates was heel oud, weet gij, toen hij verplicht zelfmoord pleegde. 
En zijn dood had dan nog zo weinig te zien met zijn gedachten.

Soms voel ik de lust om al wat ik durf, te verbergen achter een masker van
bonhommie [sic] en vriendelijkheid. Zoals die moordenaars van Georges Simenon,
die de gemoedelijkste maatschappelijke mensen zijn, die men zich indenken kan.

Maar gij hebt wellicht begrepen.

Nu nog een laatste woord, maar kort dan: ik sprak in het begin over de
sereniteit, die zekere schrijvers kenmerkt en waarneembaar is in de eenheid tussen
hun inhoud en hun vorm. Ik geloof niet, dat dergelijke sereniteit ooit door ons zal
bereikt worden. En ook onze zonen zijn nu al te onrustig en te weemoedig opdat ze
nog ooit sereen zouden worden. Onze tijd vraagt werkers, geen schouwers. 
Dat heb ik de andere keer bedoeld aan de radio.

En nu wacht ik op uw bezoek of op uw brief en zal ik in lange tijd niet meer
spreken over al die “hoogstaande zaken”.

Uw
Jan

Dendermonde 29 september 1953

Beste Jan,

Op 10 oktober a.s. komen wij naar Brussel. Zij gij thuis? Indien het niet stoort
komen wij eens langs. Ik heb “De Kapellekensbaan” gelezen van Boon. 
Die vergelijking tussen de vrouwen van Maillol en die van Delvaux is interessant. 
Ik geloof wel dat het een bewijs van fantasie is bij Boon. Ik vraag mij nu af of Boon
zelf zijn vergelijking opvat als fantasie of alleen maar denkt dat hij daarmee een
nieuwe waarheid heeft gelanceerd. Ik bedoel, of hij die vergelijking als een fase of
een facet in het spel van de geest ziet, ofwel of hij zichzelf aux sérieux neemt.

Trouwens, alle menselijkheid in het werk terzijde gelaten, Boon neemt zichzelf
dikwijls aux sérieux. Misschien is dat een kwaliteit. Maar het ligt soms op de rand
van het banale af. Of moeten wij naar de banaliteit van het mens-zijn terug?

Kritiek, criticisme, ik weet het. Doch wij moeten op onze hoede zijn, zelfs voor
de zogenaamde besten onder de besten. Gezonde, treiterige, pijnigende kritiek is een
middel tot instandhouding in deze schone wereld.

Er is een gedachte die mij sinds lang obsedeert: wij moeten bouwen in het
Niets. Zoiets klinkt werkelijk bemoedigend voor iemand die geen medelijden meer
heeft met zichzelf. Mijn overtuiging is dat de toekomst, deze toekomst, de onze, aan
die sterken behoort. 

Tot ziens
Dolf

De groeten van mijn vrouw aan U allen.

Appels 26 januari 1955

Beste Jan,

Hierbijgevoegd de brief die mijn vader van dhr. Wielant ontving en waarin
over uw zaak gesproken wordt.

Mon Faust is uit. Moet ik hem direct opsturen of gaat gij wachten tot ik zelf
nog eens naar Brussel kom?

Zojuist Journal van Paul Léautaud gelezen.
Groeten aan u allen van ons allen.

Tot later.
Amerckx

Appels 8 juli 1957

Beste Jan,

Werner Verstraeten uit Wichelen is mij komen opzoeken. Hij was gewapend
met veel goede wil en een brief van u waarin gewag gemaakt werd van Merckx
Adolf. Wij hebben gepraat over literkunde (dixit Pallieterke), over dichters,
schrijvers, artiesten, over u en over onszelf. Tenslotte hebben wij in Appels een zaal
gevonden die eventueel dienst kan doen als toneelzaal, danszaal, concertzaal,
tentoonstellingszaal en drankzaal. Zoek dat maar in Brussel!

Werner, de dichter, heeft mij de raad gegeven een woordje te richten tot u om
u te verkondigen dat wat vooralsnog een voorstelling is weleens vaste vormen zou
kunnen aannemen. Hij sprak mij over uitnodigingen sturen, over Maurice D’Haese
die een toneelstuk van zichzelf wil regisseren, over schilders die schilderijen zullen
meebrengen, over spelers, enz…

Ik kan het niet goed slikken maar stel u voor dat Jan Walravens in ’t Laatste
Nieuws schreef: Appels, Mekka der Vlaamse dingens…

Ik houd van het woord dingens, omdat ge daarmee ongeveer alles kunt
uitdrukken. Misschien heeft zondag a.s. reeds de eerste vergadering plaats:
bespreking, kennismaking, gevechtsformatie.

Er komt misschien leven in de brouwerij. Ik hoop maar dat er iets van komt.
Voor mijn part, ik houd voorlopig mijn wilde dromen achter slot en grendel. 
Want dromen heb ik genoeg. Ik moet er alleen maar kunnen in geloven en dat
hangt niet van mij alleen af.

Als gij dan nog 5 minuten tijd over hebt, wilt ge dan eens denken aan mijn
briefje van enkele tijden geleden waarin ik het had over een Spaans geschrift en een
moeder die bereid was op een teken van u naar de H. Depauwstraat te snellen.

Dank u bij voorbaat.
Amerckx

en de zijnen. die de uwen
groeten.

Appels 30 oogst 1957

Dringend a.u.b.

Beste Jan,

Is het voor u onmogelijk om op zaterdag 7 september 1957 te komen spreken
in ons kot?
Die dag sluit de 2e tentoonstelling. Zijn De Boeck en Hannon er voor te vinden?

Er zal dezelfde avond ook een jazzavond gegeven worden (platen).

Dank bij voorbaat
Dolf

Groeten van ons allen
aan u allen

Kraainem, 17 oktober 1957
Hortensialaan 25

Beste vriend Adolf,

Hoe spijtig dat Werner Verstraeten er reeds onder uit getrokken is en al
spreekt van “Celbeton wat nu?” Ik wist er helemaal niets van en als hij ooit schrijft,
zal ik hem wel kordaat antwoorden. Inmiddels zoudt gijzelf natuurlijk moeten
voortdoen, al zal het nu weer wat moeilijker zijn. Graag zou ik voor u een
voordracht houden. Maar wanneer? Ik heb zo verschrikkelijk veel te doen en zou zo
graag mijn derde roman klaar krijgen. Ik moet toch ook wat voor mezelf doen…
Einde november zal ik misschien naar Dendermonde kunnen komen. Ik hoop het
van harte.

Ik geloof dat Felix De Boeck wel bereid zal zijn om in Celbeton te exposeren.
Willem Pelemans sprak er over met hem en hij scheen akkoord te zijn. Schrijf hem:
Grote Baan 379 te Drogenbos. Jean Camion heeft hier inderdaad nogal succes
gehad. Hij wordt erg gesteund door J. Verreken, directeur van de dienst voor
buitenlandse betrekkingen bij het ministerie van Openbaar Onderwijs.

Ik zal met Brulin over uw groep spreken. Hij zal zeker akkoord zijn om te
Dendermonde over toneel te komen praten. Inmiddels heb ik in Nederland kennis
gemaakt met een groep jongeren die het tijdschrift “Klad” uitgeven en die graag
met u in contact zouden treden. Schrijf naar Ritsaert ten Cate en bespreek met hem
wat gij samen doen kunt: Wierdensestraat 51 te Almelo.

Eerstdaags publiceer ik in “Het Laatste Nieuws” een kroniekje over uw
activiteiten. Maar moet Verstraeten nog bij het bestuur gevoegd worden?

Excuseer mij, maar met de verhuis – ik hoop dat gij eens afkomt tijdens het
nieuwjaarsverlof – heb ik uw toneelwerk nog niet kunnen lezen. Ik doe dat beslist
eerstdaags en schrijf u dan.

Met de beste groeten van mijn vrouw,
ook voor uw vrouw, blijf ik uw

Jan Walravens

Appels 21 oktober 57

Beste Jan,

Even nadenken, ja:
voor het kroniekje, ik geloof dat we de voortvluchtige best gentlemenlike

behandelen, kunt gij hem vermelden zonder hem te vermelden? Ik druk op het
voorlopig karakter van het huidig bestuur. 
onderhandelingen met J.C. afgesprongen. (schilder)
vandaag brief naar T.B. Antwerpen, om hem te polsen, geeft gij hem dan de
genadeslag?

Dank en tot weldra om ’t even hoe!
Amerckx
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Gesprek met 
Philippe Van Snick
I. [Guy Rombouts, Jef Somerlinck, 
Philippe Van Snick, Jan Vercruysse] 
[1978-1985]

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1978 maak je
samen met Guy Rombouts, Jef Somerlinck en
Jan Vercruysse een publicatie die wordt aan-
gekondigd als de eerste aflevering van een
tijdschrift. Hoe is die publicatie tot stand
gekomen?
Philippe Van Snick: Guy Rombouts was de drij-
vende kracht achter dat project. Hij was op
dat moment drukker in een school. In 1977 had
hij reeds op de drukpers van die school voor
mij een boek gedrukt op drie exemplaren, met
telkens een andere foto van een eclips die uit
een doek was gesneden. Vooraleer ontslag te
nemen, wou hij in 1978 voor een laatste keer
gebruik maken van de drukpers van de school.
Guy was zich aan het positioneren als kunste-
naar. Voordien was hij enkel binnenskamers
met kunst bezig geweest. 
K.B./D.P.: Hoe was Jef Somerlinck bij de
publicatie betrokken geraakt?
P.V.S.: In die periode was ik tijdens de wee-
kends regelmatig in Antwerpen bij Guy. Jef
kwam soms mee. We gingen samen uit en
logeerden bij Guy. Het sprak vanzelf dat Jef
deelnam aan de uitgave.
K.B./D.P.: In 1971 had je al eens een project
gerealiseerd met Jef Somerlinck, samen met
Etienne Lievens: een kleine publicatie met
foto’s van werken van jullie.
P.V.S.: Ik kende beiden van de academie in
Gent. Zij waren reeds met elkaar bevriend
toen ik met hen kennismaakte. We hadden het
vaak over gezamenlijke projecten. De tentoon-
stelling van de publicatie in het Kultuurhuis
van Harelbeke, in 1971, is het enige tastbare
resultaat.
K.B./D.P.: Wie heeft Jan Vercruysse bij de
publicatie in 1978 betrokken?
P.V.S.: Ik heb dat gedaan. We waren ervan
overtuigd dat we andere kunstenaars moesten
uitnodigen. We dachten aan Jan Vercruysse en
Lili Dujourie. Lili heeft er niet op gereageerd,
geloof ik. Jan heb ik kunnen overtuigen.
K.B./D.P.: Waarom wilde je per se dat zij mee-
deden?
P.V.S.: Waarom? Ik vond dat op dat moment
niet alles correct verliep in Antwerpen. 
K.B./D.P.: Wat bedoel je?
P.V.S.: Er werden kunstenaars uitgesloten. 
Ik herinner mij de tentoonstelling in De Klok in
1977, georganiseerd door Marc Poirier dit
Caulier. De namen van Jan Vercruysse, Guy
Mees en Lili Dujourie stonden op de affiche
naast die van Jacques Charlier, Bernd Lohaus,
Leo Josefstein, Marthe Wery en mijzelf. Maar
ze stelden geen werken tentoon. Ze organi-
seerden een vergadering op het Noorder-
terras. De meeting werd aangekondigd in de
catalogus van de tentoonstelling. Ik voelde me
buitengesloten en wou die impasse doorbre-
ken. Ik wou het open houden.
K.B./D.P.: Waarom heb je Guy Mees niet
gevraagd?
P.V.S.: Misschien is dat wel gebeurd, maar dat
kan ik niet met zekerheid zeggen.
K.B./D.P.: In de tentoonstelling in De Klok in
1977 presenteer je werk in situ: Eclips I, op de
ruwe, betonnen pilaren van de tentoonstel-
lingsruimte. Het werk in de publicatie een jaar
later is totaal anders. Het lijkt politieker van
aard.
P.V.S.: In mijn bijdrage aan het tijdschrift wilde
ik het kunstenaarschap en het niet-kunste-
naarschap tegen elkaar afwegen.
K.B./D.P.: Het werk is heel abstract, het is een
soort wiskundige vergelijking.
P.V.S.: Ja, uit die eindformule raak je niet wijs,
maar een abstractie kan je altijd projecteren
op iets concreets.
K.B./D.P.: Kan je zeggen waarom je dan voor
zoiets concreets kiest als het kunstenaar-
schap en het niet-kunstenaarschap?
P.V.S.: Ik wilde nadenken over het medium van
een tijdschrift. Een tijdschrift wordt gedistri-
bueerd. Het kan in handen komen van iemand
die het kan lezen in de hoedanigheid van niet-
kunstenaar of in de hoedanigheid van kunste-
naar. En die niet-kunstenaar kan zich ook kun-
stenaar voelen, of inbeelden kunstenaar te
zijn. Waar ligt de grens van het kunstenaar-
schap en het niet-kunstenaar zijn? Dat was de
vraagstelling. 
K.B./D.P.: En wat was voor jou het antwoord
op die vraag?
P.V.S.: Het zijn twee posities die in of over
elkaar kunnen schuiven.
K.B./D.P.: Het werk gaat in zekere zin over
inclusie/exclusie, min of meer als gevolg van
jouw ervaring naar aanleiding van de tentoon-
stelling in De Klok?

P.V.S.: Ja.
K.B./D.P.: De tekst is geschreven in het
Nederlands en het Frans. Was dat een state-
ment?
P.V.S.: Het is een vorm van polarisatie. Maar in
die wiskundige formules is de taligheid ver-
dwenen. Het wordt een teken. De duale struc-
tuur is opgeheven.
K.B./D.P.: Op de centrale pagina’s van je bij-
drage aan de publicatie verschijnt opnieuw
de ellips.
P.V.S.: Ja, en andere figuren, de halve maan
bijvoorbeeld. Het zijn ruimtelijke vlakken die
ontstaan bij een eclips.
K.B./D.P.: De publicatie is uitgegeven door
Anny De Decker.
P.V.S.: We vroegen ons af waar we het tijd-
schrift zouden presenteren. We hebben Anny
gevraagd of zij dat op zich wilde nemen. Ze
heeft gewoon haar naam laten gebruiken.
K.B./D.P.: De publicatie is in de Wide White
Space gepresenteerd?
P.V.S.: Ja. Anny was reeds gestopt met de
Wide White Space maar ze had zin om boeken
en uitgaven te produceren. Daarna heeft ze
nog een aantal edities verzorgd, onder andere
van Guy Mees en Henk Visch.
K.B./D.P.: Van het ‘tijdschrift’ is slechts één
aflevering verschenen?
P.V.S.: Het was de bedoeling om meerdere
nummers uit te brengen, maar het is bij een
aflevering gebleven.
K.B./D.P.: Hoe heb je Guy Rombouts eigenlijk
leren kennen?
P.V.S.: Via zijn vriendin, Linda Greeve, die bij
Anny De Decker in de Wide White Space
werkte als studente.
K.B./D.P.: Jij hebt de eerste stappen van Guy
Rombouts in de kunstwereld van dichtbij mee-
gemaakt.
P.V.S.: Ja, een van zijn eerste werken maakte
hij in mijn atelier: Geen kat die zich hierin
interesseert. De ‘g’ van ‘geen’ hadden we van
kaviaar gemaakt. We dachten dat die kat dat
snel zou opeten, uiteindelijk lukte het alleen
met filet americain.
K.B./D.P.: Dat werk stelde Rombouts tentoon in
1979 in de tentoonstelling Actuele Kunst in
België. Inzicht/Overzicht – Overzicht/Inzicht in
het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent.
Ook Jef Somerlinck nam aan die tentoonstel-
ling deel.
P.V.S.: Aan de kunstenaars werd gevraagd of
ze andere kunstenaars kenden die met inte-
ressant werk bezig waren. Ik heb het werk
van Jef genoemd.
K.B./D.P.: In 1980 vindt de tentoonstelling 1980
plaats in het ICC te Antwerpen. Zowel jij als
Guy Rombouts waren uitgenodigd. Wat heb jij
getoond in 1980?
P.V.S.: Twintig onregelmatige tienhoeken,
waarvan tien verdeeld waren in tien vlakken
die in tien kleuren geschilderd waren. De tien
andere tienhoeken waren gekleurd met de
mengeling van de tien kleuren. Daarnaast
toonde ik ook tien stukken blauw gekleurd
glas in de koepelvormige erker die op de bin-
nenkoer van het ICC uitgaf.
K.B./D.P.: De gouachen zijn geïnspireerd door
het decimaal stelsel?
P.V.S.: Ja. Ik was een hele tijd bezig geweest
met de ellipsvorm. De ellips is bifocaal, duaal.
Ik wilde verder raken dan die dualiteit. Maar
hoe moet je dat doen? Hoe stel je dat voor? 
De wereld is één groot geheel dat uit zoveel
entiteiten bestaat. Om dat uit te drukken moest
ik een systeem ontwikkelen dat die oneindig-
heid of onbeperktheid kan voorstellen. Dat is
mogelijk met het decimaal systeem, met de
cijfers van nul tot negen. Met die cijfers kan
je ‘permuteren’ tot in het oneindige. Het was
de start van een hele reeks werken.
K.B./D.P.: Wanneer ben je begonnen met dat
decimaal systeem?
P.V.S.: In 1974. Met naalden met gekleurde

kopjes, tien groepen van tien naalden, een
moment van eenheid en verscheidenheid die
je geconcentreerd ziet in een object: een
doosje met honderd naalden. Als je dat doosje
opendoet, dan zie je in feite de oneindigheid.
K.B./D.P.: Guy Rombouts was op het einde van
de jaren ’70 bezig met de eindige permutatie
van drie letters.
P.V.S.: Ja, hij heeft mij ooit een outprint gege-
ven met alle mogelijke drielettercombinaties.
K.B./D.P.: Guy spreekt zelf over de invloed die
jij op hem hebt gehad. Hij is er heel open over.
Heb jij dat ook zo ervaren? Dat jij hem verder
kon brengen in zijn kunstenaarschap?
P.V.S.: Hij was erg bezig met letters, vanuit zijn
achtergrond als typograaf en drukker. Hij heeft
op een gegeven moment de sleutel gevonden
om zijn lijnstukken-alfabet, het Azart, heel
serieel, maar ook los op te vatten. Ik denk dat
ik daar een rol in heb gespeeld.
K.B./D.P.: Jullie kwamen vaak bij elkaar.
Gaven jullie veel feedback op elkaars werk?
P.V.S.: We gingen samen uit en praatten veel.
Maar niet over ons werk. Kunstenaars spreken
niet rechtstreeks over hun werk, maar er ont-
staat een soort metataal. Er ontstaat herkenning. 
K.B./D.P.: Kan je daar wat meer over zeggen?
P.V.S.: Je observeert samen de werkelijkheid
en je hanteert dezelfde taal om die werkelijk-
heid te beschrijven. Je ontwikkelt een
gemeenschappelijke taal. Op een bepaald
moment moet je niets meer zeggen; je weet
van elkaar dat je de werkelijkheid op dezelfde
manier begrijpt. Er is een gemeenschappelijk
begrip over wat je ervaart of ziet, zonder daar
woorden aan vuil te moeten maken.
K.B./D.P.: Is het een gemeenschappelijke
esthetica?
P.V.S.: Nee, met de oeuvres heeft het niets te
maken. Het heeft te maken met herkenbaar-
heid, met humor ook. Je deelt bepaalde erva-
ringen, je denkt er op dezelfde manier over,
zonder dat het zelfs tot een articulering moet
komen. Dat is een metataal voor mij. Het
wordt allemaal tamelijk abstract. Het gaat
naar een zekere essentie. Hoe mager, hoe
kaler die essentie wordt, hoe mooier ze wordt. 
K.B./D.P.: Waarom klikte het tussen jou en
Rombouts?
P.V.S.: Guy heeft een enorme affiniteit met
objecten. Ik heb ook die gevoeligheid om naar
objecten te kijken, maar ik ben absoluut geen
verzamelaar. Ik kwam bij hem en ik zag al de
dingen die ik overal zie en die prachtig zijn,
maar die ik gewoon laat liggen.
K.B./D.P.: Denk je te weten wat hem fascineer-
de in jouw werk?
P.V.S.: Dat is een moeilijke vraag… Misschien
in de openheid van de series die ik op dat

moment maakte. Een reeks bood voor mij
altijd een opening naar een volgende reeks.
K.B./D.P.: Hadden jullie gemeenschappelijke
inspiratiebronnen? Rombouts noemde
Vantongerloo als een groot voorbeeld.
P.V.S.: Vantongerloo heeft me geïnspireerd,
meer dan iemand anders.
K.B./D.P.: Praatte jij er met Guy over?
P.V.S.: Ja, over de eenvoud in het werk van
Vantongerloo.
K.B./D.P.: Hoe is de uitwisseling met Rombouts
geëvolueerd?
P.V.S.: Niet goed.
K.B./D.P.: Wat is er gebeurd?
P.V.S.: Op een gegeven moment wou Anny De
Decker een uitgave maken, met Guy en mij,
met Guy’s alfabet en met mijn werk dat geba-
seerd was op het decimaal systeem.
K.B./D.P.: Dat project is niet van de grond
gekomen?
P.V.S.: Toch wel. De uitgave bleef evenwel
beperkt tot het Azart. Onder de imprint ADD
heeft Anny het Azart-woordenboek uitgege-
ven. Ik wist van niets. Er was me niets gezegd.
K.B./D.P.: Heb je er met Guy ooit een gesprek
over gehad?
P.V.S.: Nee.
K.B./D.P.: Is jullie relatie dan geëindigd?
P.V.S.: Er was een verwijdering: de concurren-
tie won het van de uitwisseling. Een breuk zou
ik het niet noemen, maar van vriendschap was
evenmin nog sprake. Als de status van je
vriend verandert, verandert vaak ook de rela-
tie met die vriend of verdwijnt zelfs die relatie.
Het heeft mij heel sterk verbaasd dat het zo is
kunnen lopen…

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Koen Brams

Afbeeldingen:
De 5 bladzijden van Philippe Van Snick uit de
publicatie die werd aangekondigd als de eer-
ste aflevering van een tijdschrift (maart 1978).
Andere bijdragen in de publicatie: 
Guy Rombouts, Jef Somerlinck, Jan Vercruysse.
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WOUTER VAN RAAMSDONK

“Ik heb laatst gedroomd dat ik een mooi
boek had geschreven, een subliem boek, dat
jij had geïllustreerd met mooie, sublieme
prenten. Ons beider namen schitterden
tezamen in gouden letters op het titelblad
en bleven zo, onafscheidelijk verbonden
door de broederschap van het talent,
bewaard voor het nageslacht. Het is helaas
alleen nog maar een droom.”

Émile Zola was nog geen 20 jaar oud toen
hij zijn droom beschreef in een brief aan
zijn vriend Paul Cézanne. De droom is nooit
werkelijkheid geworden. De intense vriend-
schap van de twee jongens van wie de eer-
ste een van de belangrijkste Franse schrij-
vers van de 19de eeuw zou worden en de
ander een van de grootste Franse schilders
ooit, heeft nooit tot een artistieke samen-
werking geleid. Persoonlijke vriendschap
impliceert geen artistieke verwantschap,
maar kan het ontbreken daarvan wel een
tijdlang maskeren. De vriendschap van
Cézanne en Zola, begonnen op de school-
banken van het Collège Bourbon in Aix-en-
Provence, heeft meer dan dertig jaar stand-
gehouden en misschien is ze wel nooit hele-
maal verbroken.

Aix-en-Provence (1852-1858)

Najaar 1852. Het Collège Bourbon, in Aix-
en-Provence. Op het schoolplein wordt de
twaalfjarige Émile Zola gepest door mede-
leerlingen; hij is een miezerig, bijziend jon-
getje dat spreekt met een Parijs accent, hoe-
wel hij al sinds zijn derde jaar in Aix woont:
zo zegt hij boul’vard in plaats van bouleuvard.
Dat is natuurlijk helemaal fout. Een grote
jongen uit een hogere klas schiet hem te
hulp. Die jongen heet Paul Cézanne. De vol-
gende dag gaat een verlegen Émile naar het
huis van Paul om hem als dank een mandje
appelen te brengen. Het is het begin van een
bijzondere en langdurige vriendschap.

Het is een mooi verhaal. Maar het is bijna
zeker niet waar. In haar levensbeschrijving
van Zola stelt diens dochter het verhaal als
waar gebeurd voor, maar kennelijk heeft zij
het niet rechtstreeks van haar vader
gehoord: zij verwijst naar de biografie van
Cézanne door diens vriend Joachim
Gasquet. Die geldt als een onbetrouwbare
bron. Zola zelf maakt in elk geval geen mel-
ding van het incident in zijn herinneringen
aan zijn schooljaren: “Zeker, het ging er
ruw aan toe op het Collège in Aix. We
tutoyeerden elkaar maar we slachtten
elkaar ook af. De nieuwelingen moesten
zich invechten.” Maar dat vindt hij niet zo
erg: “De school staalt het karakter. Daar
gaat het om.”
Rond het midden van de 19de eeuw was Aix
een door en door klerikale provinciestad. Op
een bevolking van 24.000 inwoners telde de
stad meer dan 600 priesters, fraters en non-
nen, drie priesteropleidingen en talloze kloos-
ters. Het Collège Bourbon was de enige open-
bare school voor voortgezet onderwijs. Het

had ongeveer 250 leerlingen, de rooms-
katholieke scholen hadden er viermaal
zoveel. De keus voor het Collège Bourbon was
er een voor intellectuele onafhankelijkheid.

In het geval van Émile is die keus verklaar-
baar vanuit zijn achtergrond. Zijn vader,
François Zola, was ingenieur, overtuigd aan-
hanger van modernisering, economische
ontwikkeling en vooruitgang. Hij was de
ontwerper van de barrage Zola, een dam en
stuwmeer in de rotsen bij de Mont Sainte-
Victoire die de watervoorziening van Aix in
de hete zomermaanden moest waarborgen.
François Zola stierf voordat het ontwerp kon
worden uitgevoerd. Émile was toen zeven
jaar oud. Zijn moeder heeft ongetwijfeld
gehandeld in de geest van zijn vader door
Émile naar het Collège Bourbon te sturen.

Pauls vader, Louis-Auguste Cézanne, was
een sociale ‘stijger’. Hij begon als hoedenma-
ker en maakte fortuin als bankier. Hij ver-
langde zonder veel succes naar acceptatie
door de aristocratische elite van Aix. Maar hij
was óók republikein en moest niets hebben
van de monarchale opvattingen van die elite.

Waarschijnlijk hebben Zola en Cézanne

al vroeg verwante zielen in elkaar herkend.
Zij hadden een grote literaire belangstelling
én aanleg gemeen. Dat verbond hen met
één van hun medeleerlingen, Jean-
Baptistin Baille, die bij Cézanne in de klas
zat. Het werd een intense jongensvriend-
schap. Op school werd het drietal al gauw
‘de onafscheidelijken’ genoemd.

De jongens waren alledrie briljante leerlin-
gen. Dat bleek wel aan het eind van het school-
jaar bij de toekenning van de prijzen aan de
besten van de klas. Cézanne en Zola blonken
vooral uit in Grieks, Latijn en klassieke Franse
literatuur, Baille daarnaast ook in wiskunde.

Omstreeks 1850 was het niet moeilijk om je
in Aix te vervelen. De jongens maakten dan
ook van elke vrije dag gebruik om eropuit te
trekken, de vrije natuur in. “ […] we hadden
behoefte aan frisse lucht, volle zon, afgele-
gen voetpaden in diepe ravijnen.” Ze maak-
ten eindeloze wandeltochten door de ber-
gen, ze gingen zonder veel succes op jacht,
ze visten en baadden in bergstromen. Ze
maakten een kampvuur en soms over-
nachtten ze in een schuur of in een grot. Ze
waren bij elkaar en voelden zich vrij. Zola
heeft zijn leven lang de herinneringen aan
die gelukkige dagen gekoesterd. Hij evo-
ceert ze bij verschillende gelegenheden in
zijn werk.

Ook voor Cézanne was het een bepalende
periode in zijn leven. Zo wordt het thema
van de baders (hij heeft 115 schilderijen op
dit thema gemaakt) wel gezien als een ver-
wijzing naar zijn ‘heidense jeugd’. Maar dat
blijft speculatie: een direct biografisch ver-
band is niet aantoonbaar.

De onafscheidelijken deden meer dan
’s morgens jagen en ’s middags vissen. “Wij
hadden boeken in onze zakken en in onze
tassen. Een jaar lang heerste Victor Hugo
over ons als een absolute vorst. […] hij
bracht ons in verrukking door zijn machti-
ge retoriek. Wij kenden hele stukken van-
buiten en wanneer we ’s avonds in de sche-
mering naar huis gingen, stapten we voort
op de maat van zijn sonore verzen. Toen, op
een ochtend, bracht een van ons een deeltje
van Musset mee. Het lezen van Musset deed
ons hart ontwaken. Huiverend bleven we
achter. Onze verering voor Hugo kreeg een
vreselijke slag.”

Natuurlijk schreven de jongens ook zelf
gedichten. Zola had een hoge dunk van
Cézannes literaire talent, dat hij groter
achtte dan het zijne. Maar Cézanne wilde
schilder worden en, zo meende Zola, je kunt
ook dichter zijn met het penseel.

Aan het symbiotische leven van de drie
onafscheidelijken kwam een einde in 1858.
Zola’s moeder, achtervolgd door financiële
problemen na de dood van haar man, was
eind 1857 naar Parijs vertrokken om van
daaruit haar zaken beter te kunnen behar-
tigen. Émile volgde haar in februari 1858.
Hij beloofde zijn vrienden dat hij terug zou
komen in de zomervakantie.

Parijs (1858-1862)

Zola’s verhuizing naar Parijs leidde bij hem
en bij Cézanne tot een rouwproces dat we
kunnen volgen in de bewaard gebleven brie-
ven die ze elkaar schreven. Op 9 april 1858
schrijft Cézanne: “Sinds je Aix hebt verlaten
heeft een sombere stemming zich van mij
meester gemaakt.” Vol nostalgie herinnert
hij zijn vriend, op rijm, aan hun gemeen-
schappelijke zwem- en jachtpartijen en, in
proza, aan de pijnboom aan de oever van de
Arc, een riviertje bij Aix, waaronder zij
beschutting zochten tegen de zon: “O, mogen
de goden hem bewaren voor de noodlottige
aanval door de bijl van de houthakker!”
Cézannes brieven aan Zola in deze jaren wis-
selen op een verbluffende manier poëzie met
proza af, en bevatten vaak tekeningen waar-
in hij hun vroegere avonturen uitbeeldt.

Zola had vreselijk heimwee naar Aix; op
14 juni 1858 schrijft hij, na de voordelen
van Parijs en de nadelen van Aix te hebben
opgesomd: “En ondanks dat alles geef ik de
voorkeur aan Aix boven Parijs. Zouden het
soms de vrienden zijn die ik daarginds heb
achtergelaten die mij doen verlangen naar
het land van de bouillabaisse en de aïoli?” En
anderhalf jaar later, op 9 februari 1860:
“Sinds ik in Parijs ben, heb ik geen minuut
van geluk gekend; ik zie niemand en zit thuis
in mijn hoekje met mijn droevige gedachten
en soms met mijn mooie dromen.”

Die mooie dromen, we hebben het al
gezien, hebben betrekking op een literaire
carrière. Voorlopig komt daar niets van
terecht. Zola is vóór zijn eindexamen uit Aix
vertrokken. In Parijs belandt hij op het
befaamde Lycée Saint-Louis, waar hij twee
jaar na elkaar zakt voor zijn examen. Hij
geeft het dan maar op: de beroemde schrij-
ver heeft nooit zijn bac gehaald! Na een peri-
ode van werkloosheid, bittere armoede en
depressie krijgt hij een baan bij uitgeverij
Hachette. Dat is in 1862. Het is het begin
van zijn carrière in de literatuur.

[vervolg: pagina 26]

Brief van Paul Cézanne aan Émile Zola, 20 juni 1959, met een pentekening van drie badende jongens

Paul Cézanne

Zelfportret, ca. 1861-1862 

Paul Cézanne

Portret van Émile Zola, ca. 1860

De broederschap van het talent: 
de vriendschap van Émile Zola en Paul Cézanne
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specimen 0818

specimen 0819

specimen 0820

specimen 0821

specimen 0822

Agentschap presenteert 
Specimen 0818-0836 (*)

Inleiding

Agentschap stelt sinds 1992
een lijst van quasidingen
samen. Quasidingen getuigen
van een onzekerheid inzake
classificatie. Er bestaat dis-
cussie over hoe deze dingen
geclassificeerd moeten worden;
hun classificatie 
verschuift of ze vallen buiten 
de bestaande classificaties…
Bij specimen 0818 tot 0836

bestaat er specifiek discussie
over de classificatie onder de
categorie van de creatie.
Toen de beeldhouwer Richard

Guino (1890-1973) oud en ziek 
was en het moeilijk had om
zijn medische kosten te beta-
len, reproduceerde hij een
aantal beeldhouwwerken van de
bekende Franse schilder
Auguste Renoir. Aangezien
Renoirs erfgenamen Guino had-
den verboden om 
inkomsten te halen uit deze
reproducties, spande Guino in
1968 een proces aan om zijn
coauteursrechten voor een aan-
tal beeldhouwwerken van
Auguste Renoir op te eisen.
Tussen 1913 en 1917, toen

Renoir oud en verlamd was, had
Guino 19 beeldhouwwerken voor
hem uitgevoerd. De rechtbank
in Parijs moest tijdens dit
proces oordelen of de bijdrage
van Guino aan deze beeldhouw-
werken onder het auteursrecht
viel. De criteria die de
rechtbank hiervoor gebruikte
waren persoonlijkheid en vrij-
heid.
Een rechtbank hanteert de

scheiding tussen categorieën
als natuur en cultuur, evolu-
tie en creatie, object en sub-
ject, 
collectief en individu… Soms
heeft een rechter echter moei-
te om bepaalde dingen in deze 
categorieën onder te brengen. 

Topologie

Eigendom: Samenvatting van de
beschrijvingen van de kunst-
historicus Paul Haesaerts in
“Renoir Beeldhouwer”, Daamen
Hermes, 1948.
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Kleine staande
Venus” hoort toe aan Auguste
Renoir. Hoogte: 60 cm. Het
beeld werd in de zomer van
1913 in was uitgevoerd door
Richard Guino in het buiten-
verblijf van mevrouw Renoir te
Essoyes. Het werk is geïnspi-
reerd op een tekening van
Renoir. Het werd gemaakt voor
rekening van de kunsthandelaar
Vollard. Het is getekend
‘Renoir’ op de rugzijde van
het voetstuk. Niet gedateerd.
(Specimen 0818)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “variant van de
Kleine staande Venus” hoort
toe aan Auguste Renoir.
Hoogte: 16 cm. Het beeld werd
in de zomer van 1913 in klei
uitgevoerd door Richard Guino
en Renoir in Cagnes. Het is
getekend ‘Renoir’ op de rug-
zijde van het voetstuk. Niet
gedateerd. (Specimen 0819)
— Het auteursrecht van het 
bas-reliëf “Klein oordeel van

Paris” hoort toe aan Auguste
Renoir. Breedte: 19 cm.
Hoogte: 12 cm. Het beeld werd
in 1915 in was uitgevoerd door
Richard Guino in Parijs. Het
werk is gebaseerd op een foto
van een tekening van Renoir.
Dit reliëf moest dienen voor
het voetstuk van “Kleine
staande Venus”. Geen handteke-
ning. Niet gedateerd.
(Specimen 0820)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Grote staande
Venus of Zegevierende Venus
(Venus Victrix)” hoort toe aan
Auguste Renoir. Hoogte: 1 m 80
cm. Breedte: 1 m 10 cm. Het
beeld werd uitgevoerd door
Richard Guino in Renoirs huis
in Cagnes. Vergrote uitvoering
van de “Kleine Staande Venus”.
Renoir laat Guino soms werken
naar een model, Maria. Zij is
een jonge bloemenverkoopster
in Cagnes. Het beeld is gete-
kend ‘Renoir’ op de platte
bovenkant van het voetstuk.
Gedateerd 1916. Van het hoofd
van dit beeldhouwwerk zijn 2
exemplaren gegoten. (Specimen
0821)
— Het auteursrecht van het
haut-reliëf “Groot oordeel van
Paris” hoort toe aan Auguste
Renoir. Hoogte: 91 cm.
Breedte: 75 cm. Het beeld werd
uitgevoerd door Richard Guino.
Vergrote 
uitvoering van het “Kleine
oordeel van Paris”. Het is
getekend ‘Renoir’ links van
het 
haut-reliëf op het hellende
gedeelte. Gedateerd 1916.
(Specimen 0822)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Borstbeeld van
Paris (zonder baard)” of
“Borstbeeld van de Republiek”
hoort toe aan Auguste Renoir.
Hoogte: 65 cm. Breedte: 55 cm.
Het beeld werd uitgevoerd door
Richard Guino in 1915 voor 
rekening van Vollard. Het is
een studie voor “Oordeel van
Paris”. Het is geïnspireerd op
een schets van Renoir. Geen
handtekening of datering.
(Specimen 0823)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Borstbeeld van
Paris (met baard)” of
“Borstbeeld van de Republiek”
hoort toe aan Auguste Renoir.
Hoogte: 65 cm. Breedte: 55 cm.
Het beeld werd uitgevoerd door
Richard Guino in 1915 voor
rekening van Vollard. Het is
een studie voor “Oordeel van
Paris”. Het is geïnspireerd op
een schets van Renoir. Geen
handtekening of datering.
(Specimen 0824)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk
“Penduleprojecten” hoort toe
aan Auguste Renoir. Hoogte: 75
cm. Breedte: 53 cm. Het beeld
werd uitgevoerd door Richard
Guino tussen 1914 en 1917 te
Cagnes en Parijs voor rekening
van Vollard. Het is een proef-
stuk. Een toneelspeler van het
theater Odeon en vriend van
Pierre Renoir is als model
gebruikt. Dit exemplaar is 
getekend door Renoir op de 
achterkant van het voetstuk
ter hoogte van de linkervoet
van de vrouw. Het is gedateerd
1916. (Specimen 0825) 
— Het auteursrecht van het
medaillon “Dominique Ingres”
hoort toe aan Auguste Renoir.

Doorsnede: 80 cm. Het medail-
lon werd uitgevoerd door
Richard Guino tussen 1915 en
1917. 
Guino inspireerde zich op een
foto van Ingres. Het medaillon
is getekend door Renoir links
van het gelaat. Niet geda-
teerd. (Specimen 0826) 
— Het auteursrecht van het
medaillon “Auguste Rodin”
hoort toe aan Auguste Renoir.
Doorsnede: 80 cm. Het medail-
lon werd uitgevoerd door
Richard Guino tussen 1915 en
1917. 
Guino inspireerde zich op een
door Renoir getekend portret
van Rodin. Het medaillon is
getekend door Renoir links van
het gelaat. Niet gedateerd.
(Specimen 0827)
— Het auteursrecht van het
medaillon “Camille Corot”
hoort toe aan Auguste Renoir.
Doorsnede: 80 cm. Het medail-
lon werd uitgevoerd door
Richard Guino tussen 1915 en
1917. Guino inspireerde zich
op een foto van Corot. Het
medaillon is getekend door
Renoir links van het gelaat.
Niet gedateerd. (Specimen
0828)
— Het auteursrecht van het
medaillon “Eugène Delacroix”
hoort toe aan Auguste Renoir.
Doorsnede: 80 cm. Het medail-
lon werd uitgevoerd door
Richard Guino tussen 1915 en
1917. Guino inspireerde zich
op een zelfportret van
Delacroix. Het medaillon is
getekend door Renoir op de
linkermouw. Niet gedateerd.
(Specimen 0829)
— Het auteursrecht van het
medaillon “Claude Monet” hoort
toe aan Auguste Renoir.
Doorsnede: 80 cm. Het medail-
lon werd uitgevoerd door
Richard Guino tussen 1915 en
1917. Guino inspireerde zich
op een door Renoir geschilderd
portret van Monet. Het medail-
lon is getekend door Renoir
links van het gelaat. Niet
gedateerd. (Specimen 0830)
— Het auteursrecht van het
medaillon “Paul Cézanne” hoort
toe aan Auguste Renoir.
Doorsnede: 80 cm. Het medail-
lon werd uitgevoerd door
Richard Guino tussen 1915 en
1917. Guino inspireerde zich
op een door Renoir gemaakte
pasteltekening van Cézanne.
Het medaillon is getekend door
Renoir op de 
linkermouw. Niet gedateerd. 
Een exemplaar in brons van dit
werk is, als gedenkteken,
geplaatst op een muur boven
een bron in Aix-en-Provence,
de stad waar Cézanne leefde en
werkte. (Specimen 0831)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Moeder en kind”
hoort toe aan Auguste Renoir.
Hoogte: 54 cm. Het beeld werd
uitgevoerd door Richard Guino
in Essoyes in 1916 voor reke-
ning van Renoir. Guino baseer-
de zich op een door Renoir
gemaakt schilderij uit 1885.
Deze studie diende voor een
groter standbeeld voor het
graf van mevrouw Renoir. Het
grote standbeeld werd nooit
gemaakt. Alleen van het hoofd
werden 2 exemplaren in grote
afmetingen gemaakt. Het beeld
is getekend door Renoir aan de 
rechterbenedenkant van het
beeld. Niet gedateerd.
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specimen 0823

specimen 0824

specimen 0825

specimen 0826

specimen 0827

(Specimen 0832)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Borstbeeld van
mevrouw Renoir” hoort toe aan
Auguste Renoir. Hoogte: 80 cm
met voetstuk, 60 cm zonder
voetstuk. Het beeld werd uit-
gevoerd door Richard Guino in
Essoyes in 1916 voor rekening
van Renoir. Guino baseerde
zich op het beeldhouwwerk
“Moeder en Kind”. 
Een exemplaar in brons staat
op het graf van mevrouw Renoir
te Essoyes. Een tweede exem-
plaar werd opgesteld in de
tuin van de villa van Renoir
te Cagnes. 
Niet getekend en niet geda-
teerd. (Specimen 0833)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Het vuur of 
De kleine gehurkte smid” of 
“De jonge herder” hoort toe
aan Auguste Renoir. Hoogte: 33
cm. Breedte: 28 cm. Het beeld
werd uitgevoerd door Richard
Guino in 1916 voor rekening
van Vollard. Guino baseerde
zich op een ruwe schets van
Renoir. Er bestaan ook teke-
ningen van Guino naar een
model. Dit beeld is een studie
voor een standbeeld van grote
afmetingen. Dit standbeeld
werd nooit gerealiseerd. Het
beeld is getekend door Renoir
op de 
linkerzijde van het voetstuk.
Niet gedateerd. (Specimen
0834)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Het water” of
“Kleine gehurkte wasvrouw” of 
“De kleine baadster” hoort toe
aan Auguste Renoir. Hoogte: 32
cm. Het beeld werd uitgevoerd
door Richard Guino in 1916
voor 
rekening van Vollard in
Cagnes. 
Guino baseerde zich op teke-
ningen van Renoir. Dit beeld
is een studie voor een stand-
beeld van grote afmetingen. Er
bestaan 
verschillende exemplaren van
dit beeld. Het beeld is gete-
kend door Renoir op de rech-
terkant van het voetstuk. Niet
gedateerd. (Specimen 0835)
— Het auteursrecht van het
beeldhouwwerk “Het water” of
“Grote gehurkte wasvrouw” of 
“De grote baadster” hoort toe
aan Auguste Renoir. Hoogte: 32
cm. Het beeld werd uitgevoerd
door Richard Guino in 1916
voor 
rekening van Vollard in
Cagnes. Guino baseerde zich op
tekeningen en schetsen van
Renoir. Dit beeld is een ver-
groting. Het is getekend door
Renoir op de linkerkant van
het voetstuk van het beeld.
Niet gedateerd. (Specimen
0836)

Wetgeving: Vertaling van arti-
kel 8, 9 en 10 van de Franse
wet “Loi n° 57-298 du 11 mars
1957 sur la propriété litté-
raire et artistique”.
— Art. 8. De kwaliteit van de
auteur behoort toe, uitgezon-
derd het tegengestelde wordt
bewezen, aan diegene of aan
diegenen onder wiens naam het
werk werd geopenbaard.
— Art. 9. Er is sprake van
een samenwerking, wanneer het
werk werd gecreëerd door ver-
schillende fysieke personen.
Er is sprake van een samenge-

steld werk, 
wanneer een nieuw werk een
reeds bestaand werk incorpo-
reert, 
zonder de samenwerking van de
auteur van dit laatste werk. 
Er is sprake van collectief
werk, wanneer het gemaakte
werk op 
initiatief van een fysiek of
legaal persoon wordt uitgege-
ven, gepubliceerd of verdeeld
onder haar leiding en haar
naam en het persoonlijke aan-
deel van de diverse deelnemen-
de auteurs 
bijdragen aan de totstandko-
ming van een vooropgesteld
geheel, zonder dat het moge-
lijk is aan ieder van hen een
afzonderlijk recht toe te ken-
nen bij dit gerealiseerde
geheel.  
— Art. 10. Een samenwerking
is een gemeenschappelijke
eigendom van de coauteurs. De
coauteurs moeten hun recht
uitoefenen van een gemeen-
schappelijk akkoord. In het
geval van geschil, hoort een
burgerlijke rechtspraak hier-
over een uitspraak te doen. In
het geval dat de deelname van
elk van de coauteurs van ver-
schillende aard is, dan kan
elk, met uitzondering van een
conventie die dit tegen-
spreekt, haar persoonlijke
bijdrage apart exploiteren,
zonder echter hierdoor de
exploitatie van het gemeen-
schappelijk werk in gevaar te
brengen.   
Rechtspraak: Vertaling van de
uitspraak door rechter Mouzon
op 11 januari 1971 in de
Tribunal de Grande Instance,
te Parijs, tijdens de recht-
zaak “Guino tegen Renoir”.
— Overwegende dat Richard
Guino, die in de jaren tussen
1913 en 1917 volledig en
eigenhandig een aantal beeld-
houwwerken heeft vervaardigd,
bekendgemaakt onder de handte-
kening van de toen invalide en
verlamde schilder Renoir,
heeft gedagvaard Jean en
Claude Renoir, zonen van de
schilder, en Claude Renoir
junior, zijn kleinzoon, om
zich uit te spreken over en te
oordelen dat, ofschoon hij vol
eerbied het geniale aandeel
van de grote en bejaarde mees-
ter in dit werk erkent, dat
hij samen met hem heeft
gemaakt, er niet kan worden
betwist dat de beeldhouwer,
ook al had hij dat niet eens
gewild, in deze beeldhouwwer-
ken een deel van zijn persoon-
lijkheid heeft gelegd; dat
bijgevolg de eiser, in de hoe-
danigheid van coauteur, recht
zou hebben op verdeling, tus-
sen hem en de erven Renoir,
van de bij de reproducties 
ontvangen rechten;
— Overwegende dat de gedaag-
den niet de uitvoering door
Guino betwisten, want er werd
erkend dat deze geheel van
zijn hand is, maar wel het
feit dat de werken het stempel
van zijn eigen persoonlijkheid
dragen, heeft de Rechtbank,
bij vonnis gegeven op 2 juli
1968, Alfred Daber, 
specialist terzake, als expert
aangesteld, met de opdracht de
betwiste werken te onderzoe-
ken, deze te vergelijken met
de zeer zeldzame werken die
door Renoir alleen werden ver-

vaardigd vóór de samenwerking
een aanvang nam, vervolgens
met de door Guino alleen ver-
vaardigde werken, en ten slot-
te met diegene die door beeld-
houwer Morel in samenwerking
met Renoir werden vervaardigd
na Guino; na te gaan of
Guino’s uitvoering aan de door
Renoir geïnspireerde en naar
verluidt onder zijn toezicht
vervaardigde beelden, in hun
geheel en in elk van hun
details, al dan niet een per-
soonlijk stempel, hoe 
bescheiden ook, heeft ver-
leend;
— Overwegende dat de expert
zijn verslag heeft ingediend
op 16 juni 1969 en tot het
besluit is gekomen, overigens
conform bepaalde meningen van
kunstenaars of kunstliefheb-
bers, zoals de beeldhouwers
Belmondo en Carton, Leden van
het Institut, de 
beeldhouwer Hilbert, de criti-
cus François Fosca en anderen,
dat Richard Guino, door de
vrijheid die hij genoot, wat
essentieel is en waarover de
Rechtbank niet was ingelicht,
door zijn jeugdig 
temperament, door zijn wat 
versaillaanse voorliefde voor
ornamentiek en sierlijkheid,
een onmiskenbaar persoonlijk
stempel op het samen gemaakte
werk heeft gedrukt, en er niet
in geslaagd is zichzelf weg te
cijferen in de stijl van
Renoir;
— Overwegende dat Claude
Renoir overleden is tijdens
het geding; dat de procedure
werd overgenomen door zijn
erfgenamen, mevrouw Renoir en
Paul Renoir;
— Overwegende dat de eiser
besloot tot bekrachtiging van
het verslag van de expert door
als samen gemaakte werken op
te 
noemen: “Kleine staande
Venus”, “variant van de Kleine
staande Venus”, “Klein oordeel
van Paris”, “Grote staande
Venus” 
of “Zegevierende Venus (Venus
Victrix)”, “Groot oordeel van
Paris”, “Borstbeeld van Paris
(zonder baard)” of “Borstbeeld
van de Republiek”, “Borstbeeld
van Paris (met baard)” of
“Borstbeeld van de Republiek”,
“Pendule-projecten”, “Auguste
Rodin”, “Claude Monet”, “Paul
Cézanne”, “Moeder en kind”,
“Borstbeeld van madame
Renoir”, “Het vuur” of “De
kleine gehurkte smid” of “De
jonge herder”, “Het water” of
“Kleine gehurkte wasvrouw” of
“De kleine baadster”, “Het
water” of “Grote gehurkte was-
vrouw” of “De grote baadster”;
— Overwegende dat wat betreft
de beelden, beschreven op p.
60 van het verslag, en die in
Guino’s bezit zijn, deze zich
als mede-eigenaar opwerpt,
hoewel de expert meent dat het
om aanzetten en studies gaat
waarvan niet bekend is of zij
door Renoir in die mate zouden
zijn goedgekeurd dat hij de
bekendmaking ervan zou hebben
toegelaten;
— Overwegende dat Guino,
overeenkomstig de mening van
de expert, erkent dat drie
medaillons met de beeltenissen
van “Eugene Delacroix”,
“Dominique Ingres” en “Camille
Corot” werken van de beeldhou-
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wer zijn en geen in samenwer-
king gemaakte werken, en con-
cludeert dat hij deze bijge-
volg mag bekendmaken en repro-
duceren onder zijn naam
alleen;
— Overwegende dat de bejaarde
en zieke eiser toegeeft dat
hij zijn leven lang de samen
gemaakte werken heeft laten
reproduceren zonder ze te
voorzien van zijn eigen hand-
tekening en in herinnering aan
de grote meester, en bovendien
soms zelf de authenticiteit
van Renoirs enige 
handtekening heeft verzekerd;
— Overwegende dat hij laat
bepleiten dat hij de eerste is
om het aandeel van deze laat-
ste in het samen gemaakte werk
te erkennen en te vereren; dat
zijn houding geenszins contra-
dictorisch is, zoals men hem
op wrede en onrechtvaardige
wijze verwijt, maar dat inte-
gendeel uit alle voorbereiden-
de werkzaamheden van de wet
van 1957, die overigens
slechts een richtinggevende
tekst is en de vrucht van een
lange jurisprudentie, blijkt
dat de wetgever, precies omdat
hij de auteur of coauteur
heeft willen beschermen, zo
nodig tegen 
zichzelf, een hele reeks voor-
schriften in zijn voordeel
heeft uitgevaardigd, waarvan
de opmerkelijkste de onver-
jaarbaarheid is van zijn recht
op de hoedanigheid van auteur,
die krachtens artikel 6 wordt
beschouwd als een 
persoonlijkheidskenmerk;
— Overwegende dat Guino erop
wijst dat hij dit proces niet
zou hebben aangespannen indien 
de erven Renoir hem hadden 
toegestaan om minstens uit de
reproductie van enkele in zijn
bezit gebleven werken en werk-
jes wat inkomsten te halen;
— Overwegende dat hij van hen
in extremis de som van 200.000
francs eist, in mindering te
brengen op het bedrag van zijn
deel van de reproducties, en
daarbij om de voorlopige ten-
uitvoerlegging verzoekt, om
reden van hoogdringendheid en
de bezwaarlijkheid van ieder 
uitstel, die zouden verband
houden, niet zozeer met zijn
hoge leeftijd en de lange duur
van het proces, op welke pun-
ten de jurisprudentie in zijn
nadeel speelt, maar met zijn
ziekte, waarvan hij de bewij-
zen levert, met de onmogelijk-
heid waarin hij zich bevindt
om in zijn onderhoud te voor-
zien en tegelijk de 
medische kosten te dragen, wat
ontegensprekelijk een meer dan
gegronde reden zou zijn voor
de verzochte maatregel in
geval het verzoek gerechtvaar-
digd zou 
worden verklaard;
— Overwegende dat de verweer-
ders tegenwerpen dat hoewel de
uitvoering van het betwiste
werk wel degelijk geheel van
Guino’s hand is, dit werk niet
persoonlijk zou zijn en onver-
deeld eigendom zou zijn van
Renoir, 
die als enige toezag op de
uitvoering, en dat Renoir
slechts Geheel Renoir kan
zijn, zoals ook Rubens Geheel
Rubens is, luidens de door de
expert zelve gebezigde uit-
drukking;

— Overwegende dat de verweer-
ders hieraan toevoegen dat
Guino er overigens aan zou
hebben 
verzaakt zich op zijn hoeda-
nigheid van auteur te beroe-
pen;
— Overwegende dat wat betreft
de werken die in het bezit
zijn gebleven van Guino, die
zou hebben geprofiteerd van de
overdreven vrijheid die Renoir
had gegund aan de organisator
van deze beeldhouwkunst, die
uniek is in haar soort, met
name aan de kunsthandelaar
Ambroise Vollard, de verdedi-
ging insinueert dat er werke-
lijk misbruik zou zijn gemaakt
van de stempel van de schil-
der; dat de erven Renoir
jegens de eiser hoe dan ook
aanvullend de dertigjarige
verjaring inroepen, omdat de
schuldvorderingen die voort-
vloeien uit de uitoefening van
het auteursrecht volgens hen
niet, zoals het 
morele recht, onverjaarbaar
zijn.
— Overwegende dat de verweer-
ders anderzijds beweren dat
het gezamenlijke werk krach-
tens 
artikel 13 van de wet van 1957
eigendom is van de persoon
onder wiens naam dit werk werd
bekendgemaakt, dat wil zeggen
in dit geval uitsluitend onder
de naam van Renoir, waardoor
Guino 
bijgevolg niet op dit soort
van overeenkomst kan terugko-
men;
— Overwegende dat de verweer-
ders ten slotte besluiten tot
verwerping van alle verzoeken,
eisen en conclusies van Guino;
— Overwegende dat er aller-
eerst, om de discussie precies 
te duiden, op dient gewezen
dat hogergenoemd artikel 13
absoluut niet van toepassing
is op 
onderhavig geval;
— Overwegende dat er, krach-
tens artikel 9 van de wet van
11 maart 1957, drie soorten
gemeenschappelijke werken
bestaan: het werk dat door
twee of meer 
personen samen is gemaakt, het
samengestelde werk en, ten
derde, het gezamenlijke werk,
waarbij de afzonderlijke bij-
dragen krachtens een overeen-
komst opgaan in het onder één
enkele naam bekendgemaakte
geheel, met name bij gezamen-
lijke uitgaven;
— Overwegende dat in dit
geval uitsluitend sprake kan
zijn van een werk dat door
twee personen samen is
gemaakt; dat bijgevolg krach-
tens artikelen 8 en 9, 
alinea 1, de enige die op een
dergelijk geval van toepassing
zijn, de hoedanigheid van
auteur, evenwel behoudens
bewijs van het tegendeel, toe-
behoort aan diegene onder
wiens naam het werk wordt
bekendgemaakt, en dat de
bewijslevering van de samen-
werking, die een feit is,
voortvloeit uit de loutere
uitoefening van het onver-
vreemdbare recht dat voortkomt
uit de hoedanigheid van coau-
teur;
— Overwegende dat, aangezien
de materiële uitvoering toege-
kend is aan Guino, de
Rechtbank ermee kan volstaan

te verifiëren of deze voor een
deel persoonlijk is, zonder
meer, aangezien artikel 2 van
de wet van 1957 er haar 
uitdrukkelijk van vrijstelt te
oordelen over de begaafdheid, 
het talent of de verdienste
van elk van de coauteurs;
— Overwegende dat de
Rechtbank reeds in haar vonnis
van 2 juli 1967 heeft herin-
nerd aan deze bescheiden
rechtsregel houdende de zoge-
heten ‘banaliteit van de
kunst’; dat indien de critici, 
de kunstenaars, de academies,
de pers, die bij voorbaat
overvloedig en hartstochtelijk
commentaar hebben geleverd bij
onderhavig proces, waarvan het
dossier 
uitpuilt van diverse, vaak
zeer slecht geïnformeerde
meningen, beter over dit
onderwerp waren ingelicht, zij
wellicht allen hadden ingezien
dat de reputatie van Renoir,
grootmeester van de Franse
schilderkunst, geenszins de
inzet vormt van dit geschil,
te meer daar de burgerlijke
rechtbank en de rechtbank van
koophandel jaar na jaar, en 
zonder dat iemand daar aan-
stoot aan neemt, een onconven-
tionele asbak, een lamp of
eender welk voorwerp bescherm-
baar verklaren als artistieke
scheppingen door toepassing
van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 1957, alsmede door
toepassing van de wet van 1909
houdende de modellen, als het
product maar nieuw is volgens
de wet van 1909 en het resul-
taat van ‘persoonlijke uitvoe-
ring’, volgens de wet van
1957, ook al getuigt dit voor-
werp van de allerslechtste
smaak;
— Overwegende dat aldus kan
worden verklaard de volgende,
door de expert opgetekende
mening van beeldhouwer Martin:
‘in mijn ogen kan het werk van
een 
jongeman niet worden afgewogen
tegen het genie van Renoir’,
een uitspraak die geheel naast
de kwestie is, of nog de
standpunten van de beeldhou-
wers Couturier en Pimienta
over het primaat van het
genie, voor de uitoefening
waarvan altijd wel genoeg vak-
manschap voorhanden is, wat
hier niet 
terzake doet, en waarop makke-
lijk zou kunnen worden geant-
woord bij monde van Paul
Valéry, die hulde bracht aan
de arbeid en de uitvoering:
‘le talent sans le génie n’est
pas grand-chose, mais le génie
sans le talent n’est rien’
(‘talent zonder genie is niet
veel zaaks, maar genie zonder
talent is niets’), om de een-
voudige reden dat het genie in
dit laatste geval onuitgedrukt
of onuitdrukbaar blijft;
— Overwegende dat ook de
expert zich, gewetensvol en
met grote deskundigheid, uit
eerbied voor Renoir en om zijn
eigen inzicht te vergroten,
heeft verdiept in het genie
van de schilder, om de meester
te geven wat de meester toe-
komt, maar dat hij zich ten
slotte, goedschiks kwaad-
schiks, in alle eerlijkheid
heeft neergelegd bij de ver-
plichtingen die bij zijn
opdracht horen, om tot het
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besluit te komen, en dit trou-
wens samen met de beeldhouwers
Belmondo, Carton en Hilbert,
die de kwestie goed hebben
begrepen, dat Guino’s persoon-
lijkheid onmogelijk is kunnen
verdwijnen in de uitvoering
van een beeldhouwkunst, die
min of meer geslaagd kon zijn,
maar soms 
vervuld blijkt van een ‘ver-
rukkelijke spontaneïteit in de
geest van Girardon’, die
‘Renoirs kosmische uitstraling
en krachtige oervormen’ wij-
zigt of “in zekere zin ver-
maagdelijkt” (“Groot 
oordeel van Paris”), of nog op
‘schitterende wijze, zelfs
voor niet ingewijden’ (sic) de
verminderde spanning benadrukt
in de bewerking van schilder-
naar beeldhouwkunst (Pendule-
projecten enz.);
— Voorts overwegende dat der-
gelijke waardeoordelen, die
worden onderschreven door de
eminente criticus François
Fosca, door Paul Haesaerts in
zijn boek “Renoir beeldhouwer”
en geregeld ook door de
auteurs van veilingcatalogi,
in overvloed voorhanden zijn;
dat nu door de volledige docu-
menten en inlichtingen die aan
de Rechtbank werden bezorgd,
bewezen is dat Guino niet
heeft gebeeldhouwd in een toe-
stand van slavernij, daar
Renoir hem 
aanvankelijk alleen raad wens-
te te geven;
— Overwegende dat het fabel-
tje van het dirigeerstokje
waarmee leiding zou zijn gege-
ven en niet enkel aanwijzin-
gen, deze laatste dan nog met
tussenpozen, een verzinsel is
van Ambroise Vollard, uitvin-
der van de beeldhouwkunst ‘per
draadloze telegrafie’, 
luidens de boutade van een 
verstandig criticus;
— Overwegende dat dit fabel-
tje aanzienlijk heeft bijge-
dragen tot misleiding van de
publieke 
opinie; dat Haesaerts er in
zijn werk mee heeft afgere-
kend;
— Overwegende dat een derge-
lijke onderworpenheid elk
scheppend werk onmogelijk zou
hebben gemaakt; dat Guino in
werkelijkheid urenlang alleen
heeft gewerkt, soms zelfs in
Parijs, ver bij Renoir van-
daan; dat Vollard dan ook op
16 juni 1914 aan Guino
schrijft: ‘Renoir is aangeko-
men, kan u hem de klok brengen
om ze bij hem te voltooien’;
dat Renoirs model heeft ver-
klaard dat wanneer zij voor de
schilder poseerde, Guino, die
in een ander atelier aan het
werk was, hem om zijn mening
kwam vragen omtrent enkele
details, en meer niet (verslag
van de expert, p. 78); dat
sommigen van de erven Renoir
zelf, in brieven die destijds
overliepen van genegenheid en
vriendschap voor Guino, deze
nauwe samenwerking hebben
erkend, terwijl de onafhanke-
lijkheid van de beeldhouwer
verzekerd was door Vollard,
die hem betaalde, zonder dat
de schilder hoefde tussen te
komen;
— Overwegende dat het ten 
slotte volstaat enkele door
Guino alleen vervaardigde wer-
ken te onderzoeken (catalogus

Guino, 
p. 3, 4, 6, 8, 20, 23, 30 en
andere), en deze te vergelij-
ken met de samen met Renoir
gemaakte werken (met name de
“Grote gehurkte wasvrouw”, de
studie “Kleine gehurkte was-
vrouw”, “Oordeel van Paris”
enz.), om de stijl en de hand
te herkennen in het volume en
de gebaren van de armen, de
stand van het hoofd, de hou-
ding, een stijl die 
herinnert aan die van Maillol,
misschien minder plastisch
maar argeloos en sierlijk;
— Overwegende dat wij hier
dus allerminst te maken hebben
met 
de leerling van een schilder
of beeldhouwer, die als beoe-
fenaar van dezelfde discipline
een werk van de Meester vol-
tooit, opzet of aanvult; dat
het hier gaat om een beeld dat
als het ware van de grond af
is opgebouwd, door een beeld-
houwer die, volgens de belang-
rijke, soms met grote 
tussenpozen gegeven aanwijzin-
gen van een schilder, leven
heeft gebracht in een spier,
consistentie heeft verleend
aan een vast volume, sierlijk-
heid aan een gebaar enz.;
— Overwegende dat in de beel-
dende kunst de inspiratie niet
kan worden beschouwd los van
de uitvoering, dat brein en
hand één geheel vormen, en dat
dit van levensbelang is, zoals
makkelijk kan worden vastge-
steld wanneer men het levenlo-
ze en waardeloze werk bekijkt
dat werd gebeeldhouwd na de
samenwerking met Guino, door
Morel, die niet in staat bleek
te vertalen en te bewerken,
hetzij door overdreven volg-
zaamheid, hetzij omdat hij als
bewerker de nodige aanleg
miste; dat het ten slotte niet
overbodig is er samen met de
expert aan te herinneren, dat
de zeldzame door Renoir
alleen, vóór de samenwerking
gebeeldhouwde werken, een
beverige en onzekere indruk
maken, daar de grote 
meester reeds aan verlamming
leed;
— Overwegende dat er bijge-
volg moet worden gesteld dat
Guino’s uitvoering persoonlijk
is geweest, niet alleen wat
betreft de werken die door de
expert werden erkend als de
vrucht van een nauwe samenwer-
king, in de zin van artikel 9,
alinea 1, van de wet van 1957,
maar ook wat de andere werken
aangaat die in Guino’s bezit
zijn gebleven, en die worden
opgesomd op p. 60 van het ver-
slag, om de heel eenvoudige
reden dat een ervan werd 
vervaardigd in Essoyes bij
Renoir, en al de andere in Les
Collettes, te Cagnes, eveneens
bij Renoir, en dat zij, op één
na, alle door hem zijn 
gesigneerd, handmatig en niet 
met behulp van een stempel;
- Overwegende dat het dus
onmogelijk kan gaan om in
Parijs, zonder zijn toestem-
ming vervaardigde werken, wat
misschien wel het geval is
geweest voor andere werken,
waarop Vollard ten onrechte de
stempel van de goedgelovige
Renoir zou hebben aangebracht;
— Overwegende dat er van 
vervalsing overigens geen
sprake is in de conclusies van

de 
verdediging, wat fundamenteel
is, en dat deze laatste twee
problemen met elkaar lijkt te
hebben verward, namelijk de
vraag of deze werken het pro-
duct zijn van samenwerking,
wat evident lijkt aangezien ze
onder meer in Cagnes werden
vervaardigd, in het kader van
de overeenkomst Renoir-Guino-
Vollard en dat ze qua stijl
sterk afwijken van de werken
die Guino in zijn eentje maak-
te; en de vraag of Renoir zou
hebben ingestemd met de repro-
ductie van zijn aanzetten of
studies;
— Overwegende dat Guino zich
ertoe beperkt de Rechtbank om
erkenning te vragen van zijn
coauteursrecht, en aan haar
dus, volgens artikel 10 van de
wet van 1957, geen betwisting
wordt voorgelegd onder coau-
teurs, 
vanwege onenigheid over de 
uitoefening van hun rechten, 
met name hun reproductierech-
ten;
— Overwegende dat de verweer-
ders, ten slotte, niet geheel
ongelijk hebben wanneer zij 
volhouden dat de coauteur
vrijwillig kan afzien van
bepaalde voordelen;
— Overwegende dat, indien het
recht op de hoedanigheid van
auteur of coauteur in principe
onverjaarbaar en onvervreemd-
baar is, onder voorbehoud van
zekere beperkingen onder arti-
kel 10, alinea 3, van de wet
van 1957, niets hem belet om
tijdelijk af te zien van de
voordelen die elke nieuwe
reproductie hem 
oplevert, tot op de dag dat
hij zijn rechten weer opneemt. 
— Overwegende dat dit precies
het geval was en dat er geen
uitspraak dient te worden
gedaan over de verjaring;
— Overwegende dat door 
vrijwillig beeldhouwwerken te
laten reproduceren die enkel
met de naam Renoir gesigneerd
zijn en door deze bovendien
soms zelf te authentiseren
zonder iets te 
vorderen, Guino er, bij elke
reproductie, aan heeft ver-
zaakt daaruit voordeel te
trekken en niet meer op deze
in de tijd gespreide verzakin-
gen kan terugkomen.
— Overwegende dat hij bijge-
volg pas recht heeft op zijn 
coauteursdeel bij elk van de
reproducties vanaf de datum
van de dagvaarding, waarbij
hij zelf toegeeft dat hij
ermee genoegen zou hebben
genomen enkele in zijn bezit
gebleven werken, werkjes of
studies te laten reproduceren,
ware hij er door de onverzet-
telijkheid van de erven Renoir
en hun weigering hem onrecht-
streeks bij te staan niet toe
gedwongen om volgens de wet
het geheel van zijn rechten te
laten gelden, die hij voor
zijn oude dag bewaarde;
— Overwegende dat geen enkele
precieze inlichting aan de
Rechtbank wordt verleend met
betrekking tot de sinds de 
dagvaarding vervaardigde of in 
de maak zijnde reproducties;
dat de partijen het eens zul-
len moeten worden over de uit-
oefening van hun respectieve
rechten volgens artikel 10 van
de wet van 1957, bij ontsten-
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Datum: 22 augustus 2001
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: DANIEL LEPKOFF
Betreft: CRISIS

Beste Danny,

Je vroeg me waar mijn LEZING over ‘samenwerking’ over
gaat. Laat ik het gewoon zo stellen: het is me opgevallen
dat ‘samenwerking’ de laatste tien jaar uitgegroeid is tot
een hot topic, althans in de dansmiddens waarin ik me
beweeg. Het feit dat ik op een festival werd uitgenodigd om
over samenwerking te spreken, is op zich al een teken dat
het een thema is geworden. Overigens hoef je het niet eens
zo ver te zoeken. Een snelle blik op brochures, program-
ma’s, flyers en persberichten allerhande volstaat om te
zien hoezeer samenwerken tegenwoordig ‘in’ is. De term
COLLABORATION wordt er als een mantra in herhaald. 

Heeft men het vaker over samenwerking omdat dansmakers
vandaag de dag daadwerkelijk meer samenwerken dan 
pakweg tien jaar geleden? Van de choreografen uit de jaren
’80 wordt gezegd dat ze zozeer opgeslorpt werden door het
ontwikkelen van hun eigen, hoogstpersoonlijke identiteit,
hun eigen gezelschapsstructuren en stijlen, dat ze in een
isolement dreigden terecht te komen, op straffe van artistie-
ke bloedarmoede. De jaren ’90 zouden dan weer dansers en
choreografen hebben voortgebracht die – bewust van de
negatieve effecten van de te grote zelfbetrokkenheid van
hun voorgangers – naar meer openheid en uitwisseling

met hun collega’s streven. Die artistieke KOERSWIJZIGING
vereiste ook een kentering op het vlak van het BELEID, dat
tot dusver vooral rond de ‘auteur’ en zijn ‘oeuvre’ draaide.
Er was nood aan openingen en aan een grotere soepelheid
ten aanzien van nieuwe formats, alternatieve productie-
modellen, met meer aandacht voor onderzoek, proces-
matigheid, transdisciplinariteit enzovoort. 

Die artistieke koersverandering (die de bestaande beleids-
modellen op losse schroeven heeft gezet) kan misschien
verklaren waarom het begrip ‘samenwerking’ meer circu-
leert, maar verklaart niet de nadruk die het krijgt. De term
‘samenwerking’ is het voorwerp geworden van een
dwangmatige herhaling, een symptomatische emfase, een
overdeterminering… ‘Samenwerking’ (in het Engels colla-
boration) lijkt vandaag wel een ‘kwaliteitslabel’, een
begeerde betekenaar of eretitel die méér aangeeft dan hij
in werkelijkheid dekt.

Aan Michel Foucault ontleen ik de volgende vuistregel: 
wanneer een term begint op te vallen, of frequenter gebruikt
wordt, dan duidt dat vaak op een onderhuidse spanning en
in sommige gevallen zelfs op een latente crisis. Volgens
kunsttheoreticus CHARLES GREEN moet het samenwerken
inderdaad met een crisis in verband worden gebracht: de cri-
sis van de ‘individuele’ kunstenaar als autoritaire figuur en
als unieke vector van creativiteit. Zelf ben ik echter geneigd
te denken dat het samenwerken niet alleen het gevolg is van
een crisis, maar zelf in een crisis verkeert. 

Meer dan ooit is het Europese dansmilieu bezig met het
opzetten van netwerken en het bevorderen van kruis-
bestuivingen. Maar de nieuwe sociabiliteit in een bij uit-
stek internationale gemeenschap plooit op zichzelf terug
als een slang die zichzelf in de staart bijt. Hoewel ik de
mogelijkheden tot uitwisseling alleen maar kan toejui-
chen, meer bepaald in vergelijking met het isolement van
de jaren ’80, sta ik dus evenzeer versteld van het razend-
snelle tempo waarmee de configuraties wisselen (en van
hun inwisselbaarheid). Ik vraag me af of al die zogeheten
samenwerkingen niet slechts een antidotum zijn: een
bezwering van een gebrek aan echte uitwisseling. 

Het doet me denken aan Gilles Deleuze, die getroffen werd
door een uitspraak van Arnold Joseph Toynbee over
NOMADEN (nog zo’n hippe term): “De nomaden zijn diege-
nen die niet bewegen; ze worden nomaden omdat ze wei-
geren te vertrekken.”Is de les die in deze zin vervat zit niet
ergens terzijde geschoven? Net zoals in het hedendaagse
nomadisme de beweging an sich is gaan domineren, en
verworden is tot losgeslagen motiliteit, een voortdurend
‘in beweging zijn’ dat zichzelf voorbijraast als in een trip,
zijn samenwerkingsverbanden doel op zich geworden.
Gedreven door een onstilbare honger naar contact, wordt
de samenwerker bij uitstek een netwerker in de associa-
tieve ketting van almaar meer en andere contacten. 

Liefs,
Myriam

Datum: 28 augustus 2001
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: Daniel Lepkoff
Betreft: magie

Hallo Danny,

Mijn vorige e-mail ging over hoe de samenwerking de fase
van het exces heeft bereikt. Maar nu ik dat zeg, besef ik
dat samenwerking op zichzelf altijd al een vorm van exces
is. Meer dan door wat ook wordt ze gedreven door het 
verlangen om haar randvoorwaarden te buiten te gaan.
Neem opnieuw GILLES DELEUZE: niet alleen vermaard
omdat hij de meest opwindende boeken van de voorbije
eeuw heeft geschreven, maar ook omdat hij sommige van
die boeken samen met Félix Guattari schreef, wat erg
ongewoon is in de filosofie, waar auteurs zich onderschei-
den op basis van hun individuele signatuur. In dat 
verband heeft Deleuze het niet echt over het werk of de
samenwerking “van twee verschillende mensen”; hij zegt,
en ik citeer, “We waren veeleer twee stromen die bij elkaar
kwamen om ‘een’ derde stroom te maken, een stroom
waarvan ik veronderstel dat hij óns was.” Deleuzes derde
stroom is het moment waarop de uitkomst meer wordt
dan de som van de delen. Wanneer één plus één geen twee
meer is, maar drie, dan wordt wiskunde chemie.

Het mooie is echter dat de samenwerking chemie is zonder
formule. Niemand weet hoe je het surpluseffect moet
bereiken of berekenen. Je kunt het uitlokken, maar je kunt
het niet plannen. Als de som van de delen overloopt, 
spreken we van magie. Als dat niet gebeurt, dan werken
we natuurlijk evengoed samen, maar dan doen we dat
zonder die extra gift die de samenwerking kan opleveren.

Liefs,
Myriam

DANIEL LEPKOFF is een Amerikaans
improvisator. Naast Steve Paxton
was hij een van de sleutelfiguren in
de vroege ontwikkeling van ‘con-
tactimprovisatie’ begin jaren ’70. 
Ik kwam met hem in contact in
New York in 2001 tijdens mijn doc-
toraal onderzoek naar improvisatie.
—
Deze brief aan Daniel Lepkoff werd
geschreven tijdens mijn voorberei-
dingen voor een LEZING voor Tanz
im August (28 augustus 2001). De
titel, zoals in de festivalbrochure
werd aangekondigd, luidde The
phantasmagoria of art collaboration:
the sixties revisited (once more). 
Niet lang voor ik naar Berlijn afreis,
beslis ik mijn voorbereide tekst te
laten vallen en te vervangen door
brieven zoals deze aan Lepkoff,
maar ook aan andere personen met
wie ik in die periode in contact
stond via e-mail. Met het publiek
rondom mij geschaard, wordt het
dus een voordracht van een mo-
zaïek van fragmenten, informele
briefwisseling en ook nog een essay
in progress over Yvonne Rainer en
haar opvattingen over samenwer-
king. Het is de eerste keer dat ik zo
in het kader van een lezing experi-
menteer met andere vormen van
schriftuur, overdracht en voor-
dracht. Het is ook het begin van het
omvattender project Letters on colla-
boration dat me de daaropvolgende
jaren in beslag neemt, want ik blijf
verder schrijven rond samenwer-
king (steeds in de vorm van brie-
ven), en ik blijf ze ook in verschil-
lende lezingformats brengen – nu
eens als videolezingen (Halifax en
Berlijn), dan weer als performance
lectures (Parijs en Bergen) of
gewoonweg als voorlezingen
(Lissabon en Salzburg). 
—

Dat COLLABORATION een begrip an
sich is geworden of een
‘catchphrase’ in het ‘glocale’ kunst-
discours, blijkt ook uit de proble-
men die zich met de vertaling van
deze brief naar het Nederlands stel-
len. Het Nederlandse woord
‘samenwerking’ heeft amper nog
appeal in vergelijking met zijn
Engels equivalent ‘collaboration’.
Collaboration is op weg om het sta-
tuut van een leenwoord te krijgen,
zoals de notie ‘performance’ in
kunstkringen. Voor deze vertalin-
gen in De Witte Raaf hou ik het
meestal op ‘samenwerking’, tenzij
ik een specifiek verschil wil onder-
strepen tussen het Nederlandse en
Engelse gebruik van de term.  
—
Een kunstenaarsinitiatief dat voor
een aangepast kunstenbeleid
ijverde op Europees niveau, weer-
spiegelt de verschuiving waarvan
hier sprake is: het Manifest voor een
Europees podiumkunstenbeleid. 
Deze tekst is het resultaat van een
bijeenkomst van verscheidene 
kunstenaars in Tanzquartier Wien 
(13-18 oktober 2001), op uitnodi-
ging van Jérôme Bel, Maria La Ribot,
Xavier Le Roy en Christophe
Wavelet. Over KOERSWIJZIGINGEN
in het kunstenbeleid van de laatste
twintig jaar in Vlaanderen is dan
weer veel geschreven en gezegd.
Maar zelfs het huidige ‘transversa-
le’ en ‘schottenloze’ kunstendecreet
blijft kampen met het hokjesdenken
waar het nochtans komaf mee
wilde maken. Er is een discrepantie
tussen de geest van dit nieuwe ‘ver-
ruimende’ decreet en de optimale
benutting van zijn mogelijkheden.
Kunstenaars die zich tussen de
schotten bewegen, onderzoeksini-
tiatieven en dergelijke, blijven de
facto kwetsbaar.  

Van deze brief bestaat een langere,
niet gepubliceerde versie, waarin
nader wordt ingegaan op modellen
van samenwerking tussen kunste-
naars en hun disciplines (over het
Gesamtkunstwerk, het neo-
Gesamtkunstwerk enzovoort). 
—
Daniel Lepkoff over het samenwer-
ken: “Samenwerking: meerdere
personen verenigen hun talenten
en energie om iets te verwezenlij-
ken. Dat ‘iets’ is het voornaamste.
Samenwerken over samenwerking
is een cirkelgang. In alle geslaagde
artistieke samenwerkingen die ik
heb beleefd (het resultaat had een
heldere vorm en was waardevol)

werd dat ‘heldere iets’ door één
enkele persoon gedefinieerd, te
weten de leider. Bij het samen-
werken manifesteert het leiderschap
zich altijd in het vuur van de strijd
[…]. Kunnen volgen is een kunst.
Vormen van samenwerking waarbij
de deelnemers allemaal evenveel
inspraak willen, neigen naar zelf-
destructie; doordat elke stem de
vorige nuanceert, komt er ruis op
de boodschap: een pendelbeweging
met verlies.”
—
GILLES DELEUZE & Claire Parnet in
Dialogues.

Brieven over samenwerking
Prescriptum

Deze bijdrage is geen tekst maar een reser-
voir van teksten. Zij heeft geen zelfstandig
statuut en maakt evenmin aanspraak op
een autonoom bestaan. Ze bestaat uit brie-
ven over het samenwerken in de dans-
wereld en draagt de sporen van eerdere
omzwervingen en bestemmingen. 

De brieven waren de spil van een omvat-
tender project, Brieven over samenwerking,
dat mij hoofdzakelijk van 2001 tot 2003
in beslag heeft genomen, en dat naast
informele briefwisseling ook publicaties
en lezingen omvatte. Ik beschouwde dit
project als afgesloten, maar de uitnodi-
ging van De Witte Raaf om de brieven voor
het eerst in het Nederlands te publiceren
in dit nummer deed me besluiten om het
project terug op te nemen en er een ver-
volg aan te breien. Voor de publicatie in
De Witte Raaf wordt naast reeds gepubli-
ceerde brieven ook ongepubliceerd mate-
riaal opgenomen, verspreid over verschil-
lende nummers. Het glossenapparaat con-
textualiseert de brieven en voegt nog uit-
spraken van anderen toe. Ook zal ik een
nieuwe reeks brieven schrijven die mijn
perspectieven van destijds updaten. Wordt
dus vervolgd.

Brieven over samenwerking weerspiegelt
het belang dat ik hecht aan informele
communicatiecircuits als voedingsbodem
voor kritisch vertoog. Het merendeel van
mijn tekstproductie bestaat overigens uit
het schrijven van e-mails. Op een bepaald
punt verving dit zelfs mijn praktijk als
(academisch) publicist en essayist (of het
werd er een dekmantel voor). Niet dat ik
geloof dat de brief een ideale communica-
tie garandeert, maar ik hou van de dialogi-
sche vibe die gepunctueerd wordt door
tijdsintervallen en stiltes tussenin. Deze
intervallen voeden wat steeds werkzaam
is in ieder contact: het fantasma. Afstand
is een goede metgezel voor de verbeelding.
Het is geen toeval dat in de 18de eeuw een
nieuw literair genre, de roman, zijn oor-
sprong vond in brievenromans (roman
épistolaire). Naar mijn mening heeft iede-
re brief een potentiële link met fictie, als-
ook met reflectie. Iedere brief is een uitno-
diging om de eigen ideeën te laten omlei-
den door de ander. Het zijn oefeningen in
telepathie. 

Hoewel er een zekere schroom bestaat om
informele communicaties publiek te
maken, heb ik altijd genoten van de para-
doxen die zich stellen bij zo’n onderneming.
Trouwens, ook de brieven geven hiervan
blijk, wanneer ze onderwerpen aansnij-
den als publiek/privaat/persoonlijk/
onpersoonlijk/aanwezigheid/afstand/ver-
beelding/verwarring/vermomming/ver-
heldering/monoloog/dialoog/ verstand-
houding/misverstand. 

Myriam Van Imschoot

—
Om cultuurpolitieke redenen werd
de collectieve aard van vele projec-
ten verdoezeld, omdat het CULTUUR-
BELEID vereiste dat het project aan
één persoon werd toegeschreven.
Zo gebeurden de subsidieaanvragen
van het improvisatiecollectief
Grand Union in de jaren ’70 uit
hoofde van telkens een individueel
persoon, waarna de bekomen fond-
sen werden verdeeld over de groep.
Het collectieve karakter ging zo op
politiek en officieel niveau verloren.
Tot op zekere hoogte speelt dit pro-
bleem ook vandaag nog, want
kunst blijft vooral aan de uitstraling
van personen verbonden.
Zelfverklaarde collectieven zoals 
Les Ballets C de la B of koepelstruc-
turen als Kunst/Werk moeten dat
bij iedere subsidieronde weer
ondervinden. Het krachtenspel 
tussen de auteursnaam (van een 
of meerdere individuen), de groeps-
naam (of gezelschapsstructuur) en
het collectief als werkelijk zelfstan-
dig opererende eigennaam is bij-
zonder complex. Over de notie van
collectiviteit en de relatie tot ‘colla-
boration’ schreef Bojana Cvejic
Collectivity? You mean collaboration
(www.republicart.net). Zie verderop
ook mijn brief aan Rudi Laermans.

—
CHARLES GREEN koppelt ‘collabora-
tion’ aan een analyse van het failli-
sement van het modernisme in The
Third Hand. Collaboration in Art from
Conceptualism to Postmodernism,
University of Minnesota Press:
Minneapolis, London, 2001. Met
dank aan Lilia Mestre die me naar
dit boek doorverwees.  
—
Het citaat verscheen oorspronkelijk
in Pourparlers (Paris, Les Editions de
Minuit, 1990). Deleuze heeft het in
zijn werk wel vaker over de misver-
standen die rond het nomadisme
leven. Aan Claire Parnet zegt hij in
Dialogues: “de geschiedenis heeft de
NOMADEN nooit begrepen” 
(in Dialogues, gepubliceerd in 1977,
vertaald naar het Engels door Hugh
Tomlinson and Barbara
Habberjam, New York, Columbia
University Press, 1987.
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Datum: 28 augustus 2001
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: JILL JOHNSTON
Betreft: AFFECT

Beste Jill,

Iets wat je de laatste keer hebt gezegd is bij me blijven 
hangen. Ik had je geïnterviewd over je performances uit 
de jaren ’60, en het sleutelelement dat, meen ik, in je ant-
woorden naar voren kwam, was dat je deze stukken had
gemaakt omdat je bij de Judson family wilde horen. 

Je hoorde erbij. Als criticus, bedoel ik, was je hun voor-
naamste pleitbezorger. In haar boek WORK 1961-73 verge-
lijkt Yvonne Rainer je met Clement Greenberg, de paus
van de kunstkritiek. Jij was destijds voor de danswereld
wat hij was voor de abstracte schilderkunst.

Maar om écht bij de familie te horen, was het natuurlijk
interessanter de functionele afstand, die toch steeds tussen
kunstenaars en critici blijft bestaan, te overbruggen en zelf
‘podiumkunstenaar’ te worden. Je suggereert dat dit ook
geldt voor andere niet-dansers: dans maken met de bedoe-
ling te kunnen vertoeven bij mensen met wie je graag wilt
samenzijn. 

We weten dat de Judson Dance Theater groep, hoe hybride
ook, sociaal heel dens was. Door de roddels weten we zelfs
wie met wie naar bed ging. Maar in ernstige teksten laat
men de biografische dimensie keurig links liggen. 

Nochtans zijn die biografische anekdoten misschien wel
iets meer dan de kers op de taart, meer dan het tikje cou-
leur locale of een aardigheidje voor de liefhebbers van
petites histoires. Wat als die anekdoten nu eens het hart
van de geschiedenis vormden, in de meest letterlijke zin?

Ik hou wel van de idee dat kunstwerken, die voor een deel
intussen legendarisch zijn geworden, in feite neveneffecten
zijn van een verlangen dat dringender is: deel te hebben
aan de opwinding en aan het leven van andere mensen.
Kunstwerken worden op die manier tot restproducten van
een veel complexer mechanisme, waarin ook affecten,
nieuwsgierigheid en verleiding een rol spelen. Hiermee
wordt het belang van formele overwegingen niet ontkend,
maar wordt slechts verklaard waarom deze zo’n hevige
gevoelens kunnen losmaken. 

Zo bekeken kunnen bepaalde aspecten van mijn choreo-
grafische omgeving heel vreemd lijken: het fenomeen van
de audities, bijvoorbeeld; of het feit dat een productieassis-
tente tentoonstellingscatalogi doorbladert op zoek naar
‘interessante’ kunstenaars die ze zou kunnen uitnodigen
voor het volgende ‘samenwerkingsproject’ met de choreo-
graaf voor wie zij werkt. Ik ken een beeldend kunstenares
die met Steve Paxton wil samenwerken en aan haar assis-
tenten vraagt hem te contacteren om hem een gezamen-
lijk project voor te stellen. Waarom belt ze hem zelf niet?
Zíj is het toch immers die met hem wil samenwerken? Ook
krijg ik nu en dan managers aan de lijn die een afspraak
met me willen regelen omdat de artiest voor wie hij werkt
me graag wil ontmoeten voor een gesprek…

Uiteraard gaat het hier om typische symptomen van een
geprofessionaliseerd en gerationaliseerd kunstensysteem,
waarin de communicatievormen zijn geëvolueerd, net als
de bijbehorende middelen en instrumenten. Maar het 
verlangen naar een haast tribale nabijheid wordt er alleen
maar pathologischer op. Je ziet kunstenaars NIEUWE 
TRIBALISMEN bedenken, wanneer zij bijvoorbeeld group-
residencies of marathons organiseren, waarbij de deelne-
mers niet alleen seminaries, debatten en sessies allerhande
bijwonen, maar ook nog samen eten en leven binnen één
kunstencentrum. Voortaan hebben we daar dus kunsten-
centra voor nodig. 

Ik ben niet sarcastisch, maar wel geïntrigeerd door deze
verkenning van het gemeenschapsleven en door de werke-
lijke inzet van dit soort werkwijze. Wat hebben deze pro-
jecten te betekenen? Herontdekking van het sociale affect?
Recreatie van de intimiteit, of recreatieve intimiteit? 
De artistieke tegenhanger van reality tv en van program-
ma’s zoals Big Brother? Of wat anders?

Hoe dan ook overtuigt het me van één ding: we hebben min-
der kunstgeschiedenis nodig en meer theorieën over affect. 

Een groet,
Myriam

Datum: 28 AUGUSTUS 2001
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: SUSAN FOSTER
Betreft: DEMOCRATIE

Beste Susan, 

In haar baanbrekende werk over de dans van de jaren ’60
en ’70 kent Sally Banes een centrale plaats toe aan het
begrip democratie. Haar boek over het Judson Dance
Theater, getiteld Democracy’s Body, beschrijft het losser
worden van de sociale structuren, zowel in de kunst als in
een samenleving die streefde naar meer egalitarisme en
directere vormen van participatie. Niet toevallig halen
hedendaagse kunstenaars die op zoek zijn naar nieuwe
vormen van artistieke samenwerking, inspiratie uit deze
decennia, maar toch zul je weinigen onder hen horen
beweren dat ze uit zijn op meer ‘democratie’. 

Waar vinden we bijvoorbeeld de hedendaagse tegenhanger
van Joseph Beuys’ Organisation für direkte Demokratie durch
Volksabstimmung (1971)? In een benadering die herinnert
aan die van Merce Cunningham, streeft William Forsythe
naar een lichaam waarvan alle delen in gelijke mate aan
het scheppingsproces kunnen deelnemen, en waarvan elk
deel het centrum kan worden. Maar hij zou in dat verband
heel waarschijnlijk niet gewagen van een ‘democratisch
lichaam’. Christine De Smedt heeft massadansvoorstellin-
gen georganiseerd met 81 deelnemers, van wie de meesten
‘gewone’ mensen (niet-dansers) waren, die alledaagse
bewegingen uitvoerden, maar het woord democratie
neemt ze daarmee nog niet in de mond. 

Ik was verwonderd en geïntrigeerd toen ik je tijdens je
lezing ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van
Simone Forti in Los Angeles, uitdrukkelijk hoorde spreken
over democratie. Ik heb een video gezien van dat verrassen-
de gebeuren, waarbij je het publiek uitnodigde te improvi-
seren aan de hand van een score van RICHARD BULL, terwijl
jij je lezing verderzette en een analogie uitwerkte tussen
improvisatie en democratie. Toegegeven, je hebt dit model
geactualiseerd door het te koppelen aan het begrip ‘radica-
le democratie’ van Chantal Mouffe en Ernesto Laclau, dat
een veel minder harmonieus en idealistisch beeld schetst.
En toch, terwijl je je erop toelegt de mythologieën rond de
jaren ’60 kritisch te herzien, draag je wél bij tot de
instandhouding van een ervan: de ideologische verwant-
schap tussen improvisatie en democratie.

Waarom stoor ik me daaraan? Wel, om te beginnen is
democratie niet zozeer een kwestie van gelijkheid of
egalitarisme, maar van belangenconflicten en van een
onophoudelijke evenwichtsoefening tussen wisselende
machten. Meer nog, in mijn ogen berust democratie als
politiek model voor een groot deel op de overdracht van
burgerlijke verantwoordelijkheid, met andere woorden op
vertegenwoordiging eerder dan op direct handelen, en op
bemiddeling eerder dan op onmiddellijkheid. Wanneer je in
een democratisch systeem als het onze naar de stembus
trekt, dan breng je je stem uit om mensen te verkiezen die
je bekommernissen delen en je belangen zullen beharti-
gen. Het gaat niet om rechtstreekse deelname maar om
het delegeren van de macht aan iemand, de verkozen 
vertegenwoordiger, die handelt in naam van de burgers.
Democratie is dus intrinsiek een systeem van afvaardiging
of representatie, iets wat de zogenaamd democratisch 
opererende collectieven over het hoofd lijken te zien. 
Het meest problematische is echter nog, dat door voortdu-
rend te hameren op gelijkheid en gedeelde verantwoorde-
lijkheden, er een blindheid ontstaat voor de nieuwe vor-
men van hiërarchie en leadership, die de meer traditionele
modellen hebben verdrongen. In een beroep als de dans,
dat drijft op de kracht van het charisma, en in een markt
als het dansveld, dat gretig teert op de ‘naam’ als handels-
merk, is er opvallend weinig oog voor de wijze waarop
charisma functioneert en autoriteit produceert. Alles wel
beschouwd kan men zich afvragen of het waas dat rond
het begrip democratie hangt uiteindelijk niet heel wat 
problemen en ijdele verwachtingen rond samenwerking 
in het leven heeft geroepen.

Tot slot zou ik je een laatste reden willen opgeven voor mijn
terughoudendheid wat betreft het gebruik van de term
‘democratisch’: de term krijgt betekenis in een impliciete
tegenstelling met de niet-democratische of zogeheten 
‘totalitaire’ regimes. Dit gaat ongetwijfeld terug op de Euro-
Amerikaanse context ten tijde van de koude oorlog, toen
democratie werd voorgesteld als het tegenovergestelde van
communisme. Zoals de neomarxistische historicus Serge
Guilbaut stelt, vond het abstract expressionisme snel sup-

porters in de Amerikaanse officiële kringen omdat waarden
als spontaneïteit, vrijheid en lichamelijke expressie gemak-
kelijk in het patriottisch kraam in te passen waren; via deze
kunst konden ze de rest van de wereld laten zien hoe 
progressief en democratisch Amerika wel was.

Dit verband tussen hedendaagse kunst en ‘democratische
samenlevingsvormen’ wordt ook gevoed door de recente
opkomst van de nieuwe dans in landen als Rusland,
Hongarije, Letland… Al te gemakkelijk wordt het feit dat
de nieuwe dans is opgekomen na de val van de ‘totalitaire’
regimes als het perfecte bewijs beschouwd dat hedendaag-
se kunst en democratie wel moeten samenhoren. Maar is
dat wel zo? Zou het niet pertinenter zijn om hedendaagse
dans in verband te brengen met laatkapitalisme?
Misschien hebben de culturele scènes door de politieke 
veranderingen wel makkelijker toegang gekregen tot een
cultureel-economisch circuit, waarvan zij voordien uitge-
sloten waren? Door in dit netwerk van (commerciële) uit-
wisseling te stappen, lijken ze plots zichtbaar te zijn gewor-
den, als waren zij uit het niets te voorschijn gekomen.

Anderen hebben allicht meer inzicht in de historische ver-
banden tussen politieke veranderingen en de opmars van
de hedendaagse dans in Oost-Europa, Portugal enzovoort.
Ik heb er voorlopig slechts het raden naar. Waarom nemen
we dit onderwerp niet op in een van de toekomstige discus-
sies van de Corporeality groep – hopelijk binnenkort?

Ik ben benieuwd,
Myriam

Datum: niet gepreciseerd
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: Myriam Van Imschoot
Betreft: DE KLOOF

De idee dat het product van een samenwerking de sporen
draagt van de sociale specificiteit van deze samenwerking,
lijkt een waarheid als een koe. Wij zijn inderdaad geneigd
aan te nemen dat de wijze waarop wij samenwerken ook
in het uiteindelijke resultaat afleesbaar zal zijn. Blijft ech-
ter nog de vraag hoe dit zich precies manifesteert en
erkend zal worden in de publieke sfeer.

Er lijkt een onvermijdelijke kloof te gapen tussen de werke-
lijke artistieke productie (te weten hoe mensen werkelijk
hebben samengewerkt bij het scheppen en/of de voorstel-
ling) en de wijze waarop deze arbeid publiek wordt geco-
deerd in het vertoog over de opvoering. Ik vermoed dat het
ethische aspect in het geding komt wanneer de vraag
wordt gesteld hoe we met die kloof omgaan.

1. Een eerste strategie bestaat erin bewust met het AUTEURS-
BEGRIP te spelen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van
pseudoniemen, van meerdere namen of vermommingen, die
doorgaans verdonkeremanen hoe de samenwerking nu pre-
cies verliep. In dat verband kunnen choreografen als Xavier
Le Roy of Jérôme Bel worden vermeld. Ofwel wordt de rol
van de auteur overbelicht, bijvoorbeeld in stukken als Nom
donné par l’auteur of Jérôme Bel, ofwel wordt verwarring
gezaaid, zoals gebeurt met het stuk Xavier Le Roy, dat
gemaakt werd door Xavier Le Roy maar waarvan Jérôme Bel
de auteursrechten bezit (Bel wordt als auteur gecrediteerd).
Het conventionele karakter van de verhouding tussen auteur
en schepper, wordt op die manier in de verf gezet. De kloof
tussen de feiten (wie heeft wat gedaan) en de publieke code-
ring van die feiten, wordt beklemtoond, ja zelfs uitvergroot.

Ik interviewde de auteur JILL
JOHNSTON in het voorjaar van
2001 over haar engagement als 
critica in de dans- en kunstwereld
van de jaren ’60 en over enkele van
haar performances uit die tijd.
Datzelfde jaar heb ik haar voorge-
steld om samen een lezing te
maken. De tekst zou onze opvattin-
gen over de dans van de jaren ’60
vervlechten en had de clichématige
posities moeten overstijgen die veel
dansgeschiedschrijving typeren
(het ‘ik was erbij, zo heb ik het

ervaren’ tegenover het ‘was ik er
toen maar bij geweest, dat valt
nooit meer goed te maken’). Ik zou
de lezing geven, vermomd als Jill
Johnston, zoals ze in volle hippietijd
op de cover van haar bloemlezing
Marmalade Me staat. Het idee werd
nooit gerealiseerd. Over vermom-
mingen tijdens performance lectures,
zie ook de kanttekening bij mijn
brief Brief/lezing aan Xavier Le Roy.
Jill Johnston, Marmalade Me, 
New York, E.P. Dutton & Co, 1971.

TWAALF DAGEN na het schrijven
van deze brief boorden de vliegtui-
gen van Al Qaida zich in de WTC-
torens. In één klap veranderde het
politieke wereldtoneel. Democratie
werd het ideologische schaamlapje
waarachter Amerika zich verschool
om oorlog te voeren in het Midden-
Oosten; het werd een weapon of
mass distraction. De vloed van poli-
tieke en cultuurkritische literatuur
over democratie die sindsdien het
daglicht zag, klinkt uiteraard nog
niet door in deze brief. Vind ik het
daarom vrijblijvend klinken? Een
academisch onderonsje? Ik herlees
hem met reserves en ook wel een
beetje met gêne.
—
SUSAN LEIGH FOSTER is een van de
toonaangevende figuren in het veld
van de dance studies. Haar werk
draait rond diverse praktijken van
embodiment, die zij analyseert in
samenhang met de verschillende
choreografische culturen, de histo-
rische periodes en ideologische en
raciale vraagstukken. Susan zat de
groep Corporeality voor tijdens de
FIRT-bijeenkomst (Lyon, 2000),
een seminarie waarvan ik enkele
jaren deel uitmaakte. 
—
De titel van deze dans van RICHARD
BULL is Palendrome. Voor een studie
over Richard Bull, die aan het einde
van de jaren ’60 een improvisatie-

ensemble leidde, zie Dances That
Describe Themselves: The Improvised
Choreography of Richard Bull,
Middletown (Connecticut),
Wesleyan University Press, 2002.
—
De figuur van de GOEROE is bijzon-
der interessant en beslist het bestu-
deren waard in de context van de
jaren ’70 (iets wat in dansonder-
zoek, voor zover ik weet, nog niet is
gebeurd). Een van de kenmerken
van goeroes is dat zij niet om de
macht ijveren, maar deze als het
ware ‘toegekend’ krijgen. Het is
alsof de macht hen in de schoot
geworpen wordt. De goeroe is dus
een tegenstrijdige figuur: een leider
die geen leiding wenst te nemen,
een gids die verkondigt dat ieder
zijn eigen weg moet zoeken, een
solitaire figuur die niettemin
omringd wordt door een groep vol-
gelingen. De goeroe is een latere
echo van de religieuze hogeprieste-
ressen in de moderne dans – men
denke aan Ruth Saint Denis,
Martha Graham en Mary Wigman.
Met dit kleine verschil dat de goeroe
een soort terughoudendheid
bewaart ten opzichte van zijn rol,
dat hij die niet opzoekt en zich dus
onthoudt van de quasidictatoriale
neigingen van hogergenoemde
figuren. Raadseltje: wie zijn van-
daag de goeroes? 

—
Yvonne Rainer, WORK 1961-1973,
Halifax, Press of the Nova Scotia
College of Art and Design, 1974.
—
In verband met het NIEUWE 
TRIBALISME denke men aan de 
resident projects van Tom Plischke
and Friends (in de Brusselse
Beursschouwburg, 2001) en aan
de Frankfurter Küche in de Gentse

Vooruit (tijdens B-Visible, de 
queerathon rond queerness en visibi-
liteit), om slechts enkele, sprekende
voorbeelden te noemen. Als curato-
ren van Connexive #1: Vera Mantero
hebben Barbara Raes en ikzelf in de
Vooruit een festival als ‘environ-
ment’ opgezet, waar een dozijn
kunstenaars eveneens leven- en
werkomstandigheden deelden.
Meer documentatie op Sarma.be.
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2. Een andere strategie bestaat erin dat men net omge-
keerd te werk gaat, dit wil zeggen, dat men de kloof zoveel
mogelijk tracht te dichten, door te streven naar het
samenvallen van het maken van het stuk en het publieke
moment van de voorstelling. In dat geval kan de samen-
werking worden gerepresenteerd tijdens het optreden, als
een onderdeel ervan. In geïmproviseerde performances zie
je hoe proces en product één worden, hoe de realiteit van
het werk en de publieke weergave ervan overlappen, en
hoe de dichotomieën die de westerse esthetiek beheersen,
worden ontwricht: de tegenstelling tussen auteur en uit-
voerder, tussen scheppingsproces en product, tussen de
handeling van het maken en datgene wat gemaakt wordt.

Een bedenking bij de eerste strategie: het spel met de ganse
auteurskwestie kan de conventionele en vaak economi-
sche aard van het statuut van de auteur expliciteren. Het
kan verwarring zaaien, verdoezelen, vervormen, het reële
werkproces versluieren, maar uiteindelijk wordt de macht
van de ‘naam’, van het ‘merk’ op die manier niet alleen
gedemonstreerd: zo’n demonstratie is tevens een bevesti-
ging en bekrachtiging van de feitelijke situatie. Het is niet
omdat dergelijke pogingen tot subversie een logica aan het
licht brengen, dat zij die ook ondergraven.

Een andere bedenking bij de tweede strategie: het streven
naar een authentieke overeenstemming tussen het reële
samenwerkingsproces en de publieke sfeer kan nooit uit-
monden in het volledig samenvallen van beide. De conver-
gentie tussen de handeling van het maken en het maaksel
zelf, of het in elkaar schuiven van datgene wat aan de
voorstelling voorafgaat (proces) en het moment van de uit-
voering, zorgt niet noodzakelijk voor complete transparan-
tie, verleent geen volledige zichtbaarheid aan de totaliteit
van het samenwerken, tot in de specifieke details toe.
Misschien ligt in dat falen wel een positieve noot, al bij al.
In de spektakelmaatschappij, waar alles spektakel hoort te
zijn (zelfs die momenten die in de gangbare opvatting ach-
ter de coulissen thuishoren, de private sfeer van repetities
of studiowerk), is het spektakel in elk geval niet alom-
tegenwoordig. En dat kan een punt zijn om te besluiten:

HET HOUDT ALTIJD EEN KEUZE IN TE BEPALEN WAT MEN OPEN-
BAAR MAAKT EN WAT MEN IN DE PRIVÉSFEER HOUDT.

Datum: 23 maart 2002 
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: Xavier Le Roy
Betreft: Brief/lezing

Beste Xavier, 

Nicole heeft me verteld dat je wil deelnemen aan de publie-
ke discussie naar aanleiding van mijn VIDEOPRESENTATIE
Letters on Collaboration. Een leuke verrassing en een
opwindend vooruitzicht. Het is een pluspunt dat je er de
afgelopen zomer in Podewil al bij was, toen ik de eerste
keer een lezing met het brievenmateriaal heb gehouden. 
Ik ben nogal gehecht aan de geschiedenis die in projecten
als dit sedimenteert, wat verklaart waarom ik de laatste,
videografisch uitgebreide manifestatie van de lezing niet
helemaal los kan maken van de eerste versie. Jij zult ze
beide hebben gezien, en dat vind ik prettig.

Ik ga zelden in op uitnodigingen om lezingen te geven. De
lezing steunt op premissen die mij in verwarring brengen.
Waarom vormt zij zo’n hardnekkig genre, waarom is het
evenement van de lezing zo gegeerd (want organisatoren
blijven ze maar organiseren en mensen blijven ze maar bij-
wonen)? Als vehikel voor de overdracht van informatie is ze
niet echt geschikt, denk ik, want er gaat in de overdracht
heel wat informatie verloren, om redenen die gaan van de
didactische vaardigheden van de spreker tot het concentra-
tievermogen van de luisteraar. Het feit dat de meeste lezin-
gen teruggaan op een geschreven tekst, die vervolgens mon-
deling wordt gebracht, maakt het allemaal nog ingewikkel-
der. Het systeem van productie, distributie en receptie waar
de geschreven tekst deel van uitmaakt, werkt volgens ande-
re regels dan die van het orale systeem. Mensen die een
lezing geven, verontschuldigen zich vaak omdat ze hun
tekst alleen maar lezen, een ongemakkelijke schuldbekente-
nis die meteen ook verklaart waarom ze hun vooraf vast-
gelegde tekst proberen te mixen met ad-hoccommentaar, 

zijdelingse opmerkingen, oogcontact of met zogenaamd
spontane gebaren en intonaties. De geschreven tekst verkle-
den, opsmukken met de make-up van het orale: de lezing is
een travestiet.

Sommige mensen vinden de lezing waardevol omdat ze
een onmiddellijke uitwisseling met het publiek mogelijk
zou maken. Zelf geloof ik niet dat haar echte aantrek-
kingskracht daarin schuilt. Mensen gaan niet naar een
lezing omdat ze in dialoog willen treden met de spreker of
omdat ze willen discussiëren over de kwesties die hij of zij
aansnijdt. Ze gaan er niet zozeer naartoe om kennis te ver-
werven, maar om de ‘performance’ van die kennis te zien,
belichaamd door de spreker. Het genre van de lezing
steunt op een metafysica van de aanwezigheid. Het komt
tegemoet aan het verlangen om kennis en autoriteit te
‘spectaculariseren’ door middel van een performance, een
spectacularising die de terugkeer mogelijk moet maken
van het lichaam naar de tekst, van de stem naar de woor-
den. Maar als ik een lezing houd, dan voel ik een tegenzin
om de locus van de autoriteit te bezetten, het proefterrein
waar mijn lichaam wordt uitgenodigd om met mijn woor-
den overeen te stemmen, waar mijn aanwezigheid mijn
ideeën moet authentiseren.

Elke lezing die ik accepteer is een gelegenheid om mijn
tegenzin het hoofd te bieden.

***
Vorige zomer, toen ik de lezing voor het eerst in Berlijn
bracht, heb ik een paar dingen uitgeprobeerd. Zo heb ik mij
erin verkneukeld dingen te zeggen waarvan ik wist dat
alleen de mensen die de lezing bijwoonden ze zouden horen,
en niemand anders. Dat kleine particuliere plezier verzoen-
de me enigszins met alles wat me aan lezingen stoort. 

Daar valt heel veel over te zeggen, maar ik zal het kort hou-
den. Ik stuur je de video die in Berlijn zal worden gepresen-
teerd. Naar welk adres moet ik hem sturen? Wil je de brieven
die in de video opgenomen zijn ook in geschreven vorm krij-
gen (via e-mail)? Ik schroom ze je te sturen omdat ze vol 
tikfouten staan. Ik heb ze in hun losse vorm bewaard. Ik zag
niet in waarom ik brieven zou ‘corrigeren’. Ze dragen de spo-
ren van wat ze waren en zijn: een vorm van privécommuni-
catie. Dat private karakter kunnen ze echter niet handha-
ven; ze moeten nu het domein van het anonieme doorkrui-
sen. Ze leven bij de gunst van afstand en afwezigheid; dat ze
aankomen, kan gehoopt, maar niet gewaarborgd worden.

Ik hoop dat deze brief aankomt, 
Myriam

Datum: 9 maart 2002 en 12 september 2002
Van: XAVIER LE ROY
Aan: Myriam Van Imschoot
Betreft: Re: DE KLOOF

Beste Myriam,

Het herbeluisteren van je teksten over samenwerken is een
hele ervaring, die me natuurlijk heeft herinnerd aan mijn
eigen vragen hieromtrent en aan mijn pogingen om erover
na te denken. Ik heb naar ik meen beide door jou genoem-
de strategieën uitgeprobeerd om de kloof te dichten tussen
de werkelijke bijdrage van de kunstenaar en de wijze
waarop deze publiek wordt gecodeerd. Ik denk aan Xavier
Le Roy van Jérôme Bel, maar ook aan Continuous Project
Altered Daily met Quatuor Knust, aan NAMENLOS en aan
Extensions, bijvoorbeeld. Ik kom tot hetzelfde besluit als jij,
maar niet voor 100%.

Het zal misschien lijken alsof ik iets tracht te verdedigen,
maar ik zou enkele bedenkingen willen maken bij het stuk
Xavier Le Roy, dat van JÉRÔME BEL is en door mij gereali-
seerd werd, en dat je als voorbeeld aanhaalt in een van je
brieven. Ik ben het ermee eens dat het stuk de in de ‘spek-
takelmaatschappij’ dominante macht van de (merk)naam
bevestigt, of daar althans mee speelt. Het maakt ook dui-
delijk dat we misschien niet bij machte zijn eraan te ont-
snappen. Destijds stelde ik me de volgende vragen: welke
tactiek kan je aanwenden om dit probleem aan te pakken
en te proberen de zaken wat in beweging te brengen? Hoe
kan je verwarring zaaien in de manier van werken en in
de receptie van het werk? Hoe verhouden zich de verwach-
tingen en de perceptie?

Dit soort samenwerking was ongewoon voor mij omdat ik
die verwarring heb toegelaten en geprobeerd heb te volgen
wat ze kon teweegbrengen, niet alleen op het vlak van de
receptie maar ook op dat van het werkproces. Naar ik
meen hebben wij de verwarring niet aangewend om een
kloof te creëren tussen de werkmethode en de wijze waar-
op deze publiek wordt gecodeerd, of hebben we die kloof
althans niet dieper gemaakt. Alles hangt af van de manier
waarop je de werkmethode opvat. In feite heb ik gepro-
beerd de afstand tussen de ideeën waarrond Jérôme Bel
had gewerkt in zijn vorige stuk en de interpretatie die ik
daarvan geef, zoveel mogelijk te reduceren. Het stuk Xavier
Le Roy volgt na Jérômes Le Dernier Spectacle; het is er in
feite een soloversie van. Het gaat dus om een stuk van
Jérôme, dat moet duidelijk zijn. In die zin werd de symboli-
sche dimensie van de taakverdeling geëerbiedigd. Wij heb-
ben uitgelegd ‘wie wie is’ en ‘wie wat doet’, in overeen-
stemming met datgene waarover het stuk gaat en met dat-
gene waarover het publiek werd uitgenodigd na te denken:
Jérôme werd de ‘auteur’ genoemd, en ik was diegene die
het project had bedacht en gerealiseerd. De kloof kan dan
ook als erg smal worden beschouwd. Het is net alsof
Jérôme met zijn dansers had gewerkt op de gewone
manier, met als enig verschil dat hij de repetities niet bij-
woonde. De samenwerking was klassiek, in die zin dat ze
voortkwam uit een vermenging en uitwisseling van ideeën
met de bedoeling er een vorm aan te geven. Niets nieuws.
Het proces en het product genereren een hybride – net als
bij elke samenwerking. 

Wat de tweede strategie betreft, ben ik geïntrigeerd door het
feit dat de werkmethoden om een choreografie te concipië-
ren gewoonlijk berusten op een onderscheid tussen de tijd
van de repetities en het moment van de opvoering.
Improvisatie op de scène biedt deels een alternatief voor
deze feitelijke situatie, en ik stoor me vaak aan de relaties
en conventies die ontstaan rond datgene wat wordt
beschouwd als ‘spontaan’, privé en openbaar tijdens dit
soort vertoningen. Heel vaak construeren of reconstrueren
we een private ruimte (het teamwerk in de studio) zodat
uiteindelijk iets openbaars wordt voortgebracht (op de
scène). Meestal zijn we bezig met het ontwikkelen van tech-
nieken die erop gericht zijn in een openbare context het
moment te reproduceren dat in een private situatie werd
gecreëerd. Het gaat hier om twee totaal verschillende con-
texten, en we weten dat heel wat parameters veranderen
wanneer je de ene voor de andere inruilt. Ondanks alles
voelen we toch de behoefte het private te reproduceren, en
misschien ligt daar wel de grondslag van de podium-
kunsten. Gaat het om een manier om publiekelijk privaat 
te zijn? Dat is wat ik in mijn werk wil onderzoeken, omdat
ik niet geloof dat de rol van de choreograaf beperkt blijft tot
het openbaar maken van iets wat voorheen privé was.

Ik zou heel graag weten wat je denkt over de openbare en
private affecten van zij die in een samenwerking betrokken
zijn. Ik zou meer bepaald willen achterhalen wat deze
affecten teweegbrengen, in verscheidene opzichten: op
sociaal vlak, psychologisch, emotioneel, politiek enzovoort
(het is natuurlijk erg moeilijk deze niveaus van elkaar te
onderscheiden). De ‘mislukking’ in de omgang met de
kloof waarover jij het hebt, lijkt me voornamelijk te wijten
aan al die waanideeën en verwachtingen omtrent de ver-
houding tussen openbaar en privé en omtrent hun respec-
tieve rol in het werkproces. Ik ben het roerend eens met je
bedenkingen over de ijdele verwachtingen rond democra-
tie als samenwerkingsmodel. Maar de belangrijkste vraag
luidt: ‘Wat anders dan democratie?’ Ik denk dat we voort-
durend samenwerken en dat het belangrijk is ons af te
vragen hoe we dat willen doen en met welk doel.
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Voor een verhelderende analyse
van de ontwrichting van het
AUTEURSBEGRIP in het werk van
Bel en Le Roy, zie de artikels van
Gerald Siegmund in de Frankfurter
Allgemeine. Deze teksten kunnen
tevens worden geraadpleegd via 
het danskritiekplatform
www.sarma.be. Ook No Wind No
Word: New Choreography in the
Society of Spectacle van Helmut
Ploebst geeft achtergrond
(München, K. Kieser Verlag, 2001).
Inmiddels lanceerde Jérôme Bel ook
een erg informatieve website over
zijn werk: www.jeromebel.be.
—

“HET HOUDT ALTIJD EEN KEUZE IN
TE BEPALEN WAT MEN OPENBAAR
MAAKT EN WAT MEN IN DE PRIVÉ-
SFEER HOUDT.” Die keuze wordt niet
altijd bewust gemaakt. Toch is er
een beslissingsmarge. Het is deze
marge die onderhandeling mogelijk
maakt, maar ook regularisatie.
Voorbeeld van het laatste: in het
contract van de dramaturg bij 
sommige dansgezelschappen staat
dat die niet over het proces mag
rapporteren of documenten die met
de ‘interne keuken’ van de creatie
te maken hebben mag laten circule-
ren. De breuklijn tussen publieke
vertoning en het werk achter de
schermen wordt aldus contractueel
gelegaliseerd. 

Nadat ik de brieven tijdens een
lezing op Tanz im August had
gebracht (28 augustus 2001),
kreeg ik van het Atlantic New
Dance Festival de mogelijkheid om
de ‘lezing’ nogmaals te presenteren
in Halifax New Scotia (4 februari
2002). Ik kon de reis niet maken,
en stuurde in de plaats een video
die ik samen met filmmaakster
Inneke Van Waeyenberghe maakte
op basis van bestaand en nieuw
brievenmateriaal. Enkele maanden
later wordt deze video opnieuw ver-
toond, ditmaal tijdens Projekttage –
Kreation im Dialog, op uitnodiging
van Tanzkontakt Berlin (14 april
2002). Ik ben op dat moment in
New York aan het werk. Wanneer
ik verneem dat choreograaf Xavier
Le Roy als co-referent zal optreden
tijdens de VIDEOPRESENTATIE, met
aansluitend een publieksdiscussie,
schrijf ik hem een brief (zie hier-
naast). Het is het begin van een
langere correspondentie over
samenwerking. Xavier schrijft:
“Wel, heb je nog een wens voor
mijn interventie bij jouw video aan-
staande zondag? Heb je een speci-
fieke houding voor ogen? Zal ik me
kleden als Myriam voor die gele-
genheid? Zal ik Vlaams spreken?
Moet ik improviseren op de song
van Missy Elliot, wanneer ze zingt
‘copy me, don’t copy me’? Laat me
iets weten.” Ik antwoord: “Wees
gewoon je aloude zelf – daarmee
blijft het hele gamma van je vele
ego’s en alter ego’s open.” De vra-
gen van Xavier zijn speels, maar
niet geheel onschuldig. In zijn eigen
werk zit vaak een vorm van lichte
vermomming of drag. En wat mij
betreft heeft het brievenproject 
stilaan ook iets van een travestie.
Achter de verbale ‘uitlaatklep’ gaat
een volledig gestokte bedrijvigheid
schuil op het vlak van ‘academi-
sche’ publicaties. Het is dus via de
brieven dat ik mijn schrijfmotor in
een andere vorm warm houd. Ik
richt me tot imaginaire correspon-
denten, laat brieven onverstuurd
liggen of lees ze voor het eerst aan
de ‘respondent’ voor tijdens het
publieke moment van een lezing. 
In de loop van de jaren probeer ik
verschillende presentatiemogelijk-

heden uit – met video, in perfor-
mance, met de medewerking van
andere choreografen, voorlezers,
vertalers enzovoort. Het is op dit
punt dat de brieven niet alleen over
samenwerking handelen, maar zelf
het voorwerp van samenwerkingen
worden en een meervoudig per-
spectief toelaten. “How shall we
collaborate on this”, vraagt Xavier
in zijn niet gepubliceerd antwoord
op deze eerste brief. Ik heb jaren-
lang ‘gebrieft’, met een niet aflaten-
de interesse voor andersoortige en
informele circuits waarin kritisch
discours ontstaat en circuleert. Bref.

‘Letters on Collaboration. A video lecture’, 
van Myriam Van Imschoot in samenwerking

met Inneke Van Waeyenberghe. 
(foto’s: Myriam Van Imschoot)
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Samenwerking is vaak een geconnoteerde term, maar dat
neemt niet weg dat het moeilijk blijft het bestaande model
te veranderen. Er bestaat de neiging om het ene model in
te ruilen voor het andere. Het is even moeilijk een nieuw
model te bedenken als te blijven steken tussen twee versle-
ten modellen in.

Ik hoop spoedig van je te horen; vergeef me deze zo laattij-
dige en verwarde brief.

Beste groeten,
Xavier

Datum: 11 april 2002
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: Xavier Le Roy
Betreft: NOG MEER

Beste Xavier,

De eerste vorm van samenwerking die in crisis is geraakt,
is die tussen de kunstenaar en zijn publiek. De moderniteit
en de moderne kunst zijn uit deze crisis geboren; de avant-
garde is ontstaan als een reactie erop.

Kunstcriticus Thierry De Duve stelt dit probleem aan de
orde wanneer hij beschrijft hoe de aloude verhouding 
tussen de kunstenaar en zijn ‘ontvanger’ ingebed was in
een strak gereguleerd en doorzichtig sociaal pact. 
De Academie registreerde de schilders (de identiteit van
kunstenaar was verbonden met de toetreding tot deze
‘gilde’) en de schilder wist min of meer met wie hij te doen
had: wie zou kopen, kijken, ontvangen… Volgens De Duve
heeft zich een ingrijpende verandering voltrokken toen het
publiek toegang kreeg tot de ‘salons’, die net ‘kerken’ waren
waar iedereen zomaar kon binnenwandelen. Met de komst
van ‘jan en alleman’, met de sociale herverdeling van het
oordeelsvermogen, kwam het kunstwerk plots terecht in
een receptiesysteem dat gekenmerkt werd door anonimiteit.
Als je er goed over nadenkt, moet dat een enorme kentering
zijn geweest: die overgang van een min of meer vertrouwde
‘ontvanger’ naar een meer abstracte ‘receptie’. 

Alle kunsten hebben soortgelijke veranderingen door-
gemaakt, in verschillende perioden. Met de opkomst van
de boekdrukkunst en andere massaproductietechnieken,
kende ook de literatuur plots een verspreiding tot ver bui-
ten de kringen waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was,
naar het abstractere veld van ‘het lezerspubliek’.
Een jonge Portugese historicus, RUI TAVAREZ, die onderzoek
heeft gedaan naar de censuur in de 18de-eeuwse Spaanse
literatuur, en die ik heb ontmoet in de New York Public
Library, wist me een en ander te vertellen over deze
abstracties. Hij wees me in dat verband op de semantische
verschuivingen die een begrip als ‘interessant’ heeft
ondergaan, en die getuigen van een toenemende graad
van abstrahering. Vóór de 18de eeuw werd het woord
interessant enkel in de concrete zin gebruikt, wanneer iets
bij iemand interesse kon opwekken omdat die persoon er
ook een belang bij had. Het wees niet op een intrinsieke
kwaliteit van iets, maar op een relationeel gegeven, op de
wijze waarop iets voor iemand van belang was. Pas in de
18de eeuw werd ‘interessant’ een ruimer begrip: iets kon
interessant zijn op zich, als dusdanig, zonder onmiddellijk
nut of zonder dat een bepaalde persoon er een specifiek
belang bij had. In zekere zin kan je stellen dat dit met een
esthetische verschuiving gepaard ging. Niet toevallig heeft
de moderne kunst – die eveneens is losgeraakt van zijn
ontvangers – het adjectief ‘interessant’ gepromoveerd tot
zijn voornaamste predicaat. ‘Ach, hoe interessant!’

Ik schrijf dat allemaal neer zoals het bij me opkomt, omdat
het te maken heeft met je vraag over de verhouding
privé/publiek. De private sfeer is slechts kunnen ontstaan
in samenhang met de ‘anonimiteit’, haar tegenhanger. 
In een sociale situatie waarbij we de sociale posities ken-
nen, kunnen we persoonlijk zijn, maar moeilijk privé. Het
private en de anonimiteit ondersteunen elkaar, ook al 
lijken ze tegengesteld. Het private ‘ik’ is overigens een van
die andere categorieën die pas in de 18de eeuw zijn opge-
komen, en dat is slechts kunnen gebeuren als gevolg van
een transformatie van het sociale weefsel. 

Dit betekent niet dat iedere handeling of ieder gebaar op
de scène noodzakelijk privé is; enkel dat er op de scène een
bijzonder spanningsveld is waarbinnen de performer ope-
reert: hij of zij geeft iets prijs (hoe persoonlijk ook) voor de
ogen van een onbekende. De vertolker kan het publiek dan
wel beschouwen als een verzameling individuen, die bij-
voorbeeld deel uitmaken van een min of meer arbitraire
groep, en die op die avond ter gelegenheid van de voorstel-
ling zijn bijeengekomen. Je kan het publiek ook in sociolo-
gische termen in kaart brengen, zoals publieksonderzoek
dat poogt te doen, door de samenstelling ervan te onder-
zoeken aan de hand van parameters als klasse, ras, oplei-
dingsniveau, persoonlijke geschiedenis enzovoort. Je kan
je zelfs een vrij goed idee vormen van dat publiek. Maar
eigenlijk is dat hier naast de kwestie, want in wezen richt
de vertolker zich steeds tot een ongrijpbaardere entiteit:
een onbekende factor ‘x’, een leegte, een anonimiteit. Dat
tekent zich trouwens geregeld op het passieve GEZICHT van
de hedendaagse vertolker af. Net als de onbekende waar-
toe hij zich richt, is het gelaat abstract en leeg. 

Net zoals de vrouwen ‘de mannelijke blik’ hebben geïnteriori-
seerd (volgens feministische theorieën), zo heeft de acteur of
danser de blik van een anonieme massa GEÏNTERIORISEERD.

Dit heeft zeker gevolgen voor de manier waarop samen-
werkingen zich inschrijven in de moderne kunstpraktijk.
In de kunstdisciplines waar samenwerking meer vanzelf-
sprekend is (de podiumkunsten enzovoort) hebben de 
vertolkers waarschijnlijk een ander ‘gevoel’, een andere
‘grondtoon’ ontwikkeld, in de inter-‘face’ met een entiteit
die geleidelijk haar reële en tastbare sociale dimensie heeft
verloren. Het is mogelijk dat deze leegte aan de andere
kant van de lijn (in het publiek) de behoefte heeft aan-
gewakkerd om des te meer op de scène, als door een ver-
grootglas, allerlei sociale verhoudingen van naaldje tot
draadje te ontrafelen. Alsof het ontbreken van een per-
soonlijke aanspreking om compensatie vroeg en een sleu-
telgat vereiste om inzage te krijgen in de persoonlijkheden
óp de scène, de groepsdynamiek, de private zieleroerselen
(psychologie) zowel als de collectieve (sociologie). Zoals
bekend zijn de sociologie en de psychologie als disciplines
een 19de-eeuwse uitvinding. 

Voilà, ik weet niet of dit je vraag beantwoordt, maar
mocht ik hierop doorgaan, dan zou ik vanuit die concep-
tuele knoop van openbaar/privé/sociaal/persoonlijk 
vertrekken.

***
Je vraagt me vanuit welk ander model dan het democra-
tische men zou kunnen werken. Samenwerken is uiteinde-
lijk een door en door ethische en politieke kwestie. 

Sta me toe de discussie te verrijken met een korte anekdote.

Wat me opvalt wanneer ik John Cage lees, is dat hij het
vaker heeft over anarchie dan over democratie. Deze
dimensie wordt in het onderzoek over dans meestal 
verwaarloosd. Er is een fel contrast met bijvoorbeeld de
studies over Merce Cunningham; daar staat het democra-
tische principe centraal en is nauwelijks sprake van 
anarchie. Het is niet de eerste keer in de dans dat de boude
esthetiek van Cage in een minder radicale, verdunde vorm
terugkeert. Een gebrek aan guts dat ik eigenlijk alleen
maar kan betreuren. 

Cunningham heeft bij Cage het werken met toevalsele-
menten gehaald, de ritmische structuren, de charts, en
noem maar op – waarom heeft hij ze dan niet omkleed
met dezelfde politieke metafoor als Cage, die deze al heel
vroeg gebruikte? Komt dat misschien omdat in de dans
andere morele imperatieven en reflexen spelen dan in de
muziek? Of omdat, zoals Cunningham ooit zei, klanken
geen been kunnen breken wanneer ze tegen elkaar 
botsen? 

Ik wil niet zeggen dat het anarchisme een onproblema-
tisch sociaal model is, maar naar mijn gevoel hebben de
danscritici bijgedragen tot het afzwakken van een alterna-
tief voor het afgezaagde democratische model. John Cage
min de anarchie = Cunningham.

Nu ik eraan denk… Ik ben gevraagd om in oktober in
Parijs te komen spreken op een colloquium georganiseerd
door Christophe Wavelet en Claire Rousier. Waarom zou-
den we onze dialoog niet gebruiken als repetitie voor een
eventuele gezamenlijke PERFORMANCE LECTURE? Natuurlijk,
we moeten niet overhaast te werk gaan; stap voor stap.
Maar ik laat het idee hier graag vallen, voor ik me weer in
stilte terugtrek. Stap voor stap. Nu is het aan jou.

Myriam

P.S.: Waar ben jij momenteel mee bezig, in termen van
samenwerking?

Datum: 13 APRIL 2002 EN 12 SEPTEMBER 2002
Van: Xavier Le Roy 
Aan: Myriam Van Imschoot
Betreft: RE: NOG MEER

Beste Myriam,

Ik heb zopas je geweldige antwoorden gelezen op sommige
van mijn vragen. Je voorstel om het probleem van het 
private en het publieke op de scène opnieuw te bekijken in
het licht van de opkomst van het anonieme publiek, zet
me serieus aan het denken. 

Je voorstel om de anarchie als ander samenwerkingsmodel
te overwegen, herinnert me aan wat ik heb ervaren ten
tijde van het project Namenlos (1998). (Je zal wel hebben
begrepen dat deze titel zoveel betekent als: ‘zonder naam’.)
Ik had dit project opgestart met een uitnodiging aan een
tiental kunstenaars om samen te werken over kwesties die
verband houden met improvisatie en de productie van spe-
cifieke lichaamsbeelden (het verband tussen improvisatie,
lichaamsbeeld en representaties van het lichaam). Mijn
voorstel bestond in een reeks vragen, maar ik reikte verder
geen enkele werkwijze aan. Ik ging ervan uit dat wij daar
samen over moesten praten. Bij onze eerste vergadering in
de studio, hebben we beslist een halfuur in alle vrijheid
samen te improviseren, louter met de bedoeling contact te
maken. Vervolgens zijn we aan de discussie begonnen; 
telkens wanneer er een beslissing moest worden genomen
met betrekking tot het gebruik van muziek, of iets nave-
nant, keek iedereen mijn kant op. Van de weeromstuit heb
ik zonder iets te zeggen mijn gezicht naar de muur achter
me gekeerd (om te kennen te geven dat ik niet het gezag
voerde over de groep). Dat heeft een soort verwarring en
onrust veroorzaakt (die ik anarchistisch zou kunnen noe-
men, volgens de klassieke definitie van de term), waarop we
uiteindelijk in de daaropvolgende weken ons werk hebben
gebaseerd. Dit soort samenwerking was erg ‘interessant’,
en ik had ze nooit in verband gebracht met anarchie.

Ook ik ben door Christophe gevraagd om in oktober deel te
nemen aan het COLLOQUIUM in Parijs, maar ik weet nog niet
wat hij van me verwacht. Ik geloof dat het over het begrip
‘gemeenschappelijkheid’ gaat, en ik weet niet of ik word ver-
ondersteld daarover een lezing te geven (waartoe ik me niet in
staat acht), of gewoon over mijn ervaringen te spreken. Wat
er ook van zij, de idee om onze dialoog bij die gelegenheid in te
zetten, bevalt me zeer. Maar, zoals je zelf zegt, stap voor stap.

Ik moet er nu van door; ik werk met een kunstenares
(LINDY ANNIS) aan een ander gezamenlijk project, met een
naar ik meen vrij klassieke inslag, waar ik erg tevreden
over ben. Mijn rol bestaat erin een danser te zijn, en ik
geloof dat het die gewijzigde positie is die de samenwerking
zo aangenaam maakt. Ik tracht zo goed mogelijk te begrij-
pen wat ze van mij verwacht, en nauwkeuriger dan ooit te
zijn in mijn bewegingen. Ik tracht zoveel mogelijk een
instrument te zijn voor haar ideeën, en bekommer me
maar weinig om de inhoud van het stuk; ik meng me niet
in discussies over de dramaturgie enzovoort (of toch maar
heel weinig). Het is een schitterende samenwerking (par
définition, il y a un travail en commun) waar ik op dit moment
in mijn leven heel veel aan heb. Heeft dat iets te maken met
het feit dat ik ‘minder’ verantwoordelijkheid draag dan
gewoonlijk, of een andere verantwoordelijkheid? Is het
omdat ik een andere rol speel? Omdat ik in mezelf een
nauwkeurigheid ontdek waar ik me niet toe in staat acht-
te? Omdat de verhouding tussen macht en kennis niet in
vraag wordt gesteld, wat de situatie erg rustgevend maakt?
Omdat het zo gemakkelijk is op deze conventies terug te
vallen? Omdat het me, onbewust, niet kan schelen? Omdat
ik, wanneer ik daar ben, niet hoef na te denken hoe ik de
problemen zal oplossen die zich stellen bij de andere projec-
ten waaraan ik momenteel werk? Waar leidt dit naartoe? 

In afwachting van je volgende brief,

Van harte,
Xavier

Tot mijn grote verbazing kwam 
RUI TAVAREZ me onlangs terug op
het spoor. Hij is nu politiek colum-
nist en lid van een Europese discus-
siegroep die halfjaarlijks naar het
Europees parlement afzakt. Hij zei
me een theaterstuk te hebben
geschreven over de architect van de
WTC-torens alsook een historische
studie over de Portugese aardbe-
ving van 1755. Het is Rui ten voe-
ten uit. 
—
Sinds de postmoderne dans heeft de
uitvoerder een ‘passief ’, expressie-
loos GEZICHT tijdens zijn perfor-
mance; het is tot de dag van van-
daag het dominante model bij
opvoeringen. Tijdens opleidingen
disciplineren dansers niet alleen
hun lichaam tot grotere beweeglijk-
heid, maar ook hun gezicht tot 
grotere ‘immobiliteit’. De beweging
doet zich voor in het lichaam; het
gezicht verrekt geen spier. Ik maak
allusie op dit ‘leeg’ gezicht, en
behandel het hier als een spiegel

voor de leegte aan de kant van het
publiek.
—
Ook wanneer er niemand of bijna
niemand in de studio aanwezig is,
kan de danser zich gedragen alsof
hij optreedt voor een publiek, een
abstracte entiteit die altijd meer
imaginair is dan reëel en 
GEÏNTERIORISEERD doorwerkt.
—
Uiteindelijk kwam inderdaad een
PERFORMANCE LECTURE tot stand,
Lecture event #4, opgevat als een
accumulation piece voor vier lezers.
Bij dit gebeuren, dat plaatsvond in
Parijs in het kader van het door het
Centre National de la Danse geor-
ganiseerde colloquium Pratiques,
figures et mythes de la communauté
en danse depuis le XXe siècle, werden
de principes hernomen die in de
briefwisseling worden besproken,
zoals het spel met de anonimiteit 
en de door John Cage theoretisch
gefundeerde begrippen van diffusie
en gelijktijdigheid.

XAVIER LE ROY (1963) studeerde
biochemie en moleculaire biologie
aan de universiteit van Montpellier.
Sedert 1991 is hij actief als danser
en choreograaf. Xavier Le Roy over
het samenwerken: “Ik geloof dat de
definitie van samenwerken in de
dans niet verschilt van die in ande-
re domeinen. Samenwerken is: 
werken met.”
—
NAMENLOS (1998) vond plaats in
Podewil-Berlin van 1 tot 15 februa-
ri, met Nuno Bizarro, Celia Brown,
Nadia Cusimano, Luc Dunberry,
Laurent Goldring, Jennifer Lacey,
Benoît Lachambre, Xavier Le Roy,
Christophe Wavelet. Het was een
productie van Le Kwatt, Tanz
Werkstatt-Berlin en Podewil-Berlin.

JÉRÔME BEL: “Mijn samenwerking
met Xavier Le Roy voor mijn stuk
getiteld Xavier Le Roy was enerzijds
totaal, aangezien ik niets heb
gedaan en hij alles, en anderzijds
onbestaande, vermits we haast
nooit over het werk hebben gespro-
ken, tenzij een beetje, vlak voor de
première, toen het stuk al bijna
helemaal af was. Toch bestaat er al
jaren een intense en voortdurende
samenwerking tussen Xavier Le Roy
en mezelf, die veel verder reikt dan
louter het maken van voorstellin-
gen. We wisselen onze standpunten
en ervaringen uit, ieder van ons
volgt aandachtig het onderzoek en
de pogingen van de ander. We staan
kritisch tegenover elkaar. Deze rela-
tie is voor mij zeer kostbaar.”
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Datum: NOG NIET VERSTUURD (geschreven in 2002, 
aangevuld in 2007)
Van: Myriam Van Imschoot
Aan: Rudi Laermans
Betreft: het kind en het badwater

Beste Rudi,

Je hebt gelijk: er bestaat erg weinig theorie over samen-
werking in de dans. Meer dan wat gemeenplaatsen hebben
we niet. Zoals de gemeenplaats dat de dramatische kun-
sten bij uitstek op samenwerking zijn gericht, in vergelij-
king met bijvoorbeeld de beeldende kunst. Maar dat is
natuurlijk maar een oppervlakkig onderscheid, omdat elk
werk steunt op de samenwerking tussen meer dan één
betrokkene.

Dat is in elk geval de samenwerking waar de indologe en
kunsthistorica Betty Heimann het over heeft, wanneer ze
opmerkt dat de pottenbakker of de kunstenaar, de klei, het
materiaal en de ezel die de klei ter plaatse brengt, stuk voor
stuk even belangrijk zijn bij het tot stand komen van de
pot. Maar in de westerse traditie strijkt alleen de kunste-
naar de eer op en krijgt alleen het kunstwerk aandacht,
terwijl de rest (de klei en de ezel) als ondergeschikt of preli-
minair wordt afgedaan. Het is dus maar hoe je het bekijkt. 

We zijn de al te romantische opvattingen over de kunste-
naar als visionair of als genie gaan wantrouwen. Maar die
traditionele opvattingen leven nog verder in een heleboel
sluikgedaanten: in de hiërarchische opdeling tussen assis-
tenten en kunstenaars, in het onderscheid tussen toege-
paste en vrije kunst of in teleologische logica’s die het
eindproduct boven het productieproces stellen. Zijn we
bereid om aan de fundamenten van een kunstsysteem te
gaan morrelen wanneer we buiten de krijtlijnen van dat
systeem dreigen terecht te komen? Willen we het kind wel
met het badwater weggooien?

Sommige kunsttheoretici geloven dat samenwerking een
kritische dimensie heeft, omdat ze de gangbare ideeën over
auteurschap en creativiteit als emanaties van de indivi-
duele visie van een meesterkunstenaar op losse schroeven
zet. Dat mag dan wel waar zijn, maar het kan net zo goed
om cosmetische veranderingen gaan en het kan ook 
MYSTIFICATIES in de hand werken. In hun prachtige boek
Entretenir pleiten BORIS CHARMATZ EN ISABELLE LAUNAY voor
een kritische houding, “zonder in ascese of schoolsheid te
vervallen”, als een permanente oefening in “argwaan”.
Net zoals zij stellen dat een werkelijk kritische houding
“wel wat meer veronderstelt dan…” (naakt dansen, uit het
theater breken, nieuwe presentatievormen ontwikkelen
enzovoort), zou men ook kunnen stellen dat het samen-
werken op zich niet kritischer is dan andere productie-
modellen. Samenwerking hoeft niet per se het aura van de
Kunstenaar (met grote K) te ondermijnen; het kan net zo
goed de aura’s van diverse Kunstenaars (met grote K)
accumuleren. Het meervoudige aura van Gary Hill en
Meg Stuart, van Raimund Hoghe en Vincent Dunoyer, 
van Boris Charmatz en Steve Paxton… 

Kunnen we de ‘oefening in argwaan’ van Charmatz en
Launay nog even verderzetten, Rudi? Zoals degene die 
argwaan koestert medeplichtigen zoekt, maar ook nodig
heeft, wil ik jou even in mijn waan meetrekken. Laat me
jou overhalen tot ‘collaboratie’ met de spreekwoordelijke
advocaat van de duivel. Niet omwille van de verdacht-
making op zich – wat ik voorstel is een ‘verdenken’ om
‘verder te kunnen denken’.

Banaal gesproken betekent samenwerking gewoon ‘samen
werken’; er kunnen dus veel deelnemers bij betrokken zijn
(tot Betty Heimanns ezels toe?) maar in de loop van de
jaren ’90 begon men in dansmiddens de Engelse term 
‘collaboration’ in een engere betekenis te gebruiken voor
samenwerking op het niveau van de ‘auteurs’. Er is slechts
sprake van collaboration wanneer de ‘collaborators’ het
resultaat van hun samenwerking ook samen tekenen. Als
dramaturge heb ik hoofdzakelijk in zulke ‘collaboratieve’
constellaties gewerkt (met veel plezier overigens). Daarbij
was ik geen ‘collaborator’ in de zin van medeauteur: ik was
geen samenwerker, maar een medewerker. FORGERIES,
LOVE AND OTHER MATTERS was een collaboration van de
auteurs Meg Stuart, Benoît Lachambre en Hahn Rowe
– niet van dat tiental mensen dat eraan heeft meegewerkt.
Idem dito voor het recente stuk MAYBE FOREVER, een
collaboration tussen de twee choreografen Meg Stuart en

Philipp Gehmacher, wier beider visie ik samen met nog
veel andere ‘hulpverleners’ heb ondersteund. Het moet
gezegd dat de definities veelal contractueel of symbolisch
zijn. In de praktijk heeft ieder misschien wel een pakket
van profieltaken, maar dat neemt niet weg dat vele zaken
ook gewoon overlappen of in elkaar overlopen. Het grote
verschil met de ‘auteurs’ is echter dat zij te allen tijde 
veto- en fiatrecht behouden. 

De reden waarom collaboration zo attractief is in heden-
daagse dansmiddens en in de beeldende kunst, ligt volgens
mij in het feit dat het creatieve pact van meerdere auteurs
nog steeds binnen het laatromantische kunstenbestel kan
worden gekaderd en dat het de premissen rond individueel
kunstenaarschap intact laat. Het voegt er eigenlijk alleen
maar een clausule aan toe. Op de keper beschouwd zijn
benaderingen à la Betty Heimann dan ook niet meer dan
curiosa. We zitten niet in een holistisch regime, maar in
een contractuele en nominalistische praktijk die door de
symbolische turbomotor van het auteurschap wordt aan-
gedreven. 

Daarom ligt mijn vraag elders: hoe komt het dat wij, ‘con-
tractualisten’ en ‘nominalisten’, ons toch nog zo vaak ver-
liezen in een ‘vaagheid’ omtrent de volledige doorwerking
van productieverhoudingen in een creatieproces? Waarom
houden we van functies die poreus zijn? Waarom flirten
we met holistische uitspraken dat iedereen even belangrijk
is in een proces, tot de poetsvrouw toe, dat er veel magie
bij te pas komt, en waarom cultiveren we een samenhorig-
heidsgevoel, terwijl er plots harde lijnen worden getrokken
van zodra de auteursrechten verdeeld, de gages verstrekt,
de contracten besproken en de barema’s verrekend wor-
den? Neem de danseres die in de schoot van een gezel-
schap een solo creëert; na de beëindiging van haar con-
tract kan ze haar solo niet meer onder haar eigen naam
opvoeren, terwijl de choreografe hem wel kan overnemen
en ermee kan gaan toeren. De danseres had nochtans
kunnen weten dat ze een medewerker was, die haar arbeid
te koop stelde, een schepper maar geen auteur – noch
eigenaar. Het is beslist interessant.

Als een zekere flou in stand wordt gehouden, dan toch
omdat het iemand of iets ten goede komt. Omdat het een
productieve meerwaarde oplevert. Een strak reglementair
kader laat slechts twee gedragsmodaliteiten toe: ‘gehoor-
zaamheid’ of ‘transgressie’ (en conflict). Flou daarentegen
maakt flow mogelijk: flow van ideeën, circulatie van ener-
gieën, en daar vaart iedereen wel bij. De arbeidssociologen
stellen vast dat ook laatkapitalistische ondernemingen in
de dienstverlenende sector begrepen hebben dat het nog
zo stom niet is om werknemers meer inspraak te geven.
Een groter appel aan hun creativiteit zou wel eens goede
ideeën kunnen opleveren, het verhoogt de betrokkenheid
en het engagement, en daarmee ook het rendement.
Management is geëvolueerd van overwegend neurotische
modellen (strakke contouren met wrijving) naar zacht-
psychotische modellen (meer fluïditeit) die begrensd wor-
den op een hoger niveau van ‘eindverantwoordelijkheden’.
Zeker als het om immateriële arbeid gaat, zijn ideeën
belangrijk; dat is in moderne ondernemingen zo, maar
ook in de kunst. Beide sectoren dragen ‘creativity’ en 
‘teamwork’ hoog in het vaandel én stellen ze centraal in
hun discours. Goede human resources is het spitstechno-
logische management van immateriële meerwaarde. 

In de jaren ’90 hoorde je veel over de ‘emancipatie van de
danser’. Daarmee werd een term gelanceerd voor een
nieuwe danserstypologie die al langer in aantocht was.
Dansers waren niet enkel klakkeloze uitvoerders, zo heette
het, maar allround danskunstenaars die met al hun capa-
citeiten (intellectueel, technisch, artistiek) een bijdrage
leverden aan het werkproces. Maar waar situeert de
emancipatie zich precies? Is de term ‘emancipatie’ wel 
adequaat? Emancipatie ten aanzien van wat en wie?
Delphine noemt de kunst een “GULZIGE INSTITUTIE” omdat
zij haar ‘werknemers’ totaal voor zich opeist. Ik vind dat
een dankbare metafoor. In tegenstelling tot organisaties
buiten de kunst, die door de scheiding van leven en werk
nog een restruimte overlaten naast de arbeidstijd, vormt
de vaak voorkomende vervaging tussen leven en werk in
de kunst een ideale bodem voor allround inzet – maar ook
afzet. De kunstprakijk is in de regel boulemisch en exploite-
rend. We zijn allen gulzig en gretig: we peuzelen elkaar
gewoon constant op, en het smaakt nog ook. 

Hoe meer ‘ambiance’ en vaagheid, hoe beter de maagsap-
pen vloeien en hoe hoger de kansen op creativiteit, die zich
zo al moeilijk in een hokje laat stoppen. Maar te veel vaag-
heid is ook niet goed. Want het is uiteraard een zaak van
evenwichten. Nu eens is het productief om de krijtlijnen te
vergeten, dan weer handig om ze in herinnering te roepen.
Zo werken er velen binnen de actieradius van een elastiek:
nu eens buiten de lijntjes, dan weer binnen de lijntjes.
Soms moet iemand zijn plaats vergeten om dan weer op
zijn plaats te worden gezet. En voor ieder van de deel-
nemers aan het proces kan de rek wat variëren, naarge-
lang de positie, het vertrouwen, de verwachtingen.
Worden misschien daarom afspraken vanaf een bepaald
punt impliciet gelaten? Er wordt wel veel gediscussieerd,
maar veel blijft onbesproken. Kunst maken leeft immers bij
de gratie van potentialiteiten en virtualiteiten, meer dan
van positioneringen (die laatste zijn wel werkzaam, maar
je hoeft ze niet constant in de verf te zetten). Een zachte
hiërarchie is verteerbaarder dan een assertieve opstelling.

Uit nood aan ‘softe’ contouren verdoezelt de kunst zijn
hardere onderkant, en dat brengt me tot slot bij de econo-
mische substraten die onder de creatieprocessen lopen,
maar ze ook voortdurend doorkruisen. Ook hier lijkt het
alsof er pas optimaal kan gecreëerd worden mits een por-
tie vergetelheid. De anamnese wordt in de hand gewerkt
doordat een gezelschap zich opsplitst in twee helften (wat
ook decretaal gestipuleerd wordt): de zakelijke en artistieke
werking. De splitsing laat de artistieke werking toe zich in
artistieke logica’s te hullen, de zakelijke werking neemt de
hardere kant van centen en contractbesprekingen voor
zijn rekening. De eerste laat regressie, de tweede repressie
toe. De eerste kan teamwork opwaarderen met een ‘colla-
boratief aura’, terwijl het soms gewoon om coöperatie
gaat; de laatste zal teamwork meestal tot relaties van
werkgevers en werknemers terugbrengen. Topologisch
vertaalt zich dat in twee duidelijk onderscheiden locaties:
het Bureau en de Studio. Die blijven natuurlijk communi-
cerende vaten, maar het brouwsel dat in die mix ontstaat
heeft een complex boeket. 

Jij hebt al veel onderzoek geleid en begeleid vanuit organi-
satiesociologisch perspectief (verzakelijking van de sector
enzovoort), maar het zou me beslist boeien om meer te
lezen over de consequenties voor de werkverhoudingen op
de werkvloer tijdens creatieprocessen, met oog voor de 
verschillende modellen van collaboration, coöperatie enzo-
voort. Een analyse dus, die tot in de vezels van het artistie-
ke proces reikt, met al zijn affecten. Marxistisch, neomar-
xistisch of ‘wat dan ook -istisch’, het maakt niet uit. 
In welk opzicht hertekent zakelijke rationaliteit ook artis-
tieke relationaliteit (en omgekeerd)? Zoiets.

Tot schrijfs?
Myriam

Het grootste deel van de brieven in dit num-
mer werd reeds gepubliceerd in het Frans
onder de titel Lettres sur la collaboration,
opgenomen in het boek tre ensemble. Figures
de la communauté en danse depuis le XXe siècle
(red. Claire Rousier, Pantin, Éditions Centre
national de la danse, 2003, pp. 335-366),
verschenen in het zog van het in 2002 door
het Centre National de la Danse georgani-
seerde colloquium Pratiques, figures et
mythes de la communauté en danse depuis le
XXe siècle. De brieven aan Daniel Lepkoff
(28 augustus 2001) en Xavier Le Roy (23
maart 2002) en de niet verstuurde brief
aan Rudi Laermans (oktober 2002) werden
nog niet gepubliceerd en zijn vertaald uit
het Engels. Voor de publicatie in De Witte
Raaf koos Myriam Van Imschoot ervoor om
sommige brieven, zoals die aan Rudi
Laermans, aan te vullen of te herschrijven. 

In het komende nummer wordt het vervolg
van Brieven over samenwerking gepubliceerd.

Vertalingen:
uit het Frans: Catherine Robberechts
uit het Engels: Eddy Bettens

Deze briefversie is het resultaat 
van een collage van twee brieven, 
verstuurd op 13 APRIL EN 12 
SEPTEMBER 2002.  
—
Xavier Le Roy werd samen met
andere kunstenaars tijdens het 
COLLOQUIUM uitgenodigd voor een
panelgesprek. Over mijn teleurstel-
ling over het debat, zie mijn brief
Over panels (en andere zaken) in het
volgende nummer van De Witte Raaf.
—

LINDY ANNIS is een Amerikaanse
kunstenares die in Berlijn woont. 
Ze studeerde film en theater in New
York. In haar performances ver-
werkt ze tekst, muziek, beweging en
(in samenwerking met andere kun-
stenaars gerealiseerde) beeldende
elementen, zoals video- of diapro-
jecties. Haar werk bestaat vaak uit
korte stukken, waarin zij gewoonlijk
niet de hoofdrol vertolkt. Ze werkt
ook als actrice of vertolker met
andere groepen en toneelregisseurs.

Een eerste aanzet voor deze brief
aan Rudi Laermans werd geschre-
ven in oktober 2002. De brief werd
niet verstuurd. Ik heb de brief nu,
vijf jaar later, voltooid (vandaar de
verwijzingen naar enkele recentere
werkervaringen) en gebruik De
Witte Raaf als postbus. VERSTUURD!
—
Een goed voorbeeld van MYSTIFI-
CATIE vinden we in Charles Green,
The Third Hand: Collaboration in Art
from Conceptualism to Post-
modernism. Green brengt hulde aan
de avant-garde omdat die de
romantische en hardnekkige mythe
van het scheppende individu onder-
mijnt, maar hij lijkt blind te zijn
voor het feit dat het collectief een
tegenmythe is die de logica mis-
schien wel omkeert, maar daarom
nog niet verlaat. Wat de cultus van
het individu is voor de moderne
kunst, is de cultus van het collectief
voor de avant-garde. Deze laatste is
en blijft een epifenomeen of een
parasitair gegeven. Zonder de
bodem van de moderne kunst, kan
dit collectieve zijn kritisch elan niet
articuleren. De koppeling tussen
artistieke radicaliteit en collectieve
bewegingen of groeperingen blijft
ook vandaag inspireren, zo blijkt
uit de wijze waarop choreografen
vanaf midden jaren ’90 aansluiting
zochten bij de avant-garde van de
jaren ’20 en ’60, vaak met een her-
nieuwde belangstelling in ‘collecti-
viteit’. Daarmee is zijdelings ook
opgemerkt dat het collectief in het
theater een heel andere traditie

heeft (vertrekkende vanuit het
ensemble). In de hedendaagse dans
komen weinig echte artistieke 
collectieven voor; het zijn meestal
organisatorische koepelstructuren
die choreografen met artistieke affi-
niteiten samenbrengen. 
—
BORIS CHARMATZ EN ISABELLE
LAUNAY, Entretenir. A propos d’une
danse contemporaine, Paris, Les
Presses du Réel, 2003. 
—
De uitdrukking “GULZIGE INSTITU-
TIES” hoorde ik voor het eerst via
cultuursociologe Delphine Hesters 
(tijdens haar onderzoek naar de
Brusselse dansgemeenschap in
opdracht van Sarma’s project 
B-Kronieken).
—
Alvast een opmaat: Xavier Le Roy
zei me ooit dat het vaak zo is dat
degene die het geld vindt voor een
project, de facto in een andere 
verhouding komt te staan tot zijn
mede-collaborators. Ik zag inder-
daad al artistieke collaborations
wankelen omdat de gedeelde artis-
tieke verantwoordelijkheid niet
overeenkwam met een evenredig
gedeelde financiële armslag of
investering. Men mag elkaar dan
wel treffen op het kruispunt van
artistieke wegen, maar wie heeft de
wegen aangelegd die de ontmoeting
in eerste instantie mogelijk maak-
ten? Binnen welke productionele
infrastructuur houdt collaboration
zich op? Wie betaalt de rekening?
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BART MEULEMAN

Het zijn twee mannen die vele winters over-
leefden. Hun grillige natuur weerspiegelt
een grillige carrière. Achteloosheid en trots
zijn daar voorname kenmerken van.

Hun biotoop verschilt danig. De ene huist
als kluizenaar op een ranch in California,
de andere zweert bij New York.

Muzikaal hebben ze niks met elkaar te
maken, ze staan in vele opzichten lijnrecht
tegenover elkaar. Toch zal men hen ooit, in
de geschiedenis van de rock-‘n-roll, bijzet-
ten als typische én curieuze voorbeelden
van de jaren ’70. Alletwee hebben ze in die
periode een spoor uitgezet dat tot vandaag
de richting blijft wijzen. Het zijn twee ver-
schillende visies op de rock die uiteindelijk
in één vluchtpunt samenkomen.

Reed (°1942) en Young (°1945) zijn gene-
ratiegenoten. Als tiener luisteren ze naar de
radio: een semiclandestiene operatie. Young
heeft het voor Orbison en The Everly
Brothers, Reed houdt van doo-wop en r&b.

Ooit was rock-’n-roll bij machte om
levens te veranderen. Voor sommige eenza-
me kinderen bood deze muziek een uitweg
uit een wereld van strak vooruitgangsopti-
misme (Telstar van The Tornados). Achteraf
bleek het de andere kant van dezelfde
medaille te zijn. Toch heeft rock-‘n-roll nog
steeds het voordeel van de schijn. Het geloof
duurt, zolang het favoriete nummer speelt.
Daar was de jukebox, met een munt zelf in
gang te zetten, ooit een prachtige metafoor
voor. Als levensstijl is rock-’n-roll onhoud-
baar gebleken – men wordt een karikatuur
of sterft op jonge leeftijd – maar als instant-
utopie behoort rock ’n roll tot de dingen die
het leven draaglijker maken.

Na de jaren ’70 vermindert de gloed van
de rock-’n-roll. De popmuziek in haar
geheel wordt een vrijetijdsbesteding naast
vele andere. Het alles-of-niets, het-leven-en-
dood van de rock wordt stilaan een histo-
risch gegeven. Wie wil er nog voor sterven?
Talloze enkelingen zijn er nog door begees-
terd, maar hele generaties opzwepen doet
de rock niet meer. Het zou ook niet meer
kunnen. Iedereen zag de sterren van toen
oud worden: hoe ze langzaam uit het imago
van hun adolescentie groeiden als uit een
harnas, en welk een pijnlijke aanblik dat
bood. De rock is één keer jong geweest, één
keer opgegroeid. Dat proces kan men einde-
loos naspelen – men doet het ook – maar we
kennen de afloop. 

Young en Reed zijn voorbeelden van sterren
die oud zijn geworden. Ze verouderden
samen met hun repertoire. Heroïn zingen
moet inmiddels een hachelijke klus zijn,
maar Reed doet het nog altijd. Zou hij zich
generen? Young lijkt zich comfortabeler te
voelen bij zijn huidige leeftijd, hij wou altijd
al ouder zijn dan hij was. Als hij 33 is,
maakt hij Comes a Time, en stelt er op z’n
dooie gemak en tussen de countrynummers
door dat het tijd wordt om zich te settelen
– wat hij ook deed in het echte leven. Het is
een even toegankelijke als ontluisterende
plaat. Even slecht te verdragen als de vier
plaatkanten elektronisch lawaai die Reed
twee jaar voordien als Metal Machine Music
uitbracht.

Maar laten we het minder over de tegen-
stellingen dan over de parallellen hebben.
Om daar iets over te kunnen zeggen, moe-
ten we teruggaan naar de tijd dat het voor
hen begon, de jaren zestig.   

Een paar feiten

Neil Young en Lou Reed zitten dan allebei in
een toonaangevende band. Young vormt
met Stephen Stills en Ritchie Furay Buffalo
Springfield; Reed met John Cale, Sterling
Morrisson en Moe Tucker The Velvet
Underground – ze moeten er van Warhol wel
het Duitse model Nico bijpakken. We zijn in
’65, het jaar dat Dylan en The Beatles
elkaar ontmoeten. Gevolg: Dylan maakt
vanaf dan elektrische folkrock, The Beatles
veranderen in een artpopgroep. Het vlak

gevormd op die assen wordt het scherm
voor hallucinante taferelen.

Buffalo Springfield en The Velvet
Underground brengen in ’67 hun debuutal-
bum uit. Dat van Springfield mislukt, dat
van The Velvets is in de loop der jaren een
van de invloedrijkste platen uit de rock-
geschiedenis geworden. Buffalo Springfield
speelt melodieuze folkrock, The V.U. maakt
rammelende, metallieke stadsrock. Muzikaal
gezien is er geen verwantschap, maar de
structuur en geschiedenis van beide bands
vertoont frappante overeenkomsten. Geen
van beide wil klaarblijkelijk één frontman
naar voren schuiven, ze willen als collectief
opereren. Vooral bij Buffalo Springfield
wordt dat publicitair uitgespeeld. Zowel
Furay, Stills als Young schrijven nummers
en ze vertolken die meestal ook zelf. Hun
platen lijken daarom het werk van drie ver-
schillende groepen. Dat mag allemaal, het
is het gevolg van zoveel jeugdige creativiteit
in deze opwindende periode.

Bij The Velvet Underground liggen de
zaken anders. Reed schrijft de meeste num-
mers (enkele al voor de band bestond),
maar ook Nico drukt haar stempel, met
haar teutoonse stem, en de invloed van de
klassiek geschoolde Cale in de arrangemen-
ten valt niet te schatten. Hoewel Reed later
het auteurschap van de band claimt is het
niet vanzelfsprekend om hem als enige spil-
figuur aan te wijzen. 

Dat is in de jaren zestig ook niet aan de orde.
De artiest probeert zich los te wringen uit de
productiemachine die hem al sinds het
begin van de platenindustrie in de greep
heeft. Hij onttrekt zich aan de macht van de
hitfabrieken (de tin pan alley) en de a&r-men
(artist and repertoire), die kiezen wie welk
nummer moet opnemen, en in functie van
welke hitlijst. Het is een evolutie weg van
het imperium van de song, op naar het
imperium van de sound. Nummers worden
vehikels om klankformules op toe te passen.
Daarom wint de elpee zo aan belang. Niet
alleen omdat die de popster een hogere
artistieke status geeft, ook omdat de
geluidsroes nu veel langer kan doorwerken.

Het lijkt erop dat de collectieve creatie de
noodzakelijke basis vormt voor deze nieuwe
evoluties, geheel en al in de geest van de
nieuwe tijden. Gedaan met de kinderachti-
ge idolatrie van de jaren vijftig, die de front-
man in het spotlicht zet, terwijl de band ver
op de achtergrond blijft. The Beatles,
ondanks het duo zangers/componisten,
worden nog net in die traditie geboren.
Brian Jones is er nog net in (en aan) doodge-
gaan. Maar midden jaren zestig breken er
dus betere tijden aan. Muziek maken moet
een proces worden dat het aandeel van alle
individuen naar waarde schat. 

De petite histoire laat een gecompliceer-
der verhaal zien. Stills bijvoorbeeld, is mis-
schien een betere gitarist dan Young, maar
als schrijver moeten we hem zéker de meer-
dere vinden. Als zanger is iedere discussie
zelfs overbodig. Soms mag Young, die met
zijn piepende stem zo vaak wordt uitgela-
chen, zijn eigen nummer niet eens zingen
(Down the Wire). Buffalo Springfield bestaat
drie jaar: jaren van belofte en succes, maar
ook van aanhoudende ruzies en dreigemen-
ten. Van machtsstrijd. Na twee albums ver-
laat Young de groep, maar de volgende der-
tig jaar zal hij nog regelmatig opnemen en
spelen met Stills (in CSN&Y, in The Stills-
Young band), om iedere keer na een groot
conflict op te stappen. Young is nukkig en
gesloten, Stills is een mythomaan die uitein-
delijk de duimen heeft moeten leggen.

Eenzelfde spel van aantrekken en afsto-
ten, van respect en vernedering, is aan de
gang tussen Reed en Cale. Hier is Reed de
kwade genius. Hij zet Cale na een tweede
plaat (White Light/White Heat) buiten, maar
zoekt hem de volgende decennia nog meer-
dere keren op, onder andere in de hoogda-
gen van de new wave, na de dood van
Warhol, om Songs for Drella op te nemen, en
voor een lucratieve reünietoer van The
Velvet Underground. Geld is inderdaad
vaak de verklarende factor in het psycholo-
gische kluwen. Het is Reed die doorgaans de
eerste stap naar de verzoening zet, het is

ook Reed die telkens het mes in de rug van
Cale steekt. Toch komt uit de talloze getui-
genissen nog een andere drijfveer naar
boven: die van de belofte die elk pril begin
inhoudt en van het verlangen om daar naar
terug te willen keren, als was alles nog
onbezoedeld. Wie over het ontstaan van
The Velvet Underground en Buffalo
Springfield leest, over de eerste ontmoetin-
gen tussen Cale en Reed en tussen Stills en
Young, had erbij geweest willen zijn.

Het organigram van bands in de jaren zes-
tig beloofde een andere omgang met creati-
viteit en – niet onbelangrijk – de credits
daarvoor. Het werd een pyschologisch
drama. Nieuwe structuren en werkwijzen
kunnen de jaloezie, de miskenning, de pre-
tentie, de vernedering niet uit de wereld hel-
pen. Ze wakkeren die juist nog aan. De her-
definiëring van de artisticiteit van de pop in
de jaren zestig ziet eruit als een ambitieus
bouwproject: het bleek een toren van Babel.
Dus trekken Reed en Young dezelfde conclu-
sie: ze willen het voortaan alleen doen. Dat
wil zeggen, onvermijdelijk met de hulp van
anderen, maar met henzelf in the spotlight
en in control. Het is vanuit die verwarring,
wrok en frustratie dat de seventies superstar
geboren wordt. Het groepsidee, om maar te
zwijgen van het groepsgevoel, laat te weinig
ruimte voor het artistieke ego. Rod Stewart
is een ander voorbeeld (The Faces). Of
Clapton (Cream). 

De debuutplaten van Young en Reed dragen
hun eigen naam als titel (Neil Young in ’69;
Lou Reed in ’72). Krachtiger kan de ambitie
niet verwoord worden. De eigennaam moet
een sterk merk worden. De platen misluk-
ken echter, om gelijkaardige redenen. De
nummers zijn goed, maar ze klinken zwak.
De producer heeft het niet begrepen. Op Neil
Young is de stem weggemixt (alweer iemand
die Young niet vertrouwt als zanger, de
plaat zal enkele jaren later wel een nieuwe
mix krijgen) en op Lou Reed zitten de songs
weggestopt in steriele arrangementen. Rick
Wakeman speelt erop mee. De plaat, in het
bijzonder de stem van Lou, klinkt dof.

Van het allergrootste belang is dat de
opvolgers, Everybody Knows This Is Nowhere
(’69) voor Young en Transformer (’72) voor
Reed, een overrompelende geluidservaring
worden. De platen moeten anders klinken
dan hun mislukte voorgangers, maar ook
verschillen van typische sixtiesplaten. De
helderheid moet primeren. Want dat is de
pop bij het begin van de jaren zeventig aan
het doen: de drapering afwerpen, de ijlte
verjagen. De stem moet uit de verte en de
diepte worden gehaald, ze moet zich com-
fortabel en transparant bij ons in de buurt
zetten. Ook de drums moeten weg uit kel-
ders en donkere krochten. De bas raakt die
typische fuzz kwijt, de gitaar gaat meer
indruk maken. In de nieuwe studio is dat
allemaal geen probleem. De studio heeft
zich in die jaren op spectaculaire wijze ont-
wikkeld. Het is een van de diepste breuken
van de popgeschiedenis. De nieuwe sound
studio bepaalt welke platen de tijd hebben
overleefd, niet als exotisme of relikwie,
maar als onderdeel van een hedendaagse
setlist op een radio die voor elk wat wils in
petto heeft.

De nieuwe studio wordt het perfecte lan-
ceerplatform voor de nieuwe ster. Ze trekt
klare lijnen. Aan de ster om daarbinnen zijn
identiteit te bepalen.

Neil

Neil Young herken je onmiddellijk aan de
stem. Het is een schriele, krakende, zeer
nasale stem die weinig kracht kan zetten
wil ze zuiver blijven. Op latere opnames
hoor je wat er van komt als ze toch wil roe-
pen en snauwen: daar kokketeert ze met
haar lelijkheid, ze wil er doen geloven dat ze
boos is (nummers als Rockin’ in the Free
World, Piece of Crap). Op vroege platen als
Everybody Knows This Is Nowhere en After
the Goldrush is er voor zoveel ongeremde
zelfmanifestatie nog lang geen ruimte.
Behoedzaam zoekt hij er met zijn beperkte

stem naar wat schoonheid zou kunnen zijn,
in het besef dat hij ze misschien niet zal vin-
den. Het is een nederig zingen. Het is zo
wankel en schuchter dat de stem vaak op
het punt staat te breken. Dat spoort soms
wonderlijk mooi met de piano (de titelsong
van After the Goldrush), maar Youngs eigen-
lijke instrument is natuurlijk de elektrische
gitaar. Hoe combineer je beide? Geweld
beantwoord je met geweld, is het dictaat
van de harde rock. Young kan en wil ook
helhard uithalen op de gitaar. Hoe daar met
een stem als de zijne op reageren?

Zijn dunne stem is meer dan een manke-
ment in zijn muzikale identiteit. Zou het dat
zijn, dan wisten we zo wie Youngs reper-
toire beter had kunnen vertolken. Net zoals
we weten dat de songs van Allen Toussaint
beter gediend zijn met Al Green of Robert
Palmer. Bij Young ligt dat duidelijk anders.
Men covert hem ook niet vaak. Young
schrijft geen songs die hij met zijn zwakke
stem moet bemeesteren, hij schrijft reper-
toire vóór die stem. Daarmee doet hij pre-
cies zoals zijn grote voorbeeld: Dylan. Ook
Dylan heeft een onmogelijke nasale stem.
Young is nog erger af. Dylan kan tenminste
kracht zetten, hij heeft van zijn neus zijn
wapen gemaakt. Young moet van zijn
gebrek aan kracht zijn expressie maken.

Hij schrijft om te beginnen heel melo-
dieus, veel melodieuzer dan Dylan, die
zowel in de zang als in de begeleiding meest-
al het ritme de hoofdrol laat spelen. Dylan,
amper een zanger te noemen, heeft zich van
de melodie nooit veel aangetrokken. Young
kon zich dat niet permitteren. Het zou wat
geweest zijn. Op een recent uitgebrachte
registratie van een soloconcert in ’71 (in de
Massey Hall, Toronto) horen we hoe
belangrijk de melodie voor Young is
geweest: het houvast dat hij nodig had, de
opdracht die hij moest aankunnen, de proef
waarin hij glansrijk slaagde. Als een circus-
meisje dat op haar bal blijft staan.

De stem van Young heeft rust en ruimte
nodig, wil ze gehoord kunnen worden. Dus
schrijft hij al vroeg opvallend veel zachte,
mijmerende nummers (Round & Round, Tell
Me Why, I Believe in You), die als vanzelf bij
de country aanleunen. Maar af en toe moet
het er hard aan toegaan. Vergeten we niet
dat het om rock-’n-roll gaat. Dus maakt hij
lange nummers waarop hij samen met
Crazy-Horsegitarist Danny Whitten specta-
culaire elektrische ralleys kan rijden
(Cowgirl in the Sand, Down by the River).
Young is spaarzaam met tekst en zang, hij
moet zijn energie doseren. Liever een lange
solo dan een paar lyrische volzinnen. Maar
als er gezongen wordt, moet het volume
meestal omlaag. Het geeft een bijzondere
dynamiek tussen stem en gitaren. Die hou-
den zich op tijd in om de broze zang aan het
woord te kunnen laten. Hoe onstuimig ook
het gitaarspel, het geweld wijkt als de stem
zich aandient. Als ze de ruimte krijgt om
zich voorzichtig meester te blijven, als ze
met haar beperkte kracht en mogelijkheden
veilig op het melodieuze pad tracht te blij-
ven, ontbloeit zich een mannelijkheid die op
dat moment niet evident is en in de populai-
re muziek geen voorgaande kent. Stem en
begeleiding worden normaal gezien juist op
elkaar afgestemd. Scheurt de gitaar, dan
brult de stem (The Stones, The Who). Is er
samenzang, dan rinkelen de snaren (The
Byrds, CSN&Y). Aan Young solo komt de
eer toe het geweld van de gitaar van een
kwetsbaar antwoord te dienen. Het maakt
zijn muziek reflexief, introspectief. 

De stem van Young is in de eerste plaats
geen zang- maar een karakterkwestie.
Omdat er persoonlijkheid is, kan er gezon-
gen worden, niet andersom. Wat onder dat
zingen ook verstaan mag worden. Het is die
volgorde van begrippen die het discours van
de authenticiteit heeft binnengeleid in de
rock. Het niet goed kunnen, het toch doen.
Het gebrek binnenste buiten keren en als
wezenlijk kenmerk naar voren schuiven.
Iedereen kan zingen, als hij maar oprecht is
en een eigen manier vindt om die oprecht-
heid te vertolken. Maar als hij oprecht is, zal
hij die manier ook vinden. Hank Williams
kon het, Dylan kon het ook. Zelfs Cohen kon
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het. Het is een opvatting die zeer bevrijdend
heeft gewerkt ten aanzien van de fetisj van
de klassieke scholing of het aangeboren
talent – en tegelijk voor grote misverstan-
den heeft gezorgd. 

Lou

Wat een verschil met Reed. Ook een beperkt
zanger, maar wat kan hem dat schelen.
Anders dan Young heeft hij geen opvallende

stem. Het zal dus moeite kosten om de aan-
dacht op die stem te vestigen. Bij The Velvet
Underground doet hij dat met een parlando
zangstijl. Hij maskeert er zijn beperkingen
mee en geeft tegelijk aan dat vocale expres-
sie zoveel meer dan een geschoolde of een
krachtige stem is. Deze stem houdt zich in.
Ze zuigt de luisteraar aan, in plaats van
hem toe te zingen. Wat Reed doet op Heroin
en op Venus in Furs, die combinatie van lij-
zigheid en drift, is niet eerder gehoord in de
pop. Ook Reed ontwikkelt weinig volume en

kracht, maar schroom valt daarbij niet te
bespeuren. Met Reed als zanger is een lui-
aard aan het werk. Kan hij beter? Misschien
niet. Wil hij beter? We zullen het nooit te
weten komen.

Vreemd hoe deze stem geen moeite wil
doen, gemakkelijk achteroverleunt en toch
– maar misschien juist daardoor – afdreigt.
Het is een stem die haar handen afhoudt,
die zegt dat er geen probleem is, maar je
gelooft ze niet. Ze wil ook niet geloofd wor-
den. Ze kan haar dubbelzinnige natuur

maar niet verbergen. Als membraan van
een lichaam dat met moeite zijn spanning
beheerst, trilt ze bij elke onderdrukte zucht,
elke gedempte hartslag. Het monotone reci-
tal waarin dat resulteert, is de unieke zeg-
ging van Lou Reed.

Waar komt die lichamelijke spanning
vandaan? Reageert het lichaam op impul-
sen van buitenaf of genereert het zijn eigen
onrust? Het antwoord blijft in het midden
– ook in de biografie van Reed. Als kind
moet hij onmogelijk zijn geweest, maar wat
kwam er eerst? Is de schizofrenie aangebo-
ren of geïnduceerd door de opvoeding?
Eigenlijk heeft zijn stem iets kinderlijks
behouden: ze treitert. Vandaar de monoto-
nie. Ze wil op de zenuwen werken, is graag
lelijk. Als ze zich toch bedient van de melo-
die, moet ze zich lichtjes forceren. Dan is ze
zeker niet te vertrouwen (Sunday Morning). 

Het grote verschil tussen de platen van The
Velvet Underground en Transformer is de
economische discipline die op alle terreinen
werkzaam is. Met dank aan de producers,
Bowie en Mick Ronson. Alles op deze plaat
is helder. Strakke gitaren, functionele bas,
zoete backing vocals (Bowie zelf). De stem
van Reed is uit de catacomben gehaald en
gezandstraald. In opvallend korte, radio-
vriendelijke nummers is ze een gezicht
geworden dat uit de duizenden herkenbaar
is – net zoals de foto op de hoes, een van de
rocksjablonen van de jaren zeventig. Wie de
stem hoort denkt aan de foto; wie de foto
ziet hoort de stem.

Terwijl zijn stem bij The Velvet Under-
ground meer op het niveau van de instru-
menten zit, en even kronkelende lijnen trekt
als de viool (Black Angel Death Song) of de
gitaar, mag ze op Transformer paraderen. Ze
klinkt gemener dan ooit. Is deze stem zich
bewust van de dreiging die van haar uit-
gaat? We weten niet wat de stem over zich-
zelf weet, of ze zich helemaal bewust is van
zichzelf. Of is ze net overbewust? Kan ze niet
aan zichzelf ontsnappen? Het is een
gestoorde stem. We kunnen zo zelden ach-
teroverleunen als we ze horen. Misschien
op Perfect Day, maar dan nog. De dubbelzin-
nigheid verdwijnt niet. Toch maar beter
niet als openingsslow.

Are you ready for the country?

De studio is voor Young niet de plek die ze
voor veel andere artiesten in de jaren zeven-
tig is. Niet de zwarte doos waar men zich
met ideeën in opsluit om maanden later met
een product van tover en bevreemding naar
buiten te komen. Muziek maken is veel sim-
peler voor Young, man van ontelbare ses-
sies, opnames en concerten. De aandrang
voelen, een paar muzikanten bellen en jam-
men. Hij bouwt op zijn ranch al snel een
eigen studio waarin hij naar believen songs
kan maken en opnemen die hij later verder
afwerkt en mixt (in die fase gaat het wel
eens mis, zeggen kenners). De plaat is
slechts een noodzakelijk bijproduct, niet de
essentie. Dat is het samenspel – met Young
onverminderd in de hoofdrol. Na Tonight’s
the Night (1975), een hommage aan twee
aan drugs overleden vrienden die in één ruk
wordt opgenomen, brengt hij nog maar
weinig platen uit die als geheel opgenomen
of zelfs maar bedacht zijn. Uit ontelbare
tapes kiest en hermixt hij nummers uit ver-
schillende periodes waarmee hij platen
samenstelt, volgens een logica die fans en
experts compleet ontgaat. Op dat vlak is
Young vrij onverstoorbaar. Niet de pop-
industrie bepaalt zijn manier van werken,
maar de onpeilbare artistieke drift.

Ook daar haalt hij zijn credibiliteit uit. De
kwetsbare zang, het schrijven van reper-
toire voor het eigen lichaam strookt met
een uitgesproken muzikantenmentaliteit.
Young wil bloot zijn en beginnen. Hij is de
authentieke (ingeweken!) Amerikaan die
tradities verdedigt. Die van de rock, die met
opwindende rifs en solo’s het moment laat
voelen, maar ook die van de country, die
met mijmerende akkoorden vaste waarden
en oude zekerheden wil bezingen. Is Young
een countryrocker? 

Countryrock floreert begin jaren zeventig.
Het is een raar fenomeen, naar men zegt
uitgevonden door Gram Parsons en later
wereldwijd verspreid door The Eagles. Waar
komt het zo plots vandaan? Stelde
Woodstock geen nieuwe wereld in het voor-
uitzicht, die niet alleen wou breken met

Lou Reed, Blakes Hotel, Londen, 1974. Foto: Mick Rock
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burgerlijkheid en kapitalisme, maar ook
met de traditionele opvattingen uit het ver-
leden? Nu worden die plots weer onver-
bloemd uit de kast gehaald. Wat heeft het
bezingen van het platteland met emanci-
patie te maken? Of berust Woodstock op
een zeepbel? Het is Young zelf, die met
Crosby, Stills en Nash een versie van Joni
Mitchells gelijknamige song opneemt, maar
ondertussen wel fiedels laat aanrukken om
zijn eigen platen mee op te smukken. Hoe
valt dat te rijmen?

Countryrock is een forse correctie op de
ongebreidelde psychedelica van voordien.
Het is niet uitbundig en opzwepend, roept
niet op tot protest en brengt het publiek niet
buiten zinnen. Dit genre doet je wiegen,
meestampen met je laarzen. Het hypnoti-
seert je lichtjes. Het komt misschien wat soft
over, maar zonder ballen is het niet. Puur
ideologisch zou je de countryrock moeten
beoordelen (veroordelen?) als een vorm van
regressie na The Doors of The Jefferson
Airplane, maar zo werkt het niet in de pop.
Een muzikant is geen ideologisch gedeter-
mineerd dier. Hij trekt niet de last van één
soort gedachtegoed. Het is opvallend hoe
vaak popsterren na een tijdje, soms – maar
niet altijd – na hun grootste successen,
teruggrijpen naar de muziek die ze als kind
hebben meegekregen. Niet om ze klakke-
loos na te spelen, wel om ze te mixen met de

stijlen van het moment. Vooral merkwaar-
dig aan de countryrock is dat het genre zo
massaal en kort ná Woodstock furore
maakt, alsof er velen klaar staan om de
aberratie bij te sturen.

Tegelijk haalt de countryrock de traditio-
nele muziek van onder het stof vandaan,
probeert ze die een nieuw imago te geven.
Dat lukt verschrikkelijk goed. Hier zaten ze
in Amerika al langer op te wachten: eigen-
tijdse arrangementen, veel werk voor de
elektrische sologitaar, maar ook een lap-
steel, ouderwetse deuntjes en traditionele
onderwerpen – een bevestigend rollen-
patroon. Het genre is daarbij wat dubbel-
zinnig. Nooit wordt helemaal duidelijk of
men het verleden met een knipoog wil
bezingen, zoals in een cowboyfilm, dan wel
of men de waarden ervan echt voorstaat
(Lyin’ Eyes van The Eagles). Aan die twee-
slachtigheid, nostalgie als entertainement
of als nauwelijks verhuld verlangen, dankt
het genre zijn succes. 

Young doet niet exact wat het lucratieve
bastaardgenre voorschrijft. Hij is geen echte
countryrocker. Soms zit hij dichter tegen de
roots aan dan The Eagles, maar hij vergat
ook niet dat de orkaan Hendrix zojuist pas-
seerde. Hij is wispelturig, wisselvallig: van
alles te veel en te weinig. Het maakte hem,
op Harvest na, tot een veel minder verkocht

artiest dan men op basis van zijn invloed
zou denken. Als Young de jaren zeventig
binnenstapt met het voornemen zijn pas
gewonnen onafhankelijkheid op een
hoogstpersoonlijke manier uit te drukken,
dan heeft hij al veel meegemaakt: de trip
van Toronto naar Californië of het verlan-
gen om beroemd te worden (inmiddels
gebeurd), de bloei van de folkrock (inmid-
dels gedateerd), de samenwerking met Stills
in een groep vol hippies, genaamd Buffalo
Springfield (inmiddels mislukt). Young
experimenteerde ook in de studio, met pro-
ducer Jack Nitzsche (familie van de Duitse
filosoof, maar anders geschreven omdat
Jack dat vervelend vond). Expecting to Fly
was het resultaat, een van de wonderlijkste
nummers uit de jaren zestig, maar niet voor
herhaling vatbaar. Samengevat: Young
heeft alle hoeken van het decennium gezien
en pakt het nu anders aan. Hij kijkt verder
terug dan de recente geschiedenis, verder
ook dan zijn eigen geschiedenis. Het leven
op het land wordt een belangrijke bron van
inspiratie (Are You Ready for the Country?) en
wie op het land leeft bekijkt de dingen meer
terughoudend. Young woont zelf op het
land, is eraan verknocht, kan niet anders
dan leven tussen heuvels en bomen. Niet
dat alles is zoals ten tijde van de Waltons. De
wereld is groot, er is veel onrecht en met
vuisten en spandoeken zwaaien helpt niet

(Alabama, Helpless, Ohio). Relaties lopen
moeilijk (I Believe in You, veel songs op On
the Beach) en het zwarte kruis van de heroï-
ne veegt goede vrienden weg (The Needle and
the Damage Done, de hele Tonight’s the Night-
elpee). Er is meer behoefte aan realpolitik,
aan neoromantiek. Young zingt over dat
alles, protesterend maar niet echt strijd-
baar. Eerder mijmerend, geschopt en verder
hinkend.

Het is opvallend dat popmuziek, eens ze
de drempel van de adolescentie is over-
gestapt, zo vaak introspectief, melancholiek
wordt. De jaren zestig zijn natuurlijk niet
dat strikt afgebakende tijdperk, dat streepje
op de tijdas. Veeleer die symbolische fase
waarin de pop, na de heupen van Elvis en de
haardracht van The Beatles, stilaan volwas-
sen wordt. Het ontwaken is geen onverdeeld
genoegen. Wie zijn jeugd zo heftig, zo
hyperbewust beleeft – de popindustrie zal er
alles aan doen om dat bij onze generaties te
veroorzaken – lijkt nadien vlugger oud te
moeten worden. Parallel met de geschiede-
nis van de pop en de jeugdcultuur loopt een
versnellingsproces: dat van de nostalgie.
Hoe jong moet men zijn om terug te kun-
nen blikken op de kindertijd? Young schrijft
er een lied over als hij 24 is, Sugar Mountain.
Hij begeleidt zichzelf op de akoestische
gitaar, zingt uiterst voorzichtig en brengt de
proef tot een ontroerend einde. 

Pierrot le Mort

Anders dan Young is Reed maar een halve
gitarist. Hij poseert graag met het instru-
ment, maar speelt er maar af en toe op. Hij
laat de meeste van zijn platen bepalen door
andere, naar men zegt betere gitaristen:
Ronson, Robert Quine, Mike Rathke… Ook
Young werkt meestal met een tweede gita-
rist, maar die zal altijd zijn plaats kennen.

Is Reed te weinig zelfzeker om guitar front-
man te zijn? Als hij speelt, dan klinkt dat
rommelig, treiterend (alweer dat woord);
het giert als een stoorzender door de gitaar-
partijen van anderen heen. Hoe hij echt
klinkt als gitarist hoor je op Songs for Drella,
waar hij met John Cale, die viool en piano
voor zijn rekening neemt, de enige muzi-
kant is. Reed speelt er indrukwekkend
– Cale trouwens ook. Maar een herkenbare
sound voor het hele oeuvre ontbreekt. Het
instrument is niet de onafscheidelijke
vriend waarop hij kan terugvallen in slech-
te dagen. Reed is eigenlijk geen echte muzi-
kant. Wat is hij dan wel? 

Anders dan Young is Reed ook geen echte
singer-songwriter. Ook Reed is een telg van
de Dylanfamilie, maar eerder van Dylan-
als-kunstenaar dan Dylan-als-muzikant.
Reed schrijft zijn eigen nummers, hij zingt
ze ook, maar eigenlijk is hij vooral show-
man. Wat hij zingt moet je niet letterlijk
opvatten en als boodschap mee naar huis
nemen; je moet de act begrijpen. Hij staat
niet naakt en kwetsbaar op de scène. Hij
geeft zijn ziel niet bloot – dat heeft Warhol
hem geleerd – hij verkleedt zich en speelt
een rol. Met gele korte krullen of gemillime-
terd haar, met eyeliner, pancake en een swas-
tika. Je moet de waarheid niet rechtstreeks
tot je hart laten spreken, maar ze decode-
ren. Heeft de puzzel wel een oplossing? Wat
komen we te weten als we alle lagen van
hem afpellen? Dat hij een ongelukkig kind
is? Een gevoelig kunstenaar? Een afzichtelij-
ke verslaafde? Een biseksuele ruziezoeker?
Ook die rollen speelt Reed uit in zijn publie-
ke leven. De waarheid lijkt nergens te hui-
zen. Al is ze niet zomaar afwezig: aangegre-
pen door zijn meest koortsige nummers
denkt men er soms een glimp van op te van-
gen. Die waarheid heeft iets huiveringwek-
kends.

Reed mag dan een rol spelen, hij is een
speler van het miserabele soort. Aan Bowie
kan hij niet tippen. Bowie maakt alles groot
en duur, bij hem krijg je waar voor je geld,
echte cinema. Niet bij Reed. Te veel moeite
wil hij niet doen. Dus blijft het goedkoop en
is er spot en misprijzen: voor het gebeuren,
voor het publiek, voor zichzelf. Tegelijk is
het bloedige ernst. Want de spelletjes die hij
speelt, de personages waarin hij zich ver-
kleedt, spiegelen altijd het leven dat hij leidt.
Als Reed midden jaren zeventig een junk
speelt op het podium, dan staat hij echt met
één been in het graf. Zijn show hengelt niet
naar empathie of naar compassie, maar
naar opwinding, naar hysterie. Volmaakt is
de illusie niet, ze hapert automatisch,

Neil Young, ca. 1971. Foto: Henry Diltz
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ergens halverwege. Het misverstand wordt
uitgelokt. De sabotage is half strategie, half
onmacht.

Reed kun je moeilijk blind adoreren. Je
kunt voor hem vallen, maar vroeg of laat
word je toch weer afgestoten. Door een rot-
slechte plaat, een provocerende uitspraak,
door arrogantie of onredelijkheid. Hij is het
personage dat nergens rust vond (tenzij nu
misschien, naast Laurie Anderson). Die
rusteloosheid jakkert niet alleen door zijn
oeuvre, ze bepaalt ook de houding die men
tegenover hem aanneemt. 

Begin jaren zeventig vindt Engeland de
glamrock uit. Popmuziek moet een oogver-
blindend spektakel worden, dat expliciete
maatschappelijke boodschappen weert en
een artificiële wereld schept, doortrokken
van technologie, mode, biseksualiteit, exu-
berantie en escapistische fantasieën.
Tegelijk duikt in de pop voor het eerst het
fenomeen van de retro op: de fundamenten
van veel glamhits gaan terug op fifties rock-
’n-roll. De songs klinken fris, kort en krach-
tig. We zien onder anderen Marc Bolan
bezig, de jonge Elton John en Bowie zelf, en
in de hitparade talloze lichte versies van
deze nieuwe sterren.

Het is Bowie die zijn grote idool Reed,
weer op de sukkel geraakt na een mislukte
eerste soloplaat, het vlotte jasje van de
glamrock toewerpt. Het blijkt een zegen
– later een vloek. Reed heeft net een reeks
songs klaar die toegankelijker zijn dan alles
wat hij voordien schreef. Met Bowie en
Ronson maakt hij er Transformer van. Het is
de glam recht uit het hart gegrepen: bruta-
le maar niet ongevoelige schetsen van mis-
fits in de grootstad. Het zijn songs over men-
sen die hun seksuele identiteit niet als een
godsbevel accepteren maar zichzelf letter-
lijk en figuurlijk willen of moeten verkleden
tot wie ze echt denken te zijn. Transformer is
een vrolijke ode aan de verkleedpartij. Het
begint al bij de titel, het zit vervat in de foto’s
op de hoes. In wezen gaat het om een pube-
raal verlangen, dat vaak blijft doorwerken
in het volwassen leven en daar tot nieuwe
hobby’s dan wel grote drama’s kan leiden,
zoals blijkt op de Berlin-cyclus. De glam is
daar gloom geworden.

Op Transformer kunnen we daar nog niets
van merken. Het is een showplaat, die de
opgevoerde personages met liefde en in het
moment neerzet. Zei ik dat Reed zo gemeen
zong op deze plaat? Hij is niet gemeen voor
de figuren waarover hij zingt; wel voor ons
die luisteren. De zang als grimmig pantser
dat deze microkosmos van broze figuren
moet beschermen.

Het succes van Transformer is eclatant,
dus wacht iedereen op een spetterend ver-
volg. Dan komt Reed voor de dag zoals we
hem nog vaker aan het werk zullen zien: hij
frustreert de wens van zijn aanhang en ver-
schijnt met iets heel anders. Beter: hij diept
de onderwerpen die de glam zo luchtig op
scène zet uit tot waar het ongemakkelijk
wordt en pijn begint te doen. Berlin ont-
aardt in een zelfmoord. Reed poogt de bonte
wereld die hij op Transformer al schetste nu
door te denken tot de tragedie die deze
wereld in wezen óók is. Het feit dat de plaat
in de ogen van de kritiek mislukt, is voor
Reed cruciaal. Het maakt hem op slag
stuurloos. Hij brengt op korte tijd een paar
live platen uit, het onbeduidende Sally Can’t
Dance, dan Metal Machine Music, voor hij
met het mooie en intimistische Coney Island
Baby verbaast. Een rustpunt, net als Comes
a Time. Maar bedrieglijk en veel gelaagder.
Wie de discografie van Reed onder de loep
neemt, zal merken dat er geen touw aan
vast te knopen valt. Bij andere artiesten
merkt men zo vaak groei, consolidatie, her-
haling, berekening. Men ontwaart curves
van opgang, tijdelijk volgehouden intensi-
teit en verslapping. De meeste discografieën
lezen als een aanvaardbaar verhaal, die van
Reed is van A tot Z chaos. Een geslaagde
plaat (Coney Island Baby, Street Hassle,
Magic & Loss) hoeft op geen enkele manier
aan te sluiten bij een voorganger en kondigt
zelden aan wat we van een opvolger mogen
verwachten. Nu heeft Reed nooit willen
doen wat men van hem verwachtte, maar
zou het kunnen dat de stap die hij met
Berlin wilde nemen – het volwassen maken
van de rock – en de botte afwijzing die daar-
op volgde, hem verhinderd heeft een meer
vanzelfsprekende carrière te ontwikkelen?
Hij zit in de jaren zeventig natuurlijk ook
zwaar aan de amfetamines, niemand kan
enige staat op hem maken. Maar de platen

die hij maakt, eenmaal hij daar vanaf
raakt, laten zich samen niet als een begrij-
pelijker geheel lezen. Het blijft een onvoor-
spelbaar rommeltje.

De discografie van Reed hangt aan elkaar
van verrassingen en mislukkingen. De mis-
lukking is een vitaal onderdeel van zijn pro-
ductie. Misschien moeten we zeggen dat de
carrière van Reed mislukt is, omdat hij er
niet heeft uitgehaald wat erin zat. Omdat
Reed zijn artistieke zaak slecht beheerd
heeft en het moest hebben van flitsen van
grote klasse. Komt daar nog bij dat men
hem altijd bleef aanspreken op zijn verleden
bij The Velvet Underground, naast The
Beatles en Kraftwerk een van de meest
invloedrijke bands van de afgelopen vijftig
jaar. Over Reed zal de geschiedenis scepti-
scher oordelen. 

Rock Artist

Uiteraard speelt Neil Young ook een rol.
Door de jaren heen heeft hij zijn imago zorg-
vuldig gekoesterd. Zie hem op een beeld-
opname van Like a Hurricane, zwoegend en
schijnbaar helemaal opgegaan in een wer-
velende solo, zijlings naar de coulissen
schuifelen. Daar staat de windmachine die
het onafscheidelijke, losgeknoopte ruitjes-
hemd doet wapperen, en de lange haren
natuurlijk.

Zowel Reed als Young zijn vestimentair
prototypische verschijningen. Young lijkt
het amper te kunnen schelen wat hij aan
heeft – hij draagt wel steeds hetzelfde: jeans
en hemden. Reed hult zich in een showout-
fit – vaak leer, maar het kan ook vrouwelij-
ker – die er bij nader inzien veel sjofeler uit-
ziet dan het spotlicht doet geloven. Laat
Young alles groeien en hangen, dan heeft
Reed alles afgeknipt en strakgetrokken.
Daarbij moet worden gezegd dat Reed er
direct chubby uitziet als hij wat aankomt, en
dat zijn stugge krulhaar geen enkele groei
toelaat wil het niet onnozel worden.

De elektrische country van Young is
mannelijk en viriel, traditioneel en humani-
tair, openhartig en intiem. De gloomrock
van Reed is geil en biseksueel, opzettelijk
fake en verwarrend, geweldadig, gemeen en
moe. Het eerste bevestigt je in alles wat je
eigenlijk al wist, zwaarder, dieper, verbon-
den met de grond en de familie. Het tweede
duwt je met een schok in een andere werke-
lijkheid. Het gaat er niet om wat beter is.
Bakkebaarden of haarverf ? Roltabak of
glitter? Het zijn twee strategieën waarvan
de muzikale identiteit zich moet bedienen
om zich te onderscheiden. De tegenstelling
bestaat nog steeds. Moeten we echt zijn of
show verkopen? Maar ook: hoe doen we
dat, echt zijn? Er zijn er veel die door de
mand vallen. En ook: ziet men door het
masker van de show heen wat we eigenlijk
willen zeggen, wie we echt zijn?

Rock-’n-roll heet een van Reeds vroege suc-
cesnummers. Toch wil hij niet zonder meer
als rockartiest worden beschouwd. Reed is
Kunstenaar. Rock Artist. Hij kan geloofs-
brieven voorleggen: zijn vriendschap met
Delmore Schwartz, zijn relatie met Warhol,
zijn werk voor Robert Wilson. Reed is ook
een goeie tekstschrijver, zijn lyrics maken
meer dan eens zijn literaire ambities waar.
Bovendien ging zijn stem met de jaren zak-
ken, vond ze de rustige toon om van de ver-
halen die hij ervoor ging schrijven intense
voordrachten te maken. De scherpste kant-
jes zijn eraf. Van karakter zal Reed ongetwij-
feld niet veranderd zijn, maar als hij ons
toespreekt op bijvoorbeeld Magic & Loss
(’91), een plaat over kanker, mogen we
gewoon blijven zitten om te luisteren. Een
zanger is hij nog steeds niet, maar anders
dan Young, die met de jaren aan kwetsbaar-
heid verliest, heeft Reed zijn beperkingen ter
harte genomen. Men zou hem nu een ver-
teller kunnen noemen. Van stadsverhalen.
Er komt plaats voor terugblik en bezinning.
Maar het bloed blijft kloppen in de slapen,
ook nu hij stilaan een oud mannetje wordt.
De stad blijft in hem leven. Maar de stad, is
dat niet de plek die we ontvluchten, eens we
ons leven goed en wel hebben ingericht?
Reed zal er ooit sterven.

Voor Reed was volwassen worden chaos,
geweld, zelfdestructie. Geen zoektocht naar
stabiliteit, rust. Type en biotoop lieten dat
niet toe. Het bloed was vuil (drugs), de
omgeving ongezond (de stad). Het valt
moeilijk na te trekken wanneer hij ooit vol-
wassen is geworden; misschien vanaf New

York, op het eind van de jaren tachtig, mis-
schien nog steeds niet. Het doet er niet toe.
Zijn oeuvre blijft open. De zoveelste misluk-
king, de zoveelste verrassing staat ons nog
te wachten. 

Pastorale

Young is de man van het platteland, van de
canyons en de rivieren. We staan er niet
meer bij stil, maar dat is lang geen evidentie
geweest in de popmuziek. De jeugd wilde
net weg van de plekken waar ze vandaan
kwam, ze wilde naar de stad. Rock-’n-roll
vertolkte dat proces.

Al veertig jaar lang is Young de stam-
vader van die terugkeer naar het land. Dat
maakt hem niet uniek, maar Young heeft
als enige het Amerikaanse plattelandsleven
zowel akoestisch als elektrisch bezongen, in
uiteenlopende genres. Zijn muziek kan
zacht zijn als een weide of woest als een
rotslandschap. Ondanks zijn maatschappij-
kritische teksten, ondanks giftige oprispin-
gen en buien van verontwaardiging is
Young een pastoraal kunstenaar. De weidse
achtergronden waartegen zijn drama’s zich
afspelen, de schilderachtige decors waarin
hij zijn statements maakt, overwinnen uit-
eindelijk. De Amerikaanse natuur doet alles
in het niets verzinken. Down by the River
vertelt het verhaal over de moord op de
eigen geliefde, maar het nummer laat zich
vooral ervaren als een omarmd worden
door en een opgaan in het overweldigende
en eeuwige landschap – het is de elektrische
gitaar die het landschap evoceert en tegelijk
het omvattende gebaar maakt. Een anti-
racistische protestsong als Alabama blijft,
als je hem muzikaal beleeft, in de eerste
plaats een ode aan het Zuiden.

Young is daarmee een bijzonder invloed-
rijk popartiest, tot spijt van wie hem niet
kan uitstaan. De pastorale gedachte, het
verklanken en bezingen van het land is na
R.E.M en Nirvana – Cobain was een grote
Youngfan – opnieuw zeer populair gewor-
den. In de ontwikkeling van de blanke rock
is de wisselwerking tussen de blik op het
landschap en de terugblik op het eigen
leven een van de belangrijkste emblemen
geworden. Sommigen kunnen er niet
genoeg van krijgen. Voor anderen geldt het
als de voornaamste oorzaak dat de rock-
muziek al jarenlang stilstaat, of erger nog,
dat ze op haar einde afstevent.

In ’78 maakt Young Comes a Time. Hij heeft
rust gevonden bij een vrouw – waar elders
vindt een man rust? Alle fases van het vol-
wassen worden heeft hij doorlopen.
Onzekerheid, eerste roem, relaties, drugs,
dode vrienden, geld, cynisme, scheiding,
eenzaamheid en uiteindelijk geluk. Zoals
iedereen weet de grondstof – op dat laatste
na – voor beklijvende songs en platen. Met
Comes a Time zijn de stappen van beginnend
naar gesetteld soloartiest allemaal gezet.
Young zal nog talloze platen maken, maar
muzikaal en inhoudelijk heeft hij zijn ter-
rein afgebakend. Zeker, er valt nadien nog
veel wetenswaardigs over hem te vertellen.
Hoe hij in de jaren tachtig plots, uit nukkig-
heid, een aantal genreplaten maakte: een
rockabillyplaat, een jazzplaat, een elektro-
plaat. En dat met zíjn stem. Allemaal even
grappig als overbodig. Hoe hij daarna voor
Reagan ging stemmen. Of hoe hij boeren in
nood wou helpen met Farm Aid. En hoe hij,
als een van de grootvaders van de feedback,
gerehabiliteerd werd door de grungegene-
ratie. Sindsdien heeft men hem officieel bij-
gezet in de galerij van de groten.

Men kan erover twisten of Young nog
goeie platen maakt, de fans en tegenstan-
ders moeten dat maar uitvechten. Het
belang van Young schuilt niet in zijn
omvangrijke discografie, wel in de unieke
en nadien zo vaak gekopieerde, bijzonder
invloedrijke beleving van het volwassen
worden in de rockmuziek. Naar het verslag
daarvan, een tiental platen uit de jaren
zeventig, zouden we nog eens goed kunnen
luisteren. We zouden ons kunnen afvragen
wat deze muziek met ons doet, hoe we ons
erbij voelen. En eens nagaan hoever we dan
verwijderd zijn van de oorspronkelijke
ambities van de rock-’n-roll. Als de blanke
rockmuziek een trein zou zijn, waar heeft
hij ons dan naartoe gebracht?

Selectieve discografie

Buffalo Springfield

Buffalo Springfield (Atco 1967)
Buffalo Springfield Again (Atco 1967)

Neil Young

Neil Young (Reprise 1969)
Everybody Knows This Is Nowhere (Reprise 1969)
After The Goldrush (Reprise 1970)
Harvest (Reprise 1972)
On the Beach (Reprise 1974)
Tonight’s The Night (Reprise 1975)
Zuma (Reprise 1975)
Decade (Reprise 1977) – Decade is een zeldzaam

goede compilatie, enkel al omdat ze bijna alle
belangrijke bijdragen van Young aan Buffalo
Springfield bevat en aan elkaar rijgt tot haast
één werkstuk. Young zelf heeft de compilatie
samengesteld.

Comes A Time (Reprise 1978)
Live At Massey Hall 1971 (Reprise 2007)

The Velvet Underground

The Velvet Underground and Nico (Verve 1967)
White Light/White Heat (Verve 1968)
The Velvet Underground (MGM 1969)

Lou Reed

Lou Reed (RCA 1972)
Transformer (RCA 1972)
Berlin (RCA 1973)
Rock ’N Roll Animal (RCA 1974)
Metal Machine Music (RCA 1975)
Coney Island Baby (RCA 1976)
Street Hassle (Arista 1978)
The Blue Mask (RCA 1982)
New York (Sire 1989)
Songs For Drella (met John Cale, Warners 1990) 
Magic And Loss (Sire 1992)
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De sociale triomf van het seksuele plezier
Gesprek met Michel Foucault (1981)  

Affectieve onrust

Bij een gesprek met Michel
Foucault over ‘gayrechten’ en
vriendschapsrelaties

“Als er één ding is wat mij vandaag werke-
lijk interesseert, dan is het wel het pro-
bleem van de vriendschap. […] Nu, na het
bestuderen van de geschiedenis van de
seksualiteit, denk ik dat we de geschiede-
nis van de vriendschap of van de vriend-
schappen moeten trachten te begrijpen.
Dat is een erg interessante geschiedenis.
En een van mijn hypothesen – ik weet
zeker dat ze gestaafd kan worden als we
die taak zouden aanvatten – is dat homo-
seksualiteit (het bestaan van seksuele
betrekkingen tussen mannen onderling)
een probleem is geworden in de 18de
eeuw. […] De reden waarom homoseksua-
liteit in die periode maatschappelijke pro-
blemen gaat oproepen, is dat de vriend-
schap verdwenen is.”1

Aldus Michel Foucault in een interview
uit 1982, twee jaar voor zijn dood. Op grond
van dit merkwaardige citaat zou men kun-
nen besluiten dat hij toen al kon terugblik-
ken op zijn meerdelige Geschiedenis van de
seksualiteit en dat hij in het verlengde daar-
van een nieuw onderzoeksproject aankon-
digde. De werkelijkheid is anders: in 1982
werkte Foucault nog hard aan delen 2 en 3
van de Geschiedenis van de seksualiteit
– getiteld Het gebruik van de lust en De zorg
voor zichzelf – waarna hij zich had voorge-
nomen om het reeds eerder aangevatte
laatste deel, het nooit gepubliceerde De
bekentenissen van het vlees, compleet te
herschrijven. Buiten een aantal hypothe-
sen en kritische commentaren in inter-
views zijn er ook geen echte aanwijzingen
dat Foucault daadwerkelijk plannen had
voor een genealogie van de vriendschap.
Maar het thema duikt bij de late Foucault
inderdaad her en der op, en duidelijk niet
alleen als gevolg van een zuiver historisch-
wetenschappelijke interesse.

In de Geschiedenis van de seksualiteit zelf
komt de vriendschap als relatievorm niet
of nauwelijks aan bod. Wanneer Hubert
Dreyfus en Paul Rabinow in een interview
aan Foucault vragen waarom hij in zijn
onderzoek naar de bronnen van de wes-
terse seksuele moraal toch zo weinig aan-
dacht besteedt aan de belangrijke Griekse
deugd van de philia (vriendschap), ant-
woordt hij: “Het gebruik van de lust gaat
over de seksuele ethiek, vergeet dat niet,
het is geen boek over liefde, vriendschap
of de wederkerigheid daarvan.”2 In het
betreffende deel wordt de philia inder-
daad pas ter sprake gebracht wanneer
Foucault het probleem van de Griekse
knapenliefde bespreekt. Voor de welopge-
voede Griek stond de knapenliefde als ero-
tische relatievorm hoog in aanzien, maar
omdat een wederkerige lichamelijke liefde
tussen twee volwassen mannen met het-
zelfde sociale statuut onaanvaardbaar
was, was de knapenliefde altijd ook tijde-
lijk en precair, en dus het voorwerp van
een grote morele bekommernis. Eens de
jongeling man werd, diende de erotiek
idealiter plaats te maken voor een stabie-
lere, veel minder problematische en niet-
seksuele philia: “Deze onzekere situatie
kan alleen worden omzeild als de philia,
de vriendschap, al begint te groeien in het
vuur van de liefde: philia, dus gelijk-
gestemdheid qua karakter en levensstijl,
gemeenschappelijkheid [partage] van
denk- en bestaanswijzen, en wederzijdse
welwillendheid.”3

Ook in deel drie, De zorg voor zichzelf,
over de Grieks-Romeinse ethiek in de eer-
ste twee eeuwen na Christus, wordt de
figuur van de vriend nauwelijks gethema-
tiseerd. In de ‘zorg voor zichzelf ’ [epime-
leia heautou] spelen sociale relaties noch-
tans een rol van betekenis. Verscheidene
medische, moralistische en filosofische
visies op de ‘goede/gezonde seksualiteit’
worden in dit boek besproken als onder-
deel van een veel ruimere ethiek van de
‘zelftechnieken’: de deugdzame burger
heeft een mooie, evenwichtige ethos als
hij de meester is van al zijn genietingen en
in staat blijkt om zijn leven vorm te geven
als een kunstwerk. Wie goed voor zichzelf
zorgt en een stijlvol leven leidt, zorgt
sowieso ook goed voor de ander, zal hem
nooit onderdrukken en zorgt ervoor dat

die ander ook goed zorg draagt voor zich-
zelf. De vriend speelt daarbij in de eerste
plaats de rol van gids en raadgever, van
iemand die je de waarheid vertelt en die zo
tegelijk ook door jou wordt gevormd: “Ik
eis je op, jij bent mijn werkstuk”, schrijft
Seneca aan zijn boezemvriend Lucilius.4

Maar deze idealistische, zuiver spirituele
(mannen)vriendschap is nog niet de hele
vriendschap als ‘cultureel aanvaarde rela-
tie’ waarvan Foucault in het eerst geciteer-
de interview de teloorgang betreurt.
“Zolang vriendschap een belangrijk en
maatschappelijk aanvaard verschijnsel
was, stond niemand erbij stil dat mannen
met elkaar vrijden”, heet het daar nog, en
even ruim en ‘onzuiver’ zijn ook de intense
Grieks-Romeinse vriendschapsrelaties
waaraan hij in het hieronder vertaalde
interview refereert: “Gingen ze met elkaar
naar bed? Hadden ze gemeenschappelijke
belangen? Geen van beide, zo lijkt het wel,
of misschien van alles wat.”

Wie er de in Dits & Écrits II verzamelde
interviews over homoseksualiteit op
naleest, krijgt de indruk dat Foucault daar
met zijn grote aandacht voor veelvormige
vriendschapsrelaties vroeger en nu een
mogelijk al te cleane en veilige visie op
vriendschap wil bijstellen en vertroebe-
len. Vriendschappen kunnen even intens
en intiem zijn als geïnstitutionaliseerde
liefdesrelaties, lichamelijkheid is daar
niet noodzakelijk vreemd aan, en er zijn
inderdaad momenten en plaatsen waarop
zulke hechte, soms ook exclusieve vriend-
schappen niet onmiddellijk als problema-
tisch worden ervaren. Foucaults centrale
these is echter dat de vriendschapsrelatie
door de toenemende moderne aandacht
voor zoiets als ‘seksuele identiteit’ onder
druk is komen te staan en voor onrust
zorgt. “Het probleem van de homoseksua-
liteit ontwikkelt zich in de richting van
het probleem van de vriendschap”, stelt
hij in het interview met de veelbetekenen-
de titel Over vriendschap als levensstijl.5

Het is iets waarmee hij ook zelf ervaring
heeft: “De aantrekking tot jongens hield
zolang ik me kan herinneren in dat ik me
aangetrokken voelde tot relaties met jon-
gens. Dat is voor mij altijd opnieuw van
belang geweest. En dan niet in de gefor-
ceerde vorm van een stel, maar als
bestaansmogelijkheid: op welke wijze
kunnen mannen samen zijn? Hoe kunnen
ze samen leven, hun tijd delen, hun maal-
tijd, hun kamer, hun vrije tijd, hun ver-
driet, hun kennis, hun vertrouwelijkhe-
den? Wat wil het zeggen om zonder meer
onder mannen te zijn, buiten de traditio-
nele relaties, gezin, beroep, verplichte
vriendschap om? Dat is een verlangen, iets
wat je onrustig maakt. Een rusteloos ver-
langen dat veel mensen hebben.”

‘Onder mannen zijn’, of wat Foucault in
het onderstaande interview ‘de monosek-
suele relatie’ noemt, slaat hier overigens
niet enkel en alleen op wat we vandaag
onder ‘homoseksualiteit’ verstaan. Wel
gelooft hij dat de hedendaagse homo-
emancipatie nieuwe kansen biedt om de
vele vormen en inhouden die vriendschap-
pen kunnen aannemen leven in te blazen
en nieuwe levensstijlen te creëren.
“Homoseksualiteit is historisch gezien een
aanleiding om relationele en affectieve
mogelijkheden opnieuw een kans te bie-
den, niet zozeer vanwege de innerlijke
kwaliteiten van de homoseksueel, maar
vanwege zijn ‘zijdelingse’ positie. Je zou
kunnen zeggen dat vanwege de diagonale
wegen die hij in het web van sociale
betrekkingen bewandelt, deze mogelijk-
heden zichtbaar worden.”

Foucault stierf meer dan twintig jaar
geleden, en men kan zich terecht afvragen
of hij vandaag nog even optimistisch zou
zijn, nu in Vlaanderen bijvoorbeeld de
‘queers’ of ‘gays’ plaats hebben gemaakt
voor ‘holebi’s’ die zich vrolijk inpassen in
de instituties van de bestaande liberale
hetero-orde. Het ‘relationele weefsel’,
zoals Foucault het noemt, lijkt daarmee
allesbehalve verrijkt, wel integendeel.
Kun je, met een simpel voorbeeld, nog pro-
bleemloos zeggen dat je vanavond ‘met je
vriend naar de bioscoop gaat’, zonder dat
je met die man of jongen een ‘officiële’
(seksuele) relatie hebt? Dat kan, maar in
vele gevallen zal zo’n uitspraak wenkbrau-
wen doen fronsen en vragen oproepen. En
zo begrepen krijgt de vriendschap iets
subversiefs. Foucault: “De instituties wor-
den ondersteboven gehaald, affectieve
krachten doorkruisen hen, bevestigen en
verstoren hen tegelijkertijd: neem nou het
leger, waar men onophoudelijk de liefde
tussen mannen oproept en tegelijk in een

kwaad daglicht stelt. De institutionele
codes kunnen deze banden niet bekrachti-
gen door hun steeds terugkerende intensi-
teit, hun gevarieerde kleuren, hun onzicht-
bare bewegingen en hun almaar verande-
rende vormen. Deze banden maken kort-
sluiting en geven toegang tot liefde, waar
wet, regel of gewoonte heersen.”

Piet Joostens

Noten

1 Licht gewijzigde en aangevulde vertaling van
een citaat uit Didier Eribon, Michel Foucault.
Een biografie, vertaald door Jeanne Holierhoek,
Amsterdam, Van Gennep, 1990, p. 338. 
Het citaat is afkomstig uit Michel Foucault, an
Interview: Sex, Power and the Politics of Identity,
gesprek met Bob Gallagher en Alexander
Wilson in Toronto in 1982, twee jaar later
gepubliceerd in The Advocate, het gaymagazine
van Los Angeles. De Franse vertaling is opge-
nomen in Dits & Écrits II (1976-1988), Paris,
Gallimard, 2001, pp. 1554-1565.

2 Hubert Dreyfus & Paul Rabinow, Over de genea-
logie van de ethiek, interview uit 1983, in:
Michel Foucault in gesprek. Seks, macht en vriend-
schap (samenstelling David J. Bos), Amsterdam,
uitgeverij De Woelrat, 1985, p. 61.

3 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, II.
L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, 
p. 261. Eigen vertaling.

4 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, III. Le
souci de soi, Paris, Gallimard, 1984, pp. 74-75.
Eigen vertaling.

5 Michel Foucault, Over vriendschap als levensstijl,
in: Michel Foucault in gesprek, op. cit. (noot 2),
pp. 25-29. Zie ook Dits & Écrits II, op. cit. 
(noot 1), pp. 982-986. Alle volgende citaten
komen uit dit interview.

Gilles Barbedette: Vandaag de dag spreekt men
in steeds minder vage bewoordingen over seksu-
ele emancipatie. Men heeft het over vrouwen-
rechten en homorechten of gayrechten, al weet
niemand precies wat men onder ‘rechten’ en
‘gays’ verstaat. In landen waar homoseksuali-
teit als dusdanig nog helemaal onwettig is, lig-
gen de zaken eenvoudiger, want daar moet alles
natuurlijk nog gebeuren. In de landen van
Noord-Europa, waar homoseksualiteit niet lan-
ger bij wet verboden is, ziet de toekomst van die
gayrechten er al heel anders uit.
Michel Foucault: Ik denk dat we de strijd
voor gayrechten moeten bezien als een epi-
sode die geen laatste etappe kan zijn. En wel
om twee redenen. Ten eerste omdat een
recht wat de reële uitwerking ervan betreft
nog veel meer met attitudes en gedrags-
patronen dan met wettelijke bepalingen te
maken heeft. Discriminatie van homoseksu-
elen blijft mogelijk, ook al is ze bij wet verbo-
den. Er is dus nog een strijd nodig om ruim-
te te bieden aan homoseksuele levensstijlen,
aan meerdere keuzemogelijkheden voor een
bestaan waarin seksuele relaties met perso-
nen van het eigen geslacht een belangrijk
aandeel hebben. Het volstaat niet dat men
de mogelijkheid om met iemand van het
eigen geslacht te vrijen tolereert als een
bestanddeel of bijkomstigheid binnen het
kader van een gangbare levenswijze. Als je
met iemand van je eigen geslacht vrijt, kan
dat simpelweg een hele reeks keuzemoge-
lijkheden tot gevolg hebben, een hele reeks
waarden en keuzen waarvoor nog geen
echte mogelijkheden bestaan. Het gaat er
niet alleen om die wat vreemde kleine prak-
tijk om te vrijen met iemand van je eigen
geslacht te integreren in reeds bestaande
culturele velden, het gaat erom nieuwe cul-
tuurvormen te creëren.
G.B.: In het dagelijks leven zijn er wel allerlei
dingen die de creatie van zulke levenswijzen in
de weg staan.
M.F.: Juist, maar net op die plaatsen kan er
iets nieuws gebeuren. Dat men individuen
in naam van de rechten van het individu
laat begaan, geen probleem! Maar als je de
creatie van een nieuwe levenswijze voor

ogen hebt, dan doet de vraag naar de rech-
ten van het individu niet ter zake. We leven
nu eenmaal in een juridische, sociale en
institutionele wereld waarin de enige moge-
lijke relaties allesbehalve talrijk en erg
schraal en schematisch zijn. Er zijn uiter-
aard huwelijksrelaties en familierelaties,
maar er zouden nog zoveel andere relaties
moeten kunnen bestaan en hun eigen
codes kunnen vinden. Ze hoeven niet geïn-
stitutionaliseerd te worden maar ze zouden
eventueel een ondersteuning kunnen krij-
gen, wat nu allerminst het geval is.
G.B.: De vraag naar ondersteuning is essen-
tieel, want de relaties zelf bestaan al, of dat
proberen ze tenminste. Het probleem is wel dat
sommige zaken niet op het niveau van de wetge-
vende, maar op dat van de uitvoerende macht
worden beslist. In Nederland hebben een aantal
wetswijzigingen de macht van het gezin ver-
kleind en individuen in staat gesteld om zich
sterker te voelen binnen de relaties die ze zelf
willen aanknopen. Het successierecht voor per-
sonen van hetzelfde geslacht die geen bloedver-
wanten zijn is er bijvoorbeeld identiek aan de
rechten van een gehuwd heterokoppel.
M.F.: Dat is een interessant voorbeeld, maar
het is slechts een eerste stap, want je boekt
slechts een lichte vooruitgang als je vraagt
dat mensen de huwelijksband reproduceren
opdat hun persoonlijke relatie wordt
erkend. We leven in een relationele wereld
die door de instellingen aanzienlijk is ver-
schraald. De maatschappij en de instellin-
gen die er het skelet van vormen hebben de
relatiemogelijkheden ingeperkt omdat een
rijkgeschakeerde relationele wereld erg
moeilijk valt te besturen. We moeten ons
tegen die verschraling van het relationele
weefsel verzetten. We moeten verkrijgen dat
provisorische samenleefrelaties en vormen
van adoptie worden erkend.
G.B.: De adoptie van kinderen?
M.F.: Of, waarom ook niet, de adoptie van
een volwassene door een andere volwasse-
ne. Waarom zou ik geen vriend adopteren
die tien jaar jonger is dan ik? En zelfs
iemand die tien jaar ouder is? Eerder dan er
almaar op te hameren dat individuen fun-
damentele en natuurlijke rechten hebben,
zouden we moeten proberen om een nieuw
relatierecht uit te denken en te creëren, een
relatierecht dat alle mogelijke relatietypes
laat bestaan en niet belemmert, blokkeert of
wegcijfert door instellingen die de relatie-
vormen verschralen.
G.B.: Concreter: vindt u dat de wettelijke, finan-
ciële en sociale voordelen waar een gehuwd
heterokoppel van geniet ook moeten gelden voor
alle andere relatietypes? Dat lijkt me wel een
belangrijke praktische vraag, of niet?
M.F.: Zeker. Maar nogmaals, ik geloof dat
het een moeilijk karwei is, hoe interessant
ook. Tegenwoordig ben ik erg geboeid door
de Helleense en Romeinse wereld van voor
het christendom. Neem nu de vriendschaps-
relaties. Die speelden toen een rol van for-
maat, maar er was wel een soepel, bij
momenten ook strak institutioneel kader
met een heel systeem van plichten, kosten
en wederdiensten, met een onderlinge hië-
rarchie tussen vrienden enzovoort. Ik bedoel
zeker niet dat we dat model moeten overne-
men. Maar je ziet hoe een relatiesysteem dat
tegelijk soepel en ondanks alles ook relatief
gecodeerd was, lange tijd overeind kon blij-
ven en aan een aantal belangrijke en stabie-
le relaties die wij vandaag erg moeilijk kun-
nen definiëren ondersteuning bood.
Wanneer je het getuigenis van twee vrien-
den uit die periode leest, vraag je je altijd af
wat daar echt aan de hand was. Gingen ze
met elkaar naar bed? Hadden ze gemeen-
schappelijke belangen? Geen van beide, zo
lijkt het wel, of misschien van alles wat.
G.B.: Het probleem is dat de wetgeving in de
westerse samenlevingen louter gebaseerd is op
de notie van de burger of het individu. Hoe kun-
nen we het verlangen naar de geldigverklaring
van relaties die geen wettelijke basis hebben in
overeenstemming brengen met een wetgevend
apparaat dat erkent dat alle burgers gelijk zijn
voor de wet? Een aantal vragen blijft onbeant-
woord – denk maar aan die van de vrijgezel.
M.F.: Natuurlijk. Men zou moeten erkennen
dat een vrijgezel met andere mensen rela-
ties onderhoudt die van een totaal andere
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aard zijn dan bijvoorbeeld de relatietypes
binnen een gezin. Men zegt vaak dat een
vrijgezel onder de eenzaamheid lijdt omdat
men hem ervan verdenkt een mislukte of
afgewezen echtgenoot te zijn.
G.B.: Of iemand met een dubieuze moraal.
M.F.: Juist, iemand die niet tot het huwelijk
in staat was. Terwijl het eenzame leven
waartoe de vrijgezel is veroordeeld in veel
gevallen juist het gevolg is van de verschra-
ling van de relationele mogelijkheden bin-
nen onze maatschappij. Alle soorten van
relaties die je met een ander kunt aankno-
pen en die intens en verrijkend kunnen zijn,
ook al zijn ze provisorisch, zelfs en vooral
wanneer ze zich niet afspelen binnen de
banden van het huwelijk, evolueren door
toedoen van de instellingen tot schrale en
schaarse relaties. 
G.B.: Al deze vragen wijzen er op een bepaalde
manier wel op dat de gaybeweging een toekomst
heeft die haar volledig overstijgt. Het is opval-
lend dat de gayrechten in Nederland uiteindelijk
meer mensen interesseren dan de homoseksue-
len zelf, omdat de mensen hun eigen leven en
relaties willen kunnen inrichten zoals zij dat
zelf wensen.
M.F.: Ja, en op dat punt kan er iets heel
belangrijks op het spel worden gezet, iets
wat mij erg bezighoudt: de gaycultuur. Het
gaat dan niet alleen over romans over kna-
penliefde geschreven door knapenliefheb-
bers, dat heeft uiteindelijk niet zoveel
belang, maar over een cultuur in de ruime
zin van het woord, een cultuur die relatie-
modaliteiten uitvindt, met heel nieuwe
bestaanswijzen, waardentypes en vormen
van uitwisseling tussen individuen, die niet
samenvallen met de gangbare cultuurvor-
men en daar ook niet gewoon bovenop
komen. Indien mogelijk kan de gaycultuur
nog veel meer betekenen dan alleen een
keuze van en voor homoseksuelen. Het zal
leiden tot de creatie van relaties die tot op
zekere hoogte ook van toepassing zijn voor
heteroseksuelen. We moeten de zaken in
feite andersom bekijken. In plaats van te
blijven zeggen wat er op een bepaald
moment gezegd werd – ‘Laten we proberen
om homoseksualiteit opnieuw te introduce-
ren binnen de gangbare normaliteit van de
sociale relaties’ – zouden we nu het tegen-
deel moeten zeggen: ‘Nee, laat haar maar
zoveel mogelijk ontsnappen aan de relatie-
types die ons in deze samenleving worden
voorgeschoteld en laten we in de lege ruim-
te waarin wij ons bevinden nieuwe relatie-
mogelijkheden creëren.’ Als we een nieuw
relatierecht voorstellen, zullen we merken
dat ook niet-homoseksuelen hun leven
kunnen verrijken door hun eigen relatiepa-
tronen te wijzigen.
G.B.: Het woord ‘gay’ is dus zelf een katalysa-
tor die de oude lading van het woord ‘homosek-
sueel’ ongedaan kan maken.
M.F.: Dat is een belangrijk punt. Ik geloof
namelijk dat de gays een belangrijke en
interessante stap hebben gezet door te ont-
snappen aan de categorieën ‘homoseksueel’
en ‘heteroseksueel’. Zij definiëren hun pro-
blemen op een andere manier doordat zij
een cultuur trachten te creëren die alleen
betekenis heeft vanuit een eigen seksuele
ervaring en een eigen relatietype. Het ple-
zier van de seksuele relatie laten ontsnap-
pen aan het normatieve kader van de seksu-
aliteit en haar categorieën, en juist op die
manier van het plezier het kristallisatiepunt
maken voor een nieuwe cultuur: dat lijkt
mij een interessante benadering.
G.B.: Het is ook iets wat de mensen vandaag
interesseert.

M.F.: De vragen die er vandaag toe doen heb-
ben niet langer te maken met het probleem
van de onderdrukking. Dat wil zeker niet
zeggen dat er nog maar weinig mensen
onderdrukt worden, en ik bedoel al helemaal
niet dat je die onderdrukking moet veron-
achtzamen of dat je er niet meer tegen hoeft
te vechten. Ik bedoel iets heel anders. De ver-
nieuwing die we voor de boeg hebben is niet
langer de strijd tegen de onderdrukking.
G.B.: De ontwikkeling van wat men doorgaans
een getto noemde, hetgeen nu tot uiting komt in
gaybars, restaurants en sauna’s, was misschien
een al even radicaal en vernieuwend fenomeen
als de strijd tegen een discriminerende wetge-
ving. Sommige mensen zullen wellicht zeggen
dat het eerste ook zonder het tweede had kunnen
bestaan. Misschien hebben ze wel gelijk.
M.F.: Ja, maar ik geloof dus niet dat we ten
aanzien van de voorbije tien of vijftien jaar
een houding moeten aannemen waarbij we
dat verleden gaan verketteren, alsof het
ging om een langdurige dwaling waaruit
we nu pas ontwaken. Er is enorm veel werk
verzet om de attitudes te wijzigen en er was
veel moed voor nodig. Maar we kunnen niet
meer volstaan met één gedragsmodel en
één problematiek.
G.B.: Het feit dat de meeste gaybars geen geslo-
ten clubs meer zijn, wijst erop dat er iets is ver-
anderd in de beleving van homoseksualiteit. Het
dramatische aspect van het verschijnsel, waar-
aan het zijn bestaan te danken had, is voorbij-
gestreefd.
M.F.: Absoluut. Anderzijds denk ik dat deze
evolutie ook te maken heeft met het feit dat
we het schuldgevoel dat voortkwam uit een
duidelijk onderscheid tussen het leven met
mannen en het leven met vrouwen, de
‘monoseksuele’ relatie, kleiner hebben
gemaakt. De universele veroordeling van
homoseksualiteit ging steeds gepaard met
een impliciete diskwalificatie van mono-
seksuele relaties, die alleen op plaatsen als
gevangenissen en kazernes werden toegela-
ten. Het is nogal merkwaardig dat homo-
seksuelen ook zélf zoveel moeite hadden
met die monoseksualiteit.
G.B.: Hoezo?
M.F.: Men heeft lange tijd beweerd dat je pas
goede relaties met vrouwen kon aanknopen
zodra je homoseksuele relaties begon te
hebben.
G.B.: Wat uiteraard een fantasma was.
M.F.: Blijkbaar gaf die gedachte een verta-
ling aan de problemen die we hadden om

toe te geven dat een monoseksuele relatie
tot de mogelijkheden behoorde en boven-
dien ook perfect bevredigend en compatibel
kon zijn met de omgang met het andere
geslacht. Maar de veroordeling van mono-
seksualiteit verdwijnt volgens mij nu stil-
aan naar de achtergrond. Je merkt bijvoor-
beeld hoe vrouwen vandaag hun mono-
seksuele rechten en verlangens affirmeren.
Monoseksualiteit hoeft geen reden tot angst
te zijn, ook al roept het bij sommigen nog
het beeld op van collegeslaapzalen, semina-
ries, kazernes of gevangenissen. We moe-
ten durven toegeven dat monoseksualiteit
ook verrijkend kan zijn.
G.B.: In de jaren ’60 gold de ‘uniseks’ als de
meest beschaafde manier om met geslachtsver-
schillen om te gaan. Maar het zorgde ook voor
erg vijandige reacties aan het adres van mono-
seksuele groepen zoals scholen of privéclubs.
M.F.: Men had zeer zeker het recht om insti-
tutionele en bekrompen vormen van mono-
seksualiteit te veroordelen, maar de belofte
dat je wel van vrouwen zult houden zodra je
gay-zijn niet meer wordt afgekeurd, is uto-
pisch. Een gevaarlijke utopie bovendien,
niet omdat ze belooft dat we het met de
vrouwen goed zullen kunnen vinden – per-
soonlijk ben ik namelijk nogal een voorstan-
der van een goede verstandhouding met
vrouwen – maar omdat ze een veroordeling
van de monoseksuele relatie inhoudt.
Dezelfde afkeuring van monoseksualiteit
blijft ook doorschemeren in de vaak negatie-
ve manier waarop bepaalde Fransen zich
uitlaten over ‘Amerikaanse’ omgangsvor-
men: ‘Hoe kunnen jullie zulke macho-
modellen nou goedkeuren? Jullie gaan
alleen om met mannen, jullie dragen snor-
ren, leren jekkers en laarzen. Is dat nu het
beeld van de man dat jullie uit willen dra-
gen?’ Over tien jaar zal men het misschien
lachwekkend vinden, maar voor mijn part is
dat model van een man die zijn eigen man-
nelijkheid bevestigt onderdeel van een evo-
lutie die de monoseksuele relatie in ere her-
stelt. ‘Oké, wij brengen onze tijd door onder
mannen, we dragen snorren en we kussen,
en wat dan nog?’ Zonder dat een van beiden
daarom de rol van de efebe of van de kwets-
bare, verwijfde jongen hoeft te spelen.
G.B.: De kritiek op het machismo van de nieu-
we gays is dus opnieuw een poging om hen te
culpabiliseren, een kritiek die alle oude clichés
bevat waarmee de homoseksuelen totnogtoe
lastig werden gevallen.

M.F.: We moeten goed beseffen dat het iets
erg nieuws is, iets wat in onze westerse
samenlevingen nog zo goed als onbekend is.
De Grieken hebben de liefde tussen twee vol-
wassen mannen nooit aanvaard. Je vindt
zeker allusies op de liefde tussen jongeman-
nen die al oud genoeg zijn om wapens te
dragen, maar geen woord over de liefde tus-
sen twee mannen.
G.B.: Is het dan echt zo nieuw?
M.F.: Seksuele relaties toelaten is één ding,
maar het is vooral belangrijk dat de indivi-
duen dit relatietype ook zelf erkennen, in de
zin dat ze er het nodige belang aan hechten,
dat ze het werkelijk erkennen en ook waar-
maken, zodat er nieuwe levenswijzen kun-
nen worden uitgevonden. Ja, dat is zeker
iets nieuws.
G.B.: Waarom is de notie ‘relatierecht’, een pro-
duct van de gayrechtenbeweging, eigenlijk ont-
staan in de Angelsaksische landen?
M.F.: Dat heeft met verschillende zaken te
maken, en zeker ook met de wetgeving
omtrent seksualiteit in de Latijnse landen.
Voor het eerst zien we nu een negatief
aspect van wat je ‘de Griekse erfenis’ zou
kunnen noemen: het feit dat de liefde tussen
twee mannen alleen geldig wordt bevonden
onder de vorm van de klassieke knapenlief-
de. En er is nog een andere belangrijke fac-
tor waar je rekening mee dient te houden: in
landen die grotendeels protestants zijn,
zoals de Angelsaksische, is het associatie-
recht, om evidente redenen van religieuze
aard, veel beter ontwikkeld dan in de
Latijnse landen. Ik wil daar wel aan toevoe-
gen dat relatierecht niet helemaal hetzelfde
is als associatierecht. Wat dat laatste betreft,
werd veel vooruitgang geboekt in de 19de
eeuw. Relatierecht gaat over de mogelijk-
heid om binnen een bepaald institutioneel
veld relaties tussen individuen te erkennen
die niet noodzakelijk gepaard gaan met de
opkomst van een erkende groepering. Dat is
een wezenlijk verschil met associatierecht.
Bij relatierecht gaat het erom dat men zich
voorstelt hoe de relatie tussen twee indivi-
duen door de maatschappij geldig kan wor-
den bevonden en ook kan genieten van
dezelfde voordelen als de enige (en volstrekt
achtenswaardige) relaties die nu erkend
zijn: huwelijksrelaties en familierelaties.

Vertaling uit het Frans: Piet Joostens

Bovenstaande tekst is de vertaling van Le triom-
phe social du plaisir sexuel: une conversation
avec Michel Foucault, opgenomen in: Michel
Foucault, Dits et écrits II (1976-1988), Paris,
Gallimard, 2001, pp. 1127-1133. (Eerste
publicatie van dit gesprek met Gilles Barbedette,
gevoerd op 20 oktober 1981, met als titel The
Social Triumph of the Sexual Will, in:
Christopher Street, vol. 6, nr. 4, mei 1982,
pp. 36-41.) Een oudere Nederlandse vertaling
van deze tekst (uit het Engels) staat in Onder
mannen, onder vrouwen. Studies in homo-
sociale emancipatie (red. Mattias Duyves,
Gert Hekma en Paula Koelemij), Amsterdam,
SUA, 1984, pp. 21-26.

Oktober 1983. Michel Foucault in Berkeley met zijn studenten, die hem een cowboyhoed cadeau hebben gedaan.
Foto: arch. Paul Rabinow

De structuralistenpicknick. Van links naar rechts: Foucault, Lacan, Lévi-Strauss en Barthes.
Karikatuur van Maurice Henri in La Quinzaine Littéraire (1967)
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WITT

Het genootschap WITT werd in 1987 opgericht
door de filosofen Lieven De Cauter en Bart
Verschaffel, de socioloog Rudi Laermans en
de kunstenaar/theoreticus Paul De Vylder. 
Het initiatief ging uit van Lieven De Cauter, de
enige die alle andere deelnemers persoonlijk
kende. Lieven De Cauter en Bart Verschaffel
hadden met elkaar kennisgemaakt toen ze 
studeerden aan het Hoger Instituut voor de
Wijsbegeerte in Leuven. Na zijn studies 
organiseerde Bart Verschaffel in zijn huis in
Leuven een salon, La société du jeudi prochain,
dat bezocht werd door Lieven De Cauter. Met
Paul De Vylder had Lieven De Cauter contact
gekregen toen hij in Antwerpen de galerie
Ruimte Morguen frequenteerde. Paul De
Vylder en Lieven De Cauter droegen teksten
bij aan Fase 2, tijdschrift voor beeldvervalsing
van de Ruimte Morguen. Met Rudi Laermans
ten slotte maakte Lieven De Cauter kennis in
Leuven, toen hij monitor was in de rechts-
faculteit en actief op zoek ging naar geestes-
genoten in de Universiteit van Leuven.

Dada

De vier jonge intellectuelen troffen elkaar een
eerste keer in De Cauters appartement, gele-
gen in de August Ortsstraat in Brussel, tegen-
over de Beursschouwburg. De Cauter had het
plan opgevat om een vereniging te stichten
die de naam IAPE zou dragen: Intellectuals
Against Politics of Exclusion, “een late
opstoot van ‘68-verzet of een eerste opstoot
van antiglobaliseringstoestanden”, aldus de
initiatiefnemer. De overige leden zagen dat
anders, en op het einde van een van de eerste
samenkomsten kreeg het genootschap een
andere titel: WITT. Die naam was spontaan
opgeborreld toen een van de aanwezigen,
wellicht Bart Verschaffel, naar buiten had
gewezen, naar het café dat zich schuin tegen-
over De Cauters appartement bevond: The
White Horse. WITT riep ook andere associa-
ties op, zoals WITTgenstein, WITTy en Johan
de WITT, een 17de-eeuwse hoge bestuurs-
ambtenaar en medestander van Spinoza in de
strijd voor vrije meningsuiting. Deze laatste
referentie geeft overigens aan welke overtui-
ging de leden van WITT deelden, namelijk dat
er in Vlaanderen geen sprake was van een
waarlijk openbaar kritisch vertoog.

Witty was de eerste actie van het vierman-
schap: een herdenkingsplechtigheid naar aan-
leiding van de vijftigste verjaardag van de uit-
gave van Sein und Zeit van de Duitse filosoof
Martin Heidegger in 1987. WITT besloot de
herdenking te laten plaatsvinden op een bij
uitstek niet-heideggeriaanse locatie, een
treinstation, meer bepaald het Centraal Station
van Antwerpen, en stuurde de uitnodigings-
kaart pas nadat de ‘manifestatie’ was doorge-
gaan. De herdenking was dus een non-event:
de vier WITT-leden troffen elkaar in de 
stationshal en gingen daarna een hapje eten.
Lieven De Cauter informeerde daarna Knack-
journalist Gerrit Six zodat de Sein-und-Zeit-
bijeenkomst een naleven kreeg in de media.
Deels was het WITT ook om dit soort ‘effecten’
te doen. Voortdurend strooide het genootschap
mystificerende boodschappen de wereld in. 
Zo werden de besloten bijeenkomsten in De
Cauters appartement steevast ‘WITT-symposia’
genoemd, waarnaar in teksten van de indivi-
duele leden als dusdanig werd verwezen. In
Verschaffels bibliografie vinden we bijvoor-
beeld bij de tekst Hermes een verwijzing naar
“het Eerste WITT-symposium te Brussel”. Een
andere activiteit van WITT vond plaats naar
aanleiding van de publicatie van het boek
Rome/Over theatraliteit van Bart Verschaffel in
de reeks Vlees en Beton (tevens omschreven
als “WITT-Werkschrift 10”). Toen het boek in
1990 uitkwam, werd het door de auteur en de
uitgever, Mil De Kooning, volledig aangeplakt
op een reclamezuil nabij het Stuc in Leuven en
in een tunnel vlakbij het Zuidstation in
Brussel. Het denken werd aldus letterlijk in 
de openbaarheid gebracht!

Elk lid kon zijn teksten, al of niet gerela-
teerd aan een ‘symposium’, voor een WITT-
activiteit laten doorgaan. Soms werden ook
uitnodigingen van opdrachtgevers aan één
WITT-lid beantwoord met het voorstel voor
een collectieve bijdrage. Van 28 februari tot 
10 april 1988 had Paul De Vylder een solo-
tentoonstelling in de galerie De Equilibrist in
Sint-Niklaas. De galerie publiceerde ook een
catalogus, Rebus Rebis, genoemd naar de ten-
toonstelling. Alle WITT-leden droegen bij aan
de catalogus. Een ander project, dat evenwel
nooit van de grond is gekomen, had eveneens
een project van De Vylder als uitgangspunt.
Paul had een fictieve Duitse kunstenaar
bedacht die geleefd zou hebben ten tijde van
het naziregime en die objecten en foto’s zou

hebben gemaakt. WITT had het plan opgevat
om een tentoonstelling te organiseren in het
Stuc in Leuven, met begeleidende publicatie.
Het plan is nooit ten uitvoer gebracht. Het had
nochtans een typisch WITT-project kunnen
opleveren: de verknoping van een ironisch,
haast dadaïstisch uitgangspunt – een fictieve
kunstenaar – met een poging om te komen tot
een omschrijving van de plaats van de kunste-
naar in een totalitair regime.

Een uitnodiging van de Nederlandse cul-
tuurfilosoof René Boomkens, vermoedelijk
gericht aan Lieven De Cauter en/of Rudi
Laermans, was de aanleiding om met WITT 
De puntzak van Heine op te zetten, een luister-
spel met brieven over omwenteling en oproer,
deels geïnspireerd door Walter Benjamins
brievenproject Deutsche Menschen. Brieven
van literatoren en filosofen – naast Heinrich
Heine ook Georg Büchner, Johann Wolfgang
von Goethe, Arthur Schopenhauer, Karl Marx,
Iwan Toergenjew en Friedrich von Schelling –
werden gekozen, vertaald, bewerkt en voorge-
lezen door de vier WITT-leden bij CREA, een
studentenorganisatie van de Universiteit van
Amsterdam. De puntzak was een proeve van
reflectie op intellectualiteit en engagement: 
in hoeverre en op welke manier maakt de
intellectueel deel uit van de geschiedenis die
zich ongemerkt of bewust onder zijn ogen vol-
trekt? Het brievenproject werd na deze eerste
performance verdergezet en De puntzak werd
een tweede maal ‘opgevoerd’ op 3 mei 1989 in
het televisieprogramma Container, een reali-
satie van Jef Cornelis voor de Vlaamse publie-
ke omroep, waarin Lieven De Cauter en Bart
Verschaffel als vaste presentatoren optraden.
De Puntzak van Heine was de eerste en de
enige keer dat de vier WITT-leden samen
deelnamen aan Container waarvan in totaal
tien afleveringen werden uitgezonden. WITT
fungeerde evenwel vanaf de ontwikkeling van
Container als informeel platform voor ideeën-
uitwisseling over het programma.

De nieuwe sofisten

Als collectief publiceerde WITT twee teksten.
De eerste verscheen in De Nieuwe Maand, 
in januari 1988, en was getiteld: Post factum 
animal triste – Over de overbodigheid van de
politieke klasse. Aanleiding voor de tekst
waren de verkiezingen voor de Belgische
Kamer en Senaat die op 13 december 1987
hadden plaatsgevonden. De verkiezingen
waren uitgeschreven nadat de regering
Martens VI, een coalitie van christen-demo-
craten en liberalen, gevallen was over de
kwestie Voeren. In Post factum animal triste
reflecteert WITT op de Voerenkwestie, 
de kiescampagne en de verklaringen van de
politici bij de verkiezingsuitslagen. Over het
eerste stelt WITT: “Happart is het politieke
pseudo-evenement par excellence omdat het
de politiek al lang aan ware gebeurtenissen
ontbreekt; Happart treedt aan als steracteur in
een vlug geënsceneerd politiek scenario
omdat elke reële dramatiek zoek is.” En nog:
“Is het dan een gewaagde hypothese dat de
politieke klasse haar eigen onmacht en zelfs
overbodigheid de afgelopen jaren trachtte te
verbergen of dissimuleren door een brandende
politieke kwestie te simuleren? In de figuur
van Happart, die zich eensklaps zag gebom-
bardeerd tot tragi-komische held, vond de
politieke klasse een alibi voor haar aanwezig-
heid.” De tekst eindigt met de stelling dat “het
amusementskarakter van het politieke vertoog
zich laat lezen als het perfecte spiegelbeeld
van het politieke karakter van de entertain-
ment-industrie”.

WITTs tweede tekst, gepubliceerd in
Streven in mei 1988, precies twintig jaar na
mei ’68, was naar eigen zeggen “een samen-
vatting van gesprekken op het derde WITT-
symposium, dat plaatsvond te Brussel op 20
maart 1988”. De tekst De nieuwe sofist of over
een oude geschiedenis heeft een totaal ande-
re vorm en is ook van toon helemaal anders
dan de eerste tekst. WITT, in de inhouds-
opgave omschreven als “het voorlopig semi-
clandestiene genootschap van enkele jongere
‘intellectuelen’ of ‘sofisten’”, koos voor een
socratische dialoog om de historische gebeur-
tenis van mei ’68 aan te kaarten en de open-
bare rol van de intellectueel twintig jaar later
ter discussie te stellen. Aan het woord komen
‘een gastheer’, ‘een vreemdeling’, ‘een peripa-
teticus’, ‘Critias’, ‘een vrouw’ en ‘Philibus’.
Over mei ’68 wordt de stelling verdedigd dat
“de poëzie, de politiek, en de filosofie met
elkaars hoed opliepen, en iedereen alles
meende te weten en te moeten doen”. ‘Een
vrouw’ merkt daarbij op dat “wij moeten leven
met de waarheid dat roes, politiek en weten-
schap namen zijn voor drie verschillende 
dingen. Kunst is geen politiek, politiek geen
kunst en geen wetenschap, en wetenschap
geen politiek”. Betekent dit dan ook dat de

kunstenaar of de filosoof geen rol van beteke-
nis kan spelen in de openbare ruimte? Neen,
‘de gastheer’ verwoordt het engagement van
de filosoof als volgt: “De filosoof moet dus een
goed redenaar zijn: hij moet de aandacht kun-
nen trekken en houden, en onrust stoken met
zijn vragen. Ja waarlijk, ik ben ervan over-
tuigd dat wie vandaag openbaar wil denken
en spreken een weinig op de oude sofisten
moet gelijken.” En verder: “Naar mijn inzicht
zal de nieuwe sofist nooit een staatsman zijn.
Hij neemt deel aan het spreken op de markt,
maar hij verkoopt zijn spreken niet. Hij blijft
onafhankelijk tegenover de machtigen en de
handelaars, althans dat is zijn streven.
Misschien misprijst hij hen diep in zijn hart.
Hij neemt deel aan het leven van de polis,
maar leeft niet in de politiek. Hij is, men zal
mijn beeldspraak wel begrijpen, een horzel op
de rug van een paard.” Waarop Philibus stelt:
“Hoe men hem ook wil noemen, mij lijkt het
dat degene die openbaar en denkend wil spre-
ken, weet moet hebben van de kunst der stijl-
figuren. En aan zijn vertrouwdheid met de
schijn van de esthetica en de retorica moet hij
tenminste die waarheid ontlenen dat niemand
zonder meer de ene onverhulde waarheid
spreekt.” De dialoog eindigt haast op pascali-
aanse wijze wanneer ‘de peripateticus’ zegt:
“Laten we binnen ons eigen tijdperk denken,
afwachten en waakzaam zijn. Niet met wee-
moed terugdenken aan feesten waarin roes en
politiek aan elkaar ontvlamden. Wat we er nu
over verteld hebben, heeft iets van de fabels
over het verleden, waarvan jullie nieuwe
sofist moest aantonen dat het fabels waren.”
WITT zag de intellectueel als ‘een goed rede-
naar’, iemand die onrust stookt en de zwakke
stemmen van verzet tracht te horen, ‘een oude
sofist’, iemand die “elke poging om de
geschiedenis aaneen te sluiten tot een valse
eenheid tegengaat”, iemand die de fabels over
het verleden als fabels duidt. De fabelen der
beschaving of De fabelachtige beschaving
waren op een gegeven moment de werktitel
voor het televisieprogramma Container…

Nadat Container in de herfst van 1989 
afgevoerd was door de openbare omroep,
kwam er ook een einde aan WITT, zonder dat
er overigens sprake is van een oorzakelijk
verband tussen deze twee gebeurtenissen. 
De samenwerking tussen de WITT-leden was
verwaterd. Met een brief, gericht aan alle
WITT-leden, meldde Rudi Laermans dat hij
zich terugtrok uit WITT – het feitelijke einde
van het genootschap.

Koen Brams

Paul Cézanne

Zelfportret, ca. 1861-1862 

Paul Cézanne

Portret van Émile Zola, ca. 1860

De broederschap 
van het talent: 

de vriendschap van 
Émile Zola en Paul Cézanne

[vervolg van pagina 7]

Cézanne slaagt voor zijn eindexamen in de
herkansing, november 1858, en gaat onder
druk van zijn vader, die hem als opvolger in
de zaak ziet, rechten studeren in Aix. Maar
hij wil schilder worden en dat kan alleen
maar in Parijs. Daar wil zijn vader niets van
weten: schilderen is tijdverdrijf, geen beroep
waar je geld mee verdient. Cézanne moet
zich tevreden stellen met de avondteken-
school in Aix. Zijn brieven aan Zola over de
periode 1860-1862 zijn verloren gegaan,
maar uit Zola’s antwoorden erop komt naar
voren dat Cézanne uiterst onzeker is over
zijn schilderkunstig talent, terwijl hij toch
niets anders wil dan schilderen. Zola poogt
Cézanne te bemoedigen: “Jij! Niet slagen, ik
denk dat je je vergist in jezelf.” “Vat moed,
pak je penselen opnieuw op en laat je ver-
beeldingskracht de vrije teugel. Ik heb ver-
trouwen in je.”

In april 1861 komt Cézanne dan eindelijk
toch naar Parijs. Zola is opgetogen: “Ik heb
Paul gezien!!! Ik heb Paul gezien”, schrijft
hij aan Baille die inmiddels ook in Parijs
woont, “snap je dat, hoor je de melodie van
die woorden?” Cézanne blijft zes maanden
in Parijs, hij bezoekt het Louvre en werkt
naar naaktmodel op het atelier Suisse, een
‘vrij’ atelier waarvoor je geen toelatingsexa-
men hoeft te doen. Hij maakt daar kennis
met Camille Pissarro die als eerste Cézannes
talent herkent. Tijdens dit eerste verblijf
van Cézanne in Parijs treedt een verkoeling
op in zijn vriendschap met Zola. Zola heeft
het druk. Hij werkt hard aan zijn eigen lite-
raire carrière, hij schrijft verhalen en
gedichten. En hij is een behendig netwerker.

Zola maakt er geen geheim van dat hij
teleurgesteld is in Cézannes gebrek aan zelf-
vertrouwen en doorzettingsvermogen:
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“Paul kan dan wel het talent van een groot
schilder hebben, maar hij zal nooit het
talent hebben om het ook te worden. De
geringste tegenslag brengt hem tot wan-
hoop”, schrijft hij aan Baille. Van zijn kant
is Cézanne er niet van overtuigd dat Zola
écht begrip heeft voor beeldende kunst. Zola
was daar zelf ook nog niet zo zeker van: in
een brief aan Cézanne van april 1860 zegt
hij: “Wanneer ik een schilderij zie kan ik
mijzelf, die in het beste geval wit van zwart
kan onderscheiden, geen oordeel over de
penseelstreek toestaan.” De basis van hun
vriendschap op school was de gemeen-
schappelijke liefde voor de poëzie geweest,
niet de beeldende kunst. 

Wanneer Cézanne naar Aix terugkeert, is
het afscheid koel en wordt het contact enige
tijd verbroken. In januari 1862 wordt de
correspondentie hervat: “Parijs heeft onze
vriendschap geen goed gedaan; misschien
heeft zij behoefte aan de zon van de
Provence”, schrijft Zola, en hij spreekt de
hoop uit dat de vriendschap intact blijft. 

Parijs 1862-1886

In het najaar van 1862 keert Cézanne
terug naar Parijs. Hij heeft nu definitief
gekozen voor de schilderkunst. Zijn vader
heeft zich daarbij neergelegd en hem een
bescheiden toelage toegekend. Cézanne
gaat weer werken op het atelier Suisse. Hij
doet toelatingsexamen voor de École des
Beaux-Arts, de officiële opleiding voor beel-
dend kunstenaars, maar wordt afgewezen.
Nog steeds twijfelt hij aan zijn kunnen. In
de jaren ’60 is hij, in de formulering van
zijn biograaf John Rewald, “a man who
paid for each hour of hope with days of
despair”. Cézanne vreest niet alleen te falen
in zijn werk, maar heeft ook angst verkeerd
te worden begrepen. Wanneer de jury van
de Salons tegen het eind van de jaren ’60
enig begrip gaat tonen voor het werk van de
jongeren die bekend zouden worden als de
impressionisten, blijft Cézanne de officiële
mislukkeling. Ook Cézannes schildervrien-
den, behalve Pissarro, zijn over het alge-
meen terughoudend over zijn kunst. Maar
aan concessies aan de smaak van ‘de
massa’ denkt Cézanne geen ogenblik. Aan
zijn moeder schrijft hij dat elk werkstuk dat
in de smaak valt bij die ‘imbecielen’ per defi-
nitie geen kunst kan zijn.

Cézannes boezemvriend Émile Zola gold als
de publiciteitschef van de impressionisten.
In talloze artikelen heeft hij het voor hen
opgenomen. Hoe stond hij tegenover zijn
vriend Cézanne als schilder?

In het decennium 1860-1870 maakte
Zola een snelle en veelzijdige ontwikkeling
door. De jongen die in 1860-1861 voorna-
melijk op in olijfolie gedoopt stokbrood leef-
de, zijn jas regelmatig naar de bank van
lening moest brengen en op zolderkamer-
tjes met studenten en jonge schilders over
kunst en literatuur discussieerde, is aan het
eind van het decennium een bekend schrij-
ver, met een verhalenbundel en vier romans
op zijn naam, en een strijdbaar kunstcriti-
cus. Hij heeft zijn tijd niet verknoeid, zoals
hij zelf tevreden vaststelt.

In 1863 had hij zijn eerste verhalen gepu-
bliceerd. In hetzelfde jaar verscheen, in een
provinciale krant, zijn eerste kunstkritiek.
In 1866 werd hij kunstcriticus van het
Parijse dagblad L’Événement. Er volgde een
opzienbarende reeks artikelen over de Salon
van dat jaar, waarin Zola de verdediging
opnam van de nieuwe lichting moderne
jonge schilders van wie hij de meesten per-
soonlijk kende.

Tussen 1863 en 1881 heeft Zola tiental-
len artikelen over kunst en besprekingen
van tentoonstellingen geschreven. Hij trad
daarmee (evenals Baudelaire vóór hem) in
de 18de-eeuwse traditie van Diderot, die de
kunstkritiek tot zelfstandig literair genre
had ontwikkeld. Zola koesterde een grote
verering voor Diderot en beschouwde hem
als een van de voorouders van het natura-
lisme. Het zal hem dan ook plezier hebben
gedaan dat de criticus Robert Charvay hem,
in de bespreking van zijn roman L’Oeuvre,
met Diderot vergeleek.

In zijn artikelen geeft Zola meer blijk van
interesse in het creatieve proces dan in spe-
cifieke schilderkunstige problemen. In een
kunstwerk zoekt hij allereerst de persoon-
lijkheid van de kunstenaar. De kern van zijn
betoog is steeds dat een kunstwerk een stuk-
je van de werkelijkheid is, weergegeven
door een ‘temperament’; dat ‘temperament’
is méér dan de persoonlijkheid van de kun-
stenaar, het is diens vermogen een wijze
van beschouwen dwingend op te leggen.
Het gaat dus niet om een fotografische
weergave, maar om een weergave van de
werkelijkheid gezien door het oog van de

schilder, waardoor wij de werkelijkheid zien
zoals we die zonder hem niet zouden zien.

De kunstenaar die volgens Zola bij uitstek
dat ‘temperament’ vertegenwoordigt, is
Édouard Manet. Niet Cézanne! Zola had in
de vroege jaren ’60 weinig waardering voor
het werk van zijn vriend. Zijn gebundelde
artikelen over de Salon van 1866 zijn welis-
waar met een hartelijke brief opgedragen
aan “mijn vriend Paul Cézanne”, maar in
een briefje uit dezelfde tijd schrijft hij: “Ik
heb je niet genoemd in de artikelen, ik
draag het boek aan je op. Je bent mijn beste
vriend, maar over jou als schílder schort ik
mijn oordeel op.” Zola heeft altijd een gere-
serveerde houding ten opzichte van
Cézannes werk bewaard. Zeker, hij had
schilderijen van zijn vriend in bezit, maar
die had hij cadeau gekregen. In zijn verza-
melde beschouwingen over kunst zijn twee
opstellen geheel aan Manet gewijd, die
bovendien in de andere artikelen vijftig-
maal wordt vermeld, tegen Cézanne zeven-
maal. En als Zola Cézanne al vermeldt, gaat
het bijna nooit over diens werk. Daardoor
wekt Zola de indruk dat hij het werk van
zijn vriend nog altijd beschouwt als een niet
ingeloste belofte. In 1870 weigert hij zelfs
aan de kunstcriticus Théodore Duret
Cèzanne’s adres te geven omdat deze “nog
niet zichzelf gevonden had”. En in zijn laat-
ste artikel over kunst uit 1896 noemt hij
Cézanne een “mislukt genie”. Nee, voor de
reputatie van de schilder Cézanne heeft Zola
niet veel gedaan! 

Mocht dat een teleurstelling geweest zijn
voor Cézanne, op het persoonlijk vlak bleef
hun relatie nog een tijdlang goed. De toon
van hun brieven aan elkaar is onvermin-
derd hartelijk. In de jaren ’70 werd Zola een
beroemd en rijk man, terwijl Cézanne nog
steeds moest rondkomen van de krappe toe-
lage van zijn vader, waarvan hij ook nog
zijn vrouw en zoon moest onderhouden. Hij
deed in die tijd nooit tevergeefs een beroep
op Zola voor financiële steun voor zijn
gezin. En ook schroomde hij niet Zola te
vragen als tussenpersoon op te treden wan-
neer hij, in 1885, tot over zijn oren verliefd
werd op een geheimzinnige vrouw van wie
we verder niets weten. Zola heeft zich in de
vriendschap loyaal gedragen.

In de loop van de jaren ’70 verflauwde
Zola’s belangstelling voor de beeldende
kunst van zijn tijd; na de Salon van 1879
schreef hij nog nauwelijks kunstkritieken.
Tezelfdertijd werd Cézanne zekerder van
zichzelf en van het doel dat hij in zijn kunst
wilde bereiken. Het schilderen van licht-
effecten en de weergave van de natuur vol-
stonden voor hem niet meer. De natuur
moest niet worden gereproduceerd maar
geïnterpreteerd. Dat betekende een verwij-
dering van het programma van zijn impres-
sionistische vrienden, maar ook van de
opvattingen van Zola, die de poëtica van de
naturalistische school graag vertaald had
gezien in de schilderkunst. Cézanne reali-
seerde zich steeds meer dat hij en Zola ver-
schillende artistieke doelen nastreefden.
Dat moest onvermijdelijk ook gevolgen heb-
ben voor hun persoonlijke verhouding.

Langzamerhand kwam er ook meer waarde-
ring voor Cézannes werk. Weliswaar werd hij
nog steeds geweigerd voor de Salon, maar de
eerste verzamelaars begonnen zich voor hem
te interesseren. Naar aanleiding van de derde
impressionisten-tentoonstelling in 1877
noemde Renoirs vriend Georges Rivière
Cézanne een “groot schilder”: “De onver-
stoorbare kalmte in al zijn doeken vind je ook
terug op Griekse vaasschilderingen.” Dat is
wat anders dan de zuinige opmerkingen van
Zola in zijn bespreking van diezelfde tentoon-
stelling. Ook enkele jaren later, bij de bespre-
king van de Salon van 1880, “worstelt”
Cézanne naar het oordeel van Zola nog
steeds met “technische problemen”.

Tot 1885 had Cézanne nog regelmatig
schriftelijk contact met Zola en ook logeerde
hij wel bij hem in diens buitenhuis in Médan,
overigens niet tot genoegen van Zola’s vrouw.
Cézanne gedroeg zich sociaal weinig aange-
past; hij mocht dan de jeugdvriend van Émile
zijn, de jeugd was voorbij, vond mevrouw
Zola. Anderzijds had ook Cézanne zijn proble-
men met het echtpaar Zola. Hij voelde zich, zo
vertelde hij later aan zijn kunsthandelaar
Vollard, niet erg op zijn gemak met al die
bedienden en zo’n enorm gebeeldhouwd
houten bureau. “Dat gaf me het gevoel dat ik
op bezoek was bij een minister.” Na de publi-
catie in 1886 van Zola’s roman L’Oeuvre werd
het contact definitief verbroken. 

L’Oeuvre (1886)

In 1869 had Zola aan zijn uitgever Albert
Lacroix het plan voorgelegd voor een
romancyclus waarin, in de vorm van een
familiegeschiedenis, verschillende maat-
schappelijke milieus ten tijde van het
Tweede Keizerrijk (1852-1870) zouden
worden beschreven. Naast milieu zou erfe-
lijkheid een rol spelen als bepalende factor
voor de opvattingen en gedragingen van de
personages. De serie, Les Rougon-Macquart,
zou oorspronkelijk tien delen tellen.
Uiteindelijk werden het er twintig. Het eerste
deel verscheen in 1870, het laatste in 1893.

Een groot commercieel succes werd het
zevende deel, L’Assommoir (1877) dat speelt
in het Parijse arbeidersmilieu. Er werden
zestigduizend exemplaren van verkocht in
de eerste twee jaar na verschijnen. Met de
opbrengst kocht Zola in Médan, 40 kilome-
ter ten westen van Parijs, een ‘konijnenhok’
zoals hij in een brief aan Flaubert het roya-
le buitenhuis aan de Seine aanduidde. Ook
een groot succes werd het dertiende deel,
Germinal (1885), waarin Zola de werk-
omstandigheden van de mijnwerkers in het
noorden van Frankrijk aan de kaak stelde.
Hij had er zelf veldonderzoek voor gedaan. 

L’Oeuvre, een roman over de kunst met als
hoofdpersoon de schilder Claude Lantier, is
het veertiende deel van de Rougon-Macquart.
In Zola’s eerste opzet voor de cyclus was al
een roman over het Parijse kunstenaarsmi-
lieu voorzien, dat Zola goed had leren kennen
in de jaren ’60. In L’Oeuvre beschreef hij
nauwgezet het milieu van de beeldende kun-
stenaars, hun gesprekken in het café
Guerbois en hun wandeltochten door Parijs,
de werkwijze van de jury voor de Salon, het
begin van de professionele kunsthandel,
kortom de hele bedrijfstak. Het verhaal
beperkt zich tot die wereld, alles wat er in die
tijd verder nog gebeurt in de Franse maat-
schappij blijft buiten beschouwing: de Frans-
Duitse oorlog, de val van het keizerrijk en de
Communeopstand worden niet genoemd.

[vervolg: pagina 29]

Schetsen en karikaturen in een brief van Paul Cézanne aan Émile Zola, juli 1859
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Gesprek met 
Luc Tuymans

Koen Brams/Dirk Pültau: We willen het 
hebben over het moment waarop jij naar je
schilderijen kijkt en naast maker ook toe-
schouwer van je werk wordt. Maar misschien
moet je eerst jouw werkwijze toelichten?
Luc Tuymans: Hoe ik te werk ga? Het eerste
wat ik moet zeggen, is dat elk beeld tot in de
puntjes is vastgelegd. Het voorwerk is heel
belangrijk.
K.B./D.P.: Ook alle picturale details zijn vooraf
bepaald?
L.T.: Alles staat op papier. Ik moet het beeld
enkel nog schilderen. Liefst wordt het zo zui-
ver mogelijk en zonder storingen uitgevoerd.
Als ik begin te schilderen ben ik meestal erg
zenuwachtig. Dat gevoel wijkt pas als ik 
halverwege het schilderij ben en de indruk
krijg dat het me gaat lukken. Dan begin ik te
genieten van wat ik aan het doen ben. 
K.B./D.P.: Alles ligt dus vast vooraleer je
begint te schilderen?
L.T.: Op één parameter na: het formaat. Ik heb
de grootte ongeveer in gedachten, maar eens
het beeld in de natte verf wordt getekend kan
het een beetje groter of kleiner worden. 
Je hebt een beeld pas écht in de greep wan-
neer je er letterlijk tegenover staat. Misschien
klinkt dat archaïsch, maar het is net als bij
muurschilderingen: je moet fysiek voor het
beeld gaan staan om er vat op te krijgen. 
K.B./D.P.: Maak jij notities voor je een beeld
schildert?
L.T.: Nee. Maar elke beeldreeks is natuurlijk
het resultaat van een mentaal prcoes. Er gaat
een proces van kritiek of censuur aan vooraf 
– een moeilijke oefening.
K.B./D.P.: Wat komt dan eerst? Waar begint
een werk?
L.T.: Bij een idee, bijvoorbeeld, om een reeks
over de jezuïeten te maken. 
K.B./D.P.: En hoe kom je aan zo’n idee?
L.T.: Wel… het thema van de jezuïeten over-
viel mij toen ik onder de douche stond tijdens
een colloquium over de laatste Biënnale van
Venetië, waarbij Robert Storr instond voor de
centrale tentoonstelling. Er was een Indische
kunstenaar, Sala M. Hassan, die de politiek
correcte toer opging. Hij hield een half 
versneden marxistisch betoog. Ook Paulo
Herkenhoff en Gerardo Mosquera waren er. 
Ze kwamen zéér genuanceerd uit de hoek.
Echte jezuïeten, dacht ik. Daarnaast is er het
feit dat ik leef in een land waar drie kwart van
de machtsposities worden ingenomen door
mensen die bij de jezuïeten op school zijn
geweest, wat mij altijd heeft gefascineerd. 
Ik ben boeken beginnen te lezen over de
geschiedenis van de jezuïetenorde, zoekend
naar bruikbare elementen, naar manieren om
het thema uit te diepen. Via de jezuïeten
kwam ik trouwens bij Disneyland terecht, 
het thema van mijn volgende tentoonstelling
bij David Zwirner in februari 2008.
K.B./D.P.: Als we ons niet vergissen maak jij
een schilderij op een dag. Klopt dat?
L.T.: Ja. Maar de hele week wordt in functie
van dat ene schilderij ingezet. 
K.B./D.P.: Wat doe je als het schilderij af is?
L.T.: Dan kijk ik ernaar, gedurende minstens
twee uur. Vervolgens verlaat ik mijn atelier.
Niet zelden ga ik stevig drinken. Alcohol helpt
om afstand te nemen. De ochtend nadien keer
ik terug naar het atelier, en zie ik het werk in
licht benevelde toestand.
K.B./D.P.: Laat je een werk soms meerdere
dagen of weken rusten?
L.T.: Nee, als ik met een schilderij bezig ben,
sta ik zo onder spanning dat ik het geen week
uithoud. Maar het werk blijft in mijn atelier
terwijl ik aan een volgend schilderij werk.
Mijn huidig atelier is immers groot genoeg.
K.B./D.P.: Terug naar die fameuze ochtend…
Hoe kijk je naar het werk?
L.T.: Enerzijds focus ik op het beeld als geheel.
Hoe dient het beeld zich aan? Hoe functio-
neert het vanop afstand… en hoe valt het uit-
een in zijn componenten van zodra je dichter
komt? Anderzijds wordt het beeld volledig
gescand. Ik speur naar details die misschien
niet de juiste aandacht hebben gekregen.
Vooral de hoeken, de uiteinden van het schil-
derij, zijn belangrijk. Zelfs in werken van een
goed schilder – Rubens bijvoorbeeld – zijn de
hoeken vaak zwakkere zones. 
K.B./D.P.: Een goed schilderij spant zich op in
zijn kader. Bedoel je dat?
L.T.: Ja, maar ik moet nog vermelden dat ik
nooit op een opgespannen doek werk. Soms
duurt het een maand vooraleer een doek opge-
spannen wordt, doorgaans naar aanleiding
van een tentoonstelling, en dan neem ik met-
een een hele groep werken onder handen. 
Er is dus nog een tweede moment waarop ik

als kijker voor het werk kom te staan: als het
beeld opgespannen is. 
K.B./D.P.: Wat gebeurt er dan?
L.T.: Een heel vreemde ervaring. Plots krijg je
het beeld volledig te zien. Een schilderij dat
niet opgespannen is, behoudt een grotere
openheid. Eens op het spieraam aangebracht
spreidt zich een waas over het doek die je met
een vernislaag kan vergelijken. Als geheel
wordt het beeld scherper. 
K.B./D.P.: Het beeld springt naar voor?
L.T.: Ja, zo’n 3,5 centimeter. Het wordt een
object. Overigens, er gebeurt iets gelijkaar-
digs als je een doek dat tegen de muur leunt
áán de muur bevestigt. Of als je de hoogte van
een doek verandert. Een portret lijkt te groeien
als je het iets hoger hangt. 
K.B./D.P.: Is dat geen risico, je werk opspan-
nen vlak voor een tentoonstelling?
L.T.: Nee, eigenlijk niet, ik werk al zo lang dat
ik het effect goed kan inschatten. Een beeld
wordt gewoon beter als het opgespannen is.
Ik heb zelden meegemaakt dat het implodeert.
Ik moet wel zeggen dat ik vaak een potloodlijn
rond een beeld trek en daar een witte band
omheenschilder, om de focus van het beeld op
een spieraam op te roepen. Desnoods kan ik
dan nog een stuk wegnemen. Voorts is er nog
een praktische kwestie, namelijk dat sommige
werken zo groot zijn dat ze in opgerolde toe-
stand vervoerd moeten worden, het stilleven
voor Documenta 11 bijvoorbeeld. Volgend jaar
ga ik bij David Zwirner nog grotere werken
tonen. Alice in Wonderland wordt een reus-
achtig doek. 
K.B./D.P.: Als het werk in een museum of bij
een verzamelaar hangt, word je een derde
keer met je werk geconfronteerd.
L.T.: Ik exposeer nu in de Hayward Gallery,
mijn werken zijn voor een deel verspreid in de
collectie, ze hangen tussen werken van hoge
kwaliteit van Malcolm Morley, Richard
Hamilton, Andy Warhol. Een boeiende test om
te zien of ze standhouden. Bij verzamelaars ga
ik echter altijd met de rug naar mijn werken
zitten. 
K.B./D.P.: Waarom?
L.T.: Ik blijf voortdurend fouten opmerken. 
Er hangt ook geen enkel werk bij mij thuis. 
K.B./D.P.: Wat noem jij fouten?
L.T.: Je merkt soms dat je een stap verder had
kunnen zetten… Ik denk ook dat een goed
schilderij nooit af is.
K.B./D.P.: Op jouw tentoonstellingen heb je
daar geen last van?
L.T.: Nee, want ik bouw ze zelf op. Zeker in
mijn solotentoonstellingen kan ik een eigen
discours ontwikkelen. Maar ik vind ook dat
het een groot verschil is of je een werk in een
institutioneel of in een huiselijk kader bekijkt.
In een huis komt er altijd een dosis voyeuris-
me bij kijken, zeker in de Verenigde Staten,
waar de verzamelaars zelfs hun slaapkamer
laten zien. Daar hangt namelijk ook nog een
werk… Echt gênant.

Het zelfportret

K.B./D.P.: Je hebt heel vroeg – in 1977 en 1978
– twee zelfportretten gemaakt.
L.T.: Een werk met een gezicht gekleefd op
karton en een schilderij op doek. Dat laatste
werk is mijn allereerste zelfportret. Ik heb in
die tijd veel zelfportretten gemaakt, maar de
twee werken zijn de enige die daarvan over-
gebleven zijn. Al de rest is vernietigd. 
K.B./D.P.: Kan je iets over jouw eerste zelfpor-
tret uit 1977 zeggen?
L.T.: Eigenlijk was het op een kwartier
geschilderd. Toen was het op zijn best… maar
ik kon niet geloven dat je in een kwartier een
schilderij kon maken. Ik bleef eraan prutsen.
Zo heb ik het natuurlijk verknoeid. Pas drie
maanden later had ik iets dat leek op wat er 
al was in het begin. 
K.B./D.P.: Je hebt met dat schilderij een prijs
gewonnen.

L.T.: Als beloning kreeg ik een boek van
James Ensor. Ensor bleek op 18-, 19-jarige
leeftijd een werk te hebben geschilderd dat
precies was opgevat als het mijne. Terwijl ik
de hele tijd had gedacht dat ik iets origineels
had gepresteerd!
K.B./D.P.: Waarom wilde jij jezelf schilderen?
L.T.: Ik werd aangetrokken door het getormen-
teerde van een zelfportret. 
K.B./D.P.: Het zelfportret als een geloofsbrief,
als het summum van zelfexpressie?
L.T.: Ja, ik wilde een authentiek beeld maken.
Natuurlijk ben ik daar niet in geslaagd. 
Een authentiek beeld van jezelf maken: het is
nogal overmoedig om te denken dat zoiets
kan. Maar zo gaat dat als je jong bent. Je wil
het allemaal wat te groots aanpakken. Je bent
kwetsbaar en onschuldig – dat komt later
nooit meer terug. 
K.B./D.P.: Je vertelde al hoe methodisch je
tegenwoordig te werk gaat. Hoe ging dat ten
tijde van jouw eerste zelfportret?
L.T.: Toen werkte ik heel gestueel en intuïtief.
Met veel kleur. Op een bepaald moment is dat
veranderd en kreeg het schilderen iets exis-
tentieels. Dat werd op de duur verstikkend. 
Ik heb toen beslist om te stoppen met schilde-
ren en mij voor een tijd met film bezig te 
houden, om afstand te nemen, en om dan naar
de schilderkunst terug te keren.
K.B./D.P.: Heb je later nog zelfportretten
geschilderd?
L.T.: Ja, een reeks aquarellen, tekeningen en
gouaches. Maar ik heb veel zelfportretten 
vernietigd. In 1993 heb ik nog één zelfportret
geschilderd, maar dat kan je niet vergelijken,
dat is eigenlijk geen echt zelfportret. 
K.B./D.P.: In welke zin?
L.T.: Omdat het zeer onthecht is. Ik bedoel: je
wordt niet met de geportretteerde geconfron-
teerd. De figuur wordt zijdelings in beeld
gebracht en verschijnt vanachter een venster. 
K.B./D.P.: We hadden het over jouw blik op je
werk. Bij een zelfportret komt daar nog bij dat
je naar jezelf kijkt.
L.T.: Zo ervaar ik dat absoluut niet. Nee, als 
ik mezelf schilder is het net alsof ik met een
naaktmodel werk. Ook dan beeld je geen
levende persoon af. De persoon wordt een
object. Ik heb altijd een hekel gehad aan 
psychologische portretten. Psychologie 
interesseert mij absoluut niet.
K.B./D.P.: Wissel je tijdens het schilderen met
anderen van gedachten.
L.T.: Nooit. Schilderen is een eenzame en
zwijgzame bedoening.
K.B./D.P.: Maar je spreekt toch met anderen
over je werk?
L.T.: Absoluut. Ik vind het heel belangrijk om
die openheid te behouden.
K.B./D.P.: Wanneer vindt er dan een dialoog
plaats? In welke fase?
L.T.: Bij de beeldselectie. Tijdens dat proces
discussieer ik, met mijn vrouw of met vrien-
den. We wegen de pro’s en de contra’s af van
de beelden die in aanmerking komen om
geschilderd te worden. 
K.B./D.P.: En als het werk af is? Neem je soms
iemand mee als je ‘s ochtend naar je werk
gaat kijken?
L.T.: Nooit! Ik wil het werk eerst alleen zien. 
K.B./D.P.: Zodat je het nog kan verwerpen?
L.T.: Als ik twijfel, vraag ik eerst de mening
van anderen. Maar wat ik slecht vind, komt
niet naar buiten. Zelfs al valt het bij anderen
in de smaak. 
K.B./D.P.: En eens het werk is goedgekeurd?
L.T.: Dan wil ik het laten zien, dat is evident.
Dan toon ik het aan de mensen van wie ik de
mening belangrijk vind. 
K.B./D.P.: En wat gebeurt er dan? Hoe beleef
jij die eerste feedback?
L.T.: Dat is alsof je naar het werk kijkt door de
ogen van iemand anders. Je begrijpt pas écht
het effect van je werk.
K.B./D.P.: Heb jij ooit het gevoel gehad dat
iemand naar je werk kijkt op dezelfde manier
als jij?
L.T.: Zoiets lijkt mij moeilijk voorstelbaar,
nee… Er zijn mensen die dingen zien die ik
niet zie, en dat verrast mij altijd. Maar iemand
die kijkt op dezelfde manier? Die persoon ben
ik nog niet tegengekomen.
K.B./D.P.: Je zou je kunnen voorstellen dat dat
onder kunstenaars wel voorkomt.
L.T.: Nee, niet echt. Wat je wel vaak hebt 
tussen schilders is een soort stilzwijgende
verstandhouding. Schilders kijken op een 
specifieke manier naar schilderijen, hun blik
laat zich met niets of niemand vergelijken. 
Ik heb dat heel sterk met Jan Van Imschoot.
Als wij naar elkaars werk kijken is het alsof
we weten wat we zien. Ons denken loopt voor
een stuk parallel.
K.B./D.P.: Heeft hij een impact op jouw werk?
L.T.: Ik weet het niet. 
K.B./D.P.: Of, meer in het algemeen, wat voor
impact hebben de gesprekken met andere
kunstenaars op je werk?
L.T.: Moeilijk te zeggen… Er zijn mensen

geweest die voor mij heel belangrijk zijn
geweest, als mens dan… en daar staat je
werk natuurlijk niet los van. Maar dat is 
tamelijk ongrijpbaar.
K.B./D.P.: Zou je daar een voorbeeld van 
kunnen geven?
L.T.: Marc Schepers ken ik al heel lang. Hij is
een jeugdvriend van mij. Hij was op zijn 
zestiende lid van de RAL – de Revolutionaire
Arbeidersliga. Daarna is hij kunstenaar
geworden en heeft hij in Antwerpen Ruimte
Morguen opgericht waar ik mijn eerste solo-
tentoonstellingen had. Samen lazen wij 
boeken, wij brainstormden uren… Via hem
leerde ik Ernst Bloch en een groot stuk van de
Duitse filosofie kennen, want hij woonde in
Duitsland waar zijn vader als beroepsmilitair
was gelegerd. 
K.B./D.P.: Hoe heeft zich dat in jouw werk 
vertaald?
L.T.: Mijn argwaan tegenover beelden is
ondenkbaar zonder Ernst Bloch. Aesthetik des
Vor-Scheins van Bloch is een van mijn lijf-
boeken. 
K.B./D.P.: Hoe heeft jouw sociabiliteit als 
kunstenaar zich ontwikkeld?
L.T.: Als beginnend kunstenaar werk je in een
zelfgekozen isolement. Van zodra je succes
krijgt, kom je in een publiek isolement terecht. 
K.B./D.P.: Jij praat nu minder vaak met kunste-
naars over je werk?
L.T.: De peers zijn er niet meer, zegt mijn
vrouw altijd. Vroeger sprak ik geregeld met
een aantal mensen af, zoals Bert De Beul en
Stefaan Vermuyten, om te praten over wat we
van plan waren. Op een gegeven moment
kwam het succes en is er een breuk ontstaan.
Ik heb er niet op aangestuurd, dat is gewoon
gebeurd. Sindsdien ben ik dus in een publiek
isolement beland. 
K.B./D.P.: Maar je bent nog naar gespreks-
partners op zoek?
L.T.: Jazeker, en nogal wanhopig zelfs. 
Het spijtige is dat er in België nauwelijks
mensen rondlopen die in een situatie zitten
die vergelijkbaar is met de mijne, ik bedoel:
de situatie van een beroemd kunstenaar wiens
naam over de tongen gaat. In New York zou ik
kunnen praten met Alex Katz, Chuck Close,
Elsworth Kelly, Brice Marden, Ed Ruscha. 
Wij appreciëren elkaars werk. Maar ik zie ze
hooguit op vernissages en dat is niet de plek
voor een goed gesprek. 
K.B./D.P.: Met wie heb je vandaag nog con-
tact?
L.T.: Zoals gezegd, met Jan Van Imschoot. 
Hij is een van de weinigen. Daarnaast Vincent
Geyskens. En mijn vrouw natuurlijk, die ook
kunstenaar is. Ik heb sinds kort ook goede
gesprekken met Tommy Simoens, een kunste-
naar van rond de 25, een heel slimme jongen,
vind ik. 
K.B./D.P.: En zo houd je een kritisch klankbord?
L.T.: Ik werk daaraan, ja, ik heb dat nodig. 
Ik kijk met verbazing naar een levende mythe
als Robert Ryman, die steeds diezelfde werken
maakt… en dan nog standvastig en conse-
quent wordt genoemd, het beste bewijs van
het conservatisme en het fetisjisme in de
kunstwereld. Of naar dat soort beschermde
figuren die omringd worden door mensen die
alles fantastisch vinden wat ze doen, waar-
door elke zelfkritiek natuurlijk verdwijnt. 
Ik heb nooit gedacht dat ik geniaal ben. 
Ik geloof niet in de idee van de kunstenaar als
een superindividu dat alles controleert. 
Maar er is ook een algemener probleem: de
kunstwereld is steeds meer een zich uitbrei-
dend circuit waarin iedereen van hot naar
haar reist om zijn projecten te etaleren.
Misschien is artistieke uitwisseling in het
algemeen een zeldzaamheid aan het worden.

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Dirk Pültau

Afbeelding: Luc Tuymans, Zelfportret, 1977
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Claude Lantier is de meest getalenteerde
schilder van een groep jonge kunstenaars
waartoe ook zijn jeugdvriend behoort, de
jonge schrijver Sandoz. Maar Lantier lost de
verwachtingen niet in. Veel verder dan een
aantal ‘sublieme’ schetsen komt hij niet, en
in zijn streven het meesterwerk te creëren
waardoor de beeldende kunst een beslissen-
de vernieuwing zal ondergaan, veronacht-
zaamt hij vrouw en vrienden. Hij schiet
tekort in de vriendschap, in de liefde en ten
slotte ook in de kunst. Het ultieme meester-
werk zal nooit worden voltooid en wanneer
Lantier zich dat realiseert, pleegt hij zelf-
moord.

Algemeen wordt aangenomen dat voor
Zola het verhaal Le Chef d’oeuvre inconnu
(1837) van Honoré de Balzac als voorbeeld
heeft gediend. De overeenkomsten zijn evi-
dent: ook Balzacs hoofdpersoon, de schilder
Frenhofer, streeft ernaar het volmaakte
meesterwerk te creëren, ook hij faalt in dat
streven en pleegt vervolgens zelfmoord. Ook
bij Balzac offert een schilder de liefde van
een vrouw op aan zijn obsessieve betrok-
kenheid bij zijn werk. Als een ander moge-
lijk voorbeeld wordt wel Manette Salomon
(1867) genoemd, van Edmond en Jules de
Goncourt.

Maar L’Oeuvre is geen kopie en ook geen
compilatie van ontleningen aan andere
schrijvers. Het is Zola’s eigen ‘tempera-
ment’ dat aan de roman zijn toon, betekenis
en originaliteit verleent. L’Oeuvre is ook
geen sleutelroman. In de weinige brieven
waarin Zola L’Oeuvre vermeldt, geeft hij toe
dat het boek zeker (auto-)biografische ele-
menten bevat, maar onthult hij niets over
de identiteit van de personages. Die zijn,
met uitzondering van Sandoz die veel lijkt
op Zola, grotendeels fictief.

Dat neemt niet weg dat het boek voor
Zola’s vroegere schildersvrienden een
teleurstelling was. Claude Monet stuurde
Zola een beleefde en uiterst kritische brief.
Hij merkt op dat het allicht niet Zola’s
bedoeling zal zijn geweest om de impressio-
nisten als mislukkelingen af te schilderen,
maar dat dat wel het effect van het boek zou
kunnen zijn. Als kampioen van de impres-
sionisten had Zola afgedaan. 

Zoals bij elk van zijn boeken stuurde Zola
ook een exemplaar van L’Oeuvre aan
Cézanne. Die reageerde prompt:

Beste Émile, 
Ik ontving zoëven L’Oeuvre dat je zo vriendelijk
was me toe te sturen. Ik dank de schrijver van
de Rougon-Macquart voor deze mooie herin-
nering aan vroeger en ik verzoek hem mij toe te
staan hem de hand te schudden, denkend aan
vroegere jaren.

Geheel de jouwe, in herinnering aan de ver-
streken tijd,
Paul Cézanne

Echt hartelijk zouden wij zo’n brief niet
noemen, maar Cézanne schreef wel vaker
dit soort deftige brieven. De brief hoeft dan

ook niet gelezen te worden als een
afscheidsbrief. De tekst zelf duidt niet op een
breuk. Maar hoe de stilte daarna te verkla-
ren? Zola’s biograaf Mitterand ziet die stilte
als het gevolg van een ‘fataal misverstand’.
Waarschijnlijk is er toch meer aan de hand. 

Tot de mythologie rond de vriendschap van
Zola en Cézanne behoort het verhaal dat
Cézanne zich herkend heeft in de schilder
Claude Lantier en daarom met Zola heeft
gebroken. Evenals het verhaal over het
begin van de vriendschap is ook dit verhaal
waarschijnlijk niet waar. Het is nauwelijks
denkbaar dat Cézanne zich zou hebben her-
kend in het personage Claude Lantier. Diens
ideeën over kunst waren niet de zijne. De
enige overeenkomst tussen Cézanne en
Lantier is te vinden in de eerste hoofdstuk-
ken van het boek, waarin de onbekommerde
jeugdjaren in de Provence van Lantier en
Sandoz, Zola’s alter ego, worden beschreven.

Cézanne vond, als we zijn kunsthande-
laar Vollard mogen geloven, Lantiers zelf-
moord ronduit belachelijk: “Hoe kan [Zola]
nou zeggen dat een schilder zelfmoord
pleegt omdat hij een slecht schilderij heeft
gemaakt? Wanneer een schilderij niet is
gelukt, gooi je het toch in de kachel en begin
je opnieuw!” Het boek bewees volgens
Cézanne dat Zola werkelijk niets van schil-
derkunst begreep.

L’Oeuvre is op het eerste gezicht een boek
over schilders en de schilderkunst. Maar het
gaat evenzeer over de relatie tussen beel-
dende kunst en literatuur. Dat blijkt al in
het begin van het boek: Sandoz is op bezoek
bij Lantier die werkt aan een schilderij dat
hij Plein Air noemt (Zola’s beschrijving doet
denken aan Manets Déjeuner sur l’herbe).
Die titel, schrijft Zola, “kwam [Sandoz], die
ondanks zichzelf soms geneigd was een literair
element in de schilderkunst te introduceren, als
te technisch voor. Want zo’n titel betekent
toch helemaal niets.” [mijn cursivering]
Waarop Lantier antwoordt: “Het hoeft toch
niet iets te betekenen.” Zola is niet geïnte-
resseerd in techniek en compositie, maar in
het verhalend aspect van het werk. Voor de
autonomie van de schilderkunst had hij
geen begrip. 

Claude Lantier tracht de natuur te over-
stijgen en de beeldende kunst in de plaats
van de natuur te stellen – en hij mislukt in
dat streven. Sandoz daarentegen postuleert
de superioriteit van de (naturalistische) lite-
ratuur tegenover de beeldende kunst.

Claude Lantier is grotendeels fictie. Dat
begreep Cézanne ook wel: het personage
Claude Lantier moest passen in het kader
van de roman. Maar Cézanne wist ook heel
goed hoe Zola dacht over beeldende kunst
in het algemeen en zijn kunst in het bijzon-
der; ook dat vond hij terug in L’Oeuvre. Hij
voelde zich gegriefd in zijn kunstenaar-
schap en in zijn vriendschap met Zola.

Cézanne had na een lange periode van
zoeken zijn ‘waarheid’ gevonden in de
exclusiviteit van de schilderkunst. Zijn
kunst vormde een in zichzelf besloten, pic-
turale werkelijkheid. Voor Zola was de
‘waarheid’ van de literatuur gelegen in

maatschappelijke, politieke en juridische
waarheid en rechtvaardigheid. Zijn boeken
verwijzen naar een werkelijkheid die buiten
de literatuur ligt, wat al blijkt uit de onder-
titel van de Rougon-Macquart: Histoire natu-
relle et sociale d’une famille sous le Second
Empire. De onverenigbaarheid van hun
artistieke overtuigingen moest op den duur
gevolgen hebben voor hun persoonlijke
relatie.

Epiloog

Het is niet bekend of Zola nog heeft gerea-
geerd op Cézannes laatste brief. Wel staat
vast dat Zola en Cézanne elkaar hierna
nooit meer hebben gesproken. Dat betekent
echter niet dat hun gevoel van verbonden-
heid geheel verdwenen was. Zola heeft
regelmatig bij gemeenschappelijke vrien-
den uit Aix geïnformeerd hoe het met
Cézanne ging. En ook Cézanne heeft tegen-
over bezoekers meermaals getuigd van zijn
vriendschappelijke gevoelens voor Zola.
Maar artistiek en persoonlijk waren ze van
elkaar vervreemd en leefden ze in verschil-
lende werelden. Beiden hebben toen de
gelegenheid zich voordeed geweigerd elkaar
te ontmoeten. Toen Zola in 1896 in Aix
was, heeft hij nagelaten Cézanne te bezoe-
ken. En in 1898, in Parijs, weigerde
Cézanne zich door Joachim Gasquet te laten
meetronen naar Zola.

Toen Cézanne in 1895 zijn eerste, zeer
succesvolle, solotentoonstelling had, bij
Vollard in Parijs, heeft Zola zich er niet laten
zien. Op 2 mei 1896 publiceerde hij zijn
laatste kunstkritiek in Le Figaro. Het is een
terugblik: “Dertig jaar zijn voorbijgegaan
en ik heb mijn belangstelling voor de schil-
derkunst een beetje verloren.” Hij neemt
maximaal afstand van de impressionisti-
sche schilders die hij vroeger zo vurig had
verdedigd, en van zijn “broeder Paul
Cézanne” die hij een groot maar mislukt
schilder noemt. Cézanne heeft erg zijn best
gedaan om dat artikel te bemachtigen,
maar hij kan het onmogelijk met plezier
hebben gelezen.

Over Zola kun je niet spreken zonder de
Dreyfusaffaire ter sprake te brengen. De
joodse kapitein Alfred Dreyfus wordt in
1894 ten onrechte veroordeeld tot levens-
lange verbanning wegens spionage voor
Duitsland. Antisemitische sentimenten
hebben aantoonbaar een rol gespeeld bij
het proces. De ‘Affaire’ splijt de Franse
samenleving in Dreyfusards en anti-
Dreyfusards. Cézanne, inmiddels terugge-
keerd in de schoot van de rooms-katholieke
kerk en niet vrij van antisemitisme, is anti-
Dreyfusard. Zola, al in de jaren ’60 op de
bres voor waarheid en recht, geraakt over-
tuigd van de onschuld van Dreyfus. In
januari 1898 publiceert hij J’accuse, zijn
geruchtmakende open brief waarin hij
betoogt dat Dreyfus onschuldig veroordeeld
is en de procesgang aan de kaak stelt. Zola
wordt veroordeeld tot een geldboete en een
gevangenisstraf van een jaar wegens bele-
diging van de eer van het Franse leger. Om
de gevangenis te ontlopen gaat hij in bal-
lingschap naar Londen. In juni 1899, na de
(eerste) herziening van het proces-Dreyfus,
keert hij terug naar Parijs; de felicitaties en
bloemstukken stromen binnen in zijn
appartement in de rue de Bruxelles. Maar
van Cézanne taal noch teken!

Op 29 september 1902 sterft Zola door
kolendampvergiftiging in zijn Parijse appar-
tement. Bij de begrafenis wordt de koets met
het stoffelijk overschot gevolgd door een
immense menigte. Alfred Dreyfus loopt
vooraan in het cortège. Een delegatie van
mijnwerkers, in werkkleding, volgt
“Germinal! Germinal!” scanderend de baar.

Wanneer Cézanne het nieuws van Zola’s
dood verneemt, barst hij in tranen uit en
sluit zich voor de rest van de dag op in zijn
atelier. Vier jaar later, op 23 oktober 1906,
sterft hij, 67 jaar oud. Zijn vrouw en zoon,
hoewel tijdig gewaarschuwd, komen pas na
zijn dood aan in Aix. De begrafenis vindt in
kleine kring plaats.

In de verzameling van de Bibliothèque
Méjanes, de stadsbibliotheek van Aix-en-
Provence, bevindt zich de buste van Zola,
vervaardigd door de vriend van zijn jeugd,
de beeldhouwer Philippe Solari. In 1926
schenkt de kunsthandelaar Ambroise
Vollard een bronzen portretkop van
Cézanne aan de bibliotheek. Sindsdien zijn
Cézanne en Zola toch weer verenigd in Aix-
en-Provence.
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De broederschap van het talent: 
de vriendschap van Émile Zola en Paul Cézanne
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GIJS VAN OENEN

Macht en invloed – ze zijn alom aanwezig,
maar echt tastbaar worden ze zelden. Al
weten we vaak wie de formele verantwoor-
delijkheid draagt en waarvoor, veel moeilij-
ker is het om erachter te komen op welke
gronden en langs welke wegen beslissingen
daadwerkelijk tot stand zijn gekomen. Soms
is dat zelfs formeel geheim, zoals bij de
ministerraad, de besluitvormende vergade-
ring van de regering. Maar ook als een
beraad niet officieel geheim is, is het vaak de
facto niet ‘transparant’, zoals dat tegen-
woordig heet. De werkelijke beslissingen
worden immers genomen in de spreekwoor-
delijke wandelgangen en achterkamertjes,
tijdens recepties, lunches en diners, tijdens
een partijtje golf, een telefoongesprek op
zaterdagochtend, een ontmoeting bij het
kopieerapparaat. 

Mensen aan wie algemeen macht of
invloed wordt toegeschreven, zullen desge-
vraagd doorgaans ontkennen die te hebben.
“Macht, ik?”, zegt de gemiddelde CEO of
directeur quasihulpeloos. “Was het maar
waar!” Hij (of zij) zal betogen in zijn hande-
len te zijn gebonden door een veelheid aan
andere krachten en factoren: de collega’s,
de vakbond, de concurrentie, de wereld-
markt, de conjunctuur, de wet, subsidiere-
gelingen, bestemmingsplannen, inspraak-
procedures, levertijden, wisselkoersen en
wat niet. Allemaal varianten op het motto:
‘Tussen droom en daad staan wetten in de
weg, en praktische bezwaren.’ 

Natuurlijk zullen diezelfde mensen zich in
de regel evengoed laten voorstaan op hun
successen, althans op resultaten die zij aan
hun eigen handelen toeschrijven. Zij heb-
ben als CEO die en die markt weten open te
leggen, als museumdirecteur dat en dat
kunstwerk weten te verwerven, als curator
die en die naar Vlaanderen gehaald. Zij zul-
len wellicht zelfs in geuren en kleuren ver-
tellen hoe dat in zijn werk is gegaan, in
allerlei varianten van charmeoffensief tot
voldongen feitenpolitiek, van vleierij tot
chantage, van bescheiden toenadering tot
en met de deur in huis vallen. Maar steeds
blijft de vraag: waarom werkt het een wel
en het ander niet? Of lukt het de een wel en
de ander niet? En bovendien: liggen de oor-
zakelijke verbanden wel zoals de geïnter-
viewde ze ziet? Is hij of zij zelf niet ook voor-
al een speelbal in een veld van onoverzien-
bare krachten – een volger eerder dan een
trendsetter?

Dit zijn prikkelende vragen, die we op tal
van gebieden graag zouden stellen en
beantwoord zien. Tegelijkertijd realiseren
we ons dat die antwoorden moeilijk te vin-
den zullen zijn. Waar moeten we beginnen,
met wie moeten we spreken, welke stukken
krijgen we boven tafel, hoe mededeelzaam
zullen de respondenten zijn, en last but not
least: hoe coherent zal het beeld zijn dat uit
al deze informatie oprijst? Is het werkelijk
mogelijk om een model te vervaardigen dat
aangeeft hoe de stromen van macht en
invloed het landschap van bijvoorbeeld de
kunsten doorkruisen?

In zijn boek Kunst in netwerken doet socio-
loog Pascal Gielen een moedige poging ant-
woorden op zulke vragen te geven.1 Hij
onderzoekt hoe artistieke selecties in de
hedendaagse dans en de beeldende kunst in
Vlaanderen tot stand kwamen, in de perio-
de van midden jaren ’70 tot eind jaren ’90.
Daartoe bestudeerde hij archiefmateriaal
om adviezen en subsidiestromen in beeld te
krijgen en interviewde of observeerde hij tal
van actoren in het culturele veld, zoals poli-
tici en ambtenaren verantwoordelijk voor
de podiumkunsten, artistiek en zakelijk lei-
ders van kunstencentra en dansorganisa-
ties, curatoren, kunstcritici en uiteraard
kunstenaars zelf. 

De brandende vraag is dan natuurlijk:
hoe kan uit zulke uiteenlopende en vaak las-
tig toegankelijke informatie op een objecti-
verende wijze worden afgeleid hoe artistieke
selectieprocessen daadwerkelijk verlopen?
Sterker nog: kan dat überhaupt wel? Zijn we
bijvoorbeeld in zulk onderzoek niet eigenlijk
op zoek naar de ‘onbewogen beweger’, de

factor die veroorzaakt, maar zelf niet ver-
oorzaakt wordt? En als we zo’n factor niet
kunnen of willen isoleren, zijn we dan niet
overgeleverd aan de volstrekte contingentie
– of op zijn best aan vage indicaties van
mogelijke invloeden, vermoedelijke lijnen
en aannemelijke verbanden? Invloeden, lij-
nen en verbanden bovendien die geen
beginpunt lijken te kennen en zich eindeloos
kruisen en vertakken? Had met andere
woorden ieder bepaald selectieproces niet
voor hetzelfde geld anders kunnen lopen?

Dit probleem laat zich mooi illustreren
aan de hand van Derrida’s notie van itera-
biliteit. Hoe weten we of een bepaalde
gebeurtenis een beginpunt vormt, een oor-
zaak? We zijn geneigd te antwoorden: door-
dat we een gevolg kunnen waarnemen.
Maar zoals David Hume al zei: oorzaken
kunnen we niet waarnemen, alleen elkaar
opvolgende gebeurtenissen in de tijd. Uit
gebeurtenis nummer twee leiden we af dat
de gebeurtenis daarvoor nummer één
geweest moet zijn. Het is dus de tweede
gebeurtenis die de eerste tot eerste, en daar-
mee tot oorzaak maakt – je zou kunnen zeg-
gen dat de tweede gebeurtenis systematisch
voorafgaat aan de eerste. Iets anders
gezegd: een oorzaak kan ook ‘mislukken’;
zij krijgt geen vervolg, en is daarmee als het
ware als oorzaak gefalsificeerd. 

De vraag naar oorzakelijkheid speelt, op
een andere wijze, evenzeer een rol in een
volgende prangende onderzoekskwestie. Die
heeft betrekking op de status van het kunst-
werk, dan wel de artistieke productie. In
hoeverre komt daaraan een eigen, autono-
me waarde of betekenis toe? Dit kunnen we
illustreren met het bekende geschil tussen
Socrates en Euthyphro over het heilige: is
iets heilig omdat het de goden behaagt of
behaagt het de goden omdat het heilig is?
Deze vraag kunnen we eigenlijk overal stel-
len waar gezaghebbend beslist wordt. Zoals
in de rechtspraak: komen rechters tot een
beslissing omdat die juist is of is die beslis-
sing juist omdat rechters ze nemen? Mutatis
mutandis voor de kunst: wordt een kunst-
werk gewaardeerd en geprezen omdat het
goed is – en daarom in een artistiek selectie-
proces omhooggestuwd – of is het goed
omdat het geprezen en gewaardeerd wordt?

Een derde probleem schuilt voorts in de
discrepantie tussen het belang dat actoren
subjectief aan de eigen handelingen toe-
schrijven en het belang zoals dat meer
objectief verschijnt vanuit het perspectief
van de buitenstaander. Ik verwees er hier-
boven al even naar. Actoren kunnen hun
eigen rol even gemakkelijk over- als onder-
schatten. Ze kunnen menen zelf een
belangrijke slag te hebben geslagen terwijl
in feite de conjunctuur of het toeval de
belangrijkste rol speelde. Maar even makke-
lijk kunnen ze hun eigen doorslaggevende
rol wegwuiven: “Ach welnee, dat was geen
belangrijke vergadering van key players in
een netwerk, dat was gewoon een gezellig
avondje met een paar vrienden.” 

Dit probleem wordt alleen maar lastiger
wanneer het geen historisch onderwerp
betreft, maar een onderzoek naar een min
of meer actuele praktijk, zoals bij Gielen.
Want hoe beter de onderzoeker in staat is
een gezaghebbend oordeel te vellen over de
relatie tussen subjectieve perceptie en
objectieve analyse, hoe meer hij onvermij-
delijk zelf tot een player en misschien zelfs
een key player in het netwerk wordt. Zijn
oordelen krijgen immers een performatieve
werking: zijn onderzoeksobjecten hechten
waarde aan die oordelen en zullen er in hun
handelen op anticiperen enzovoort. Ook
Gielen had, blijkens zijn voorwoord (7), de
nodige gezellige avondjes met spelers uit het
netwerk aan zijn keukentafel thuis. Dat
maakt het handelingspatroon of netwerk
voor de onderzoeker op zijn beurt weer
ondoorzichtiger, met als paradoxaal gevolg
dat hij juist minder goed in staat is perceptie
en analyse gescheiden te houden. Zoals
André Malraux zei: “Si on comprenait, on
ne pourrait plus juger.”

Wanneer we dit punt veralgemeniseren,
stuiten we ten vierde op een traditioneel
dilemma uit de wetenschapsfilosofie
omtrent de relatie tussen actor en struc-

tuur: wat bepaalt wat? Enerzijds bestaat er
geen structuur, of institutie, buiten mensen
die op een bepaalde manier handelen.
Anderzijds wordt het handelen van mensen
bepaald door de structuren en instituties
waarvan zij deel uitmaken. In een iets ande-
re terminologie: handelingen geschieden
altijd binnen een symbolische orde, een
voorgegeven want altijd reeds bestaand veld
van waardeoriëntaties en normatieve ijk-
punten. Een competente actor zijn betekent
per definitie: het vermogen hebben zich te
bewegen binnen die symbolische orde.
Maar hoe meer zo’n actor greep heeft op die
orde, hoe meer die orde dat ook heeft op
hem. Hij verandert, in termen van het vori-
ge punt, van buitenstaander-onderzoeker
tot player-insider. 

Het siert Gielen dat hij zich van de meeste
van deze problemen rekenschap geeft en door
methodische reflectie probeert de daaraan
verbonden dilemma’s op een constructieve
wijze te tackelen. Twee (Franse) theoretici op
de grens van filosofie en (kunst)sociologie
spelen daarbij, in methodisch opzicht, een
hoofdrol. Enerzijds is dat Pierre Bourdieu,
met zijn noties van veld, habitus, distinctie en
cultureel kapitaal, anderzijds Bruno Latour
en de zogeheten Actor-Netwerk theorie
(ANT). Daartussenin situeert Gielen nog een
derde denk(st)er, de (eveneens Franse) kunst-
sociologe Nathalie Heinich. 

Belangrijk is hier in eerste instantie om in
te zien wat deze beide denkers – Bourdieu
en Latour – met elkaar delen. Beiden verzet-
ten zich tegen het uitgangspunt van auto-
nomie, van kunstenaar dan wel kunstwerk.
Beiden situeren zowel kunstenaar als
kunstwerk in een maatschappelijke praktijk
– waarbij de kunst al dan niet als een min of
meer aparte subpraktijk wordt gezien. Een
vergelijkbare maatschappelijke gesitueerd-
heid geldt overigens voor de onderzoeker:
ook hij of zij is niet autonoom, maar onder-
deel van het veld dat wordt onderzocht. Ook
lijkt het mij dat beiden het te bestuderen
proces bovenal zien als een productieproces.
Het gaat primair om de wijze waarop kun-
stenaar of kunstwerk tot stand komen, als
het ware in een continu proces worden
geproduceerd in plaats van als voldragen
entiteiten op te treden. In deze beide opzich-
ten zouden we beide auteurs – en bij exten-
sie ook Gielen – postmarxistisch kunnen
noemen. En voor wie dat een betekenisvolle
aanduiding vindt: poststructuralistisch.

In eerste instantie benadert Gielen zijn
materie vanuit het perspectief van
Bourdieu, als de dominante, om niet te zeg-
gen hegemoniale referentie in de kunstsoci-
ologie (23). In de expositie van zijn onder-
zoeksresultaten ervaart hij dit perspectief
echter al snel als een knellend keurslijf en
verruilt hij dit grotendeels voor het ‘lossere’
perspectief van Heinich, respectievelijk de
ANT en Latour. Hoewel men zowel de sym-
pathieën als de twijfels van de auteur in
deze methodische Werdegang kan navoelen,
vraag ik mij toch af wat er precies gewon-
nen wordt met een beroep op deze alterna-
tieven. Die vraag is ook los van Gielens boek
van belang, omdat in ieder geval de ANT
hard op weg lijkt zelf een dominante positie
in het (kunst)sociologisch perspectief te
verwerven. 

Laten we, om deze vermeende meerwaar-
de te peilen, zien hoe de hierboven opgewor-
pen vier vragen door Bourdieu en de ANT,
dan wel Heinich, zouden worden beant-
woord. Ik bespreek de vragen hier in omge-
keerde volgorde, omdat ze dan logisch lei-
den tot de hoofdvraag die Gielen wil beant-
woorden, die van de oorzakelijkheid – in
brede zin – van artistieke selectieprocessen.

Eerst dan de traditionele tegenstelling tus-
sen actor en structuur. Bij Bourdieu vinden
we als alternatief daarvoor de notie van
habitus, een geheel van maatschappelijke
praktijken en individuele houdingen dat ons
doet handelen zoals een orkest dat speelt
zonder dirigent of als een trein die bij wijze
van spreken de eigen rails legt.2 Zo’n habitus
bestaat in verschillende sferen of ‘velden’
van het leven, dan wel van de wereld. Wij
bewegen ons letterlijk en figuurlijk met een
bepaalde ‘houding’ door de wereld, maar
tegelijk beweegt de wereld (doorheen) ons

lichaam. Handelingen zijn niet gedetermi-
neerd, maar wel als het ware voorgevormd
en voorbegrepen door habitus en veld.

ANT probeert op een andere wijze de tra-
ditionele tegenstelling tussen actor en
structuur te lijf te gaan. Net als Bourdieu
ziet zij de actor primair als ‘bewegend
lichaam’, maar in wat je een ‘emancipatie
van de wereld’ zou kunnen noemen voegt
zij daaraan toe dat ook de objecten in de
wereld op een dergelijke wijze moeten wor-
den begrepen. Menselijke en niet-menselij-
ke actoren krijgen in de ANT een gelijke sta-
tus. Objecten, zo zegt ook Gielen, spelen een
actieve rol in maatschappelijke netwerken.
Hij spreekt van “een voortdurend verbin-
dingsspel van koppeling en terugkoppeling
tussen het artefact en het subject, het
kunstwerk en de sociale actor” (107). 

Daarmee is natuurlijk nog maar weinig
verklaard of zelfs maar beschreven. Er
wordt eigenlijk vooral mee gezegd dat bour-
dieusiaanse entiteiten als ‘veld’ en ‘habitus’
hun materiële werkzaamheid uitoefenen
via concrete objecten in de wereld. Objecten
worden “tot het sociaal universum toegela-
ten” (121). Zowel mens als object worden
daarmee niet zozeer tot actor als wel tot wat
Latour en de ANT ‘actant’ noemen, een
entiteit die een ‘rol’ vervult zonder noodza-
kelijk als ‘personage’ te hoeven gelden, dat
wil zeggen als interpreteerbaar karakter. In
de hyper-non-interpretatieve taal van de
ANT zelf: “an actor […] is not the source of
an action but the moving target of a vast
array of entities swarming toward it.”3

Stel dat we op die manier naar de
(kunst)wereld kijken, dan dient zich direct
de volgende hierboven genoemde kwestie
aan. Hoe kijken actoren – of bij Latour en
ANT dus actanten – zelf aan tegen hun
positie in het veld? En hoe beïnvloedt die
perceptie zelf weer hun positie? Bourdieu
stelde al dat een actor niet op zijn praktijk
kan reflecteren zonder daarmee een deel
van zijn ‘gevoel voor het spel’ te verliezen,
ongeveer zoals de Britse filosoof Bernard
Williams meende dat men door reflectie
ethische kennis eerder tenietdoet dan ver-
sterkt.4 Meer in het algemeen kunnen we
stellen dat er een onoverbrugbare kloof
blijft bestaan tussen een ‘intern’ en een
‘extern’ perspectief. Hoe meer ingewijd men
is, hoe meer men denkt en handelt vanuit
een intern perspectief. Maar zo een ingewij-
de kan men, aldus Bourdieu, niet vragen de
ultieme regels van zijn eigen spel te explici-
teren.5 Gepresseerd zich daar toch over uit
te laten, zal zo iemand iets zeggen als: “Zo
doen we dat hier nu eenmaal”, of: “Anders
is het geen kunst meer” (respectievelijk:
geen rechtspraak, wetenschap, judo,
geneeskunst…). 

Een illustratieve anekdote vinden we bij
literatuurcriticus Stanley Fish. Op een cruci-
aal moment in een honkbalwedstrijd in de
Amerikaanse profliga, zo beschrijft Fish,
wordt pitcher Dennis Martinez door zijn
coach naar de kant geroepen voor een korte
power-talk. Een vertegenwoordiger van de
media is achteraf benieuwd wat voor waar-
devolle woorden de coach op dat moment
had gesproken. Martinez antwoordde: “Wel,
hij zei: ‘Gooi slagballen, en hou ze van de
honken’. En ik zei: ‘OK’.” Om de zaak hele-
maal duidelijk te maken voegde hij daar nog
aan toe: “Wat had ik anders moeten zeggen?
Wat had hij anders moeten zeggen?”6

Wat we aldus ‘de banaliteit van het inge-
wijde spreken’ zouden kunnen noemen, is
wellicht wat Latour, Heinich en de ANT
zouden aanvoeren wanneer we hen zouden
vragen hoe het interne perspectief een rol
kan spelen in het geval van objecten, die we
immers niet om hun visie kunnen vragen.
Het interne perspectief is uiteindelijk niet
van belang, omdat het in laatste instantie
slechts banale waarheden of ‘regels van het
spel’ kan articuleren. De eigen perceptie
van betrokkenen heeft hooguit een anekdo-
tische waarde. Wellicht zien we dat ook
terug in de benadering van Nathalie
Heinich, die – ik volg hier Gielen – in haar
verslagen veel gebruik maakt van cases en
van citaten uit interviews en geschreven
bronnen, terwijl het binnen al dat empi-
risch materiaal voor de lezer erg zoeken is
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naar de pointe (115). Gebeurtenissen (in de
kunst) kunnen ‘spraakmakend’ zijn, maar
dat betekent eigenlijk louter dat ze opschud-
ding veroorzaken; dat men spreekt is
belangrijker dan wat men zegt. 

Taal zorgt op deze wijze, in Bourdieus ter-
men vertaald, voor een herstructurering
van het veld waarin actoren of actanten of
objecten zich bewegen. Dat brengt ons bij de
tweede hierboven genoemde vraag: die
naar de eigen waarde en kracht van het
werk als kunstwerk. Gielen keert zich
nadrukkelijk tegen Bourdieu waar die de
waarde van het kunstwerk lijkt te reduce-
ren tot het discours daarover (103): het
kunstwerk is of doet alleen wat menselijke
actoren eraan toeschrijven. In de symbo-
lische economie van Bourdieu blijft de rol
van het kunstwerk daarmee beperkt tot het
leveren van ‘distinctieprofijt’ aan sociale
actoren (109). Actoren met een hoog dis-
tinctieprofijt zijn cool: zij weten waar het
gebeurt, wie er toe doet, wat men draagt
etcetera; zij worden hierom benijd door
degenen die louter wannahave, wannabe of
wannaknow zijn.

Gielen stelt daartegenover, met de ANT,
en met Heinich, dat niet alleen (andere)
mensen maar ook objecten daarbij defini-
tiemacht hebben. Ook artefacten kunnen
met andere woorden performatief zijn (109).
En minstens zo belangrijk: hun specifieke
aard als kunstwerk verleent ze deze defini-
tiemacht. Het artistieke ‘veld’ heeft een
eigen sterkte, eventueel bourdieusiaans uit
te drukken als ‘kapitaal’, welke niet redu-
ceerbaar is tot politiek of economisch kapi-
taal. Bourdieu zelf echter reduceert smaak-
verschil (te veel) tot klasseverschil, menen
Gielen, Heinich en de ANT. Volgens Gielen
blijkt uit zijn onderzoek naar de Vlaamse
danswereld dat er wel degelijk zoiets bestaat

als een ‘autonome artistieke productie’
(102). Dan kunnen we dus – in de hierbo-
ven gememoreerde termen van Plato’s
Euthyphro – zeggen dat een kunstwerk
wordt geprezen omdat het mooi of belang-
rijk is, in plaats van dat het mooi of belang-
rijk is omdat het wordt geprezen.

Gielens belangrijkste voorbeeld is hier de
aanwerving van Joseph Beuys’ Wirtschafts-
werte, gemaakt voor Jan Hoets baanbreken-
de tentoonstelling van 1980, Kunst in
Europa na ’68 (172-176). Er is óók de vraag
waarom Beuys zich aan het onaanzienlijke
Gent wilde committeren (Beuys had al in
1977 in Gent tentoongesteld en verkocht
Wirtschaftswerte in 1980 aan een uitzon-
derlijk lage prijs). Daarop kom ik hieronder
bij het vierde en laatste punt terug. Hier
gaat het om ‘de werking van het werk’ toen
Beuys eenmaal ‘om’ was. Ten dele, zegt
Gielen, geldt hier ‘het klassieke bourdieu-
siaanse verhaal’: als een kunstwerk “veel
symbolisch kapitaal bezit, kan dat worden
ingezet om nog [meer] werken met een
belangrijke symbolische waarde te verwer-
ven”. Maar, zo zegt hij, “Bourdieu onder-
schat in zijn analyse de rol die artistieke
artefacten zelf daarin spelen. Wirtschafts-
werte van Beuys functioneert immers als
een ware actor die andere kunstwerken
aantrekt” (175). 

Niet helemaal goed geformuleerd, lijkt
mij: het kunstwerk is hier hooguit een
actant, geen actor, en zeker geen ‘ware’
actor. Een kunstwerk is immers geen perso-
nage, en het heeft al helemaal geen wil, ver-
antwoordelijkheid, rechten of plichten. Het
brengt niet zichzelf aan; het moet aange-
bracht worden door menselijke actoren, die
gemotiveerd moeten zijn – bijvoorbeeld
door de wens om symbolisch kapitaal te
verwerven. Of eventueel zelfs door louter

artistieke motieven, maar ook in dat geval is
het niet het kunstwerk dat handelt of
beweegt, maar de menselijke actor.

Dat blijkt, en nu komen we bij het laatste
punt, ook uit Gielens antwoord op de vraag
waarom een beroemd kunstenaar als Beuys
bereid was om in Gent te exposeren. Dat
gebeurde in 1977 in het kader van
Europalia 1977. In het interview dat Gielen
hierover had met Jan Hoet springen boven-
al de klassiek menselijke contacten in het
oog. Een impasse tussen Duitsland en de
stad Gent over de komst van Beuys werd
doorbroken door ‘graaf y’, een kunstmin-
naar uit de aanzienlijke kringen die door
Hoet was benaderd: Europalia leende zijn
naam aan de expositie en de stad Gent
betaalde. (Overigens blijkt ook steeds weer
in Gielens analyses dat structurele of inci-
dentele financiering door lokale of nationa-
le overheden een heel belangrijke rol speelt
in de artistieke ups en downs die hij in kaart
probeert te brengen.) Voorts speelden
gesprekken van Beuys met mensen in
Nederland een rol (mensen met wie Hoet
kennelijk goede relaties had), in het bijzon-
der met de directeur van het museum van
Nijmegen: “Dat was de zoon van een boer
waar Beuys nog gedurende een jaar of twee
had gelogeerd toen hij een depressie had.
Dan heeft hij toegestemd […]” (174). En
drie jaar later speelde Beuys dus opnieuw
een belangrijke rol in de Gentse tentoonstel-
ling Kunst in Europa na ’68.

Tot de interessantste passages uit Kunst in
netwerken behoren de interviewfragmenten
waarin actoren (en dus niet actanten…) uit-
leggen hoe men zulke contacten op- en uit-
bouwt. Daar blijkt hoe de ‘autonome’ artis-
tieke waarde of werking van kunst en kunst-
werk kunnen samengaan met menselijke
contacten. Zo legt Barbara Vanderlinden
van Roomade uit hoe zij een vertrouwens-
relatie opbouwt door veel bij de betreffende
personen langs te gaan zonder direct zake-
lijk doel, daarbij niet te veel over haarzelf te
praten, cakes en koffiekoeken paraat te heb-
ben, en als het echt moet zelfs bij iemands
moeder thuis op bezoek te gaan. Ook lang-
skomen onder het bescheiden mom van een
interview is een probaat middel om contact
te leggen (211). Ironischerwijs is er weinig
mysterieus aan deze subtiele netwerkactivi-
teiten: Vanderlinden zelf zegt ze rechtstreeks
te hebben uit “de meest onnozele manage-
menthandboeken, zoals Larry King” (211). 

Zo zien we maar weer hoe het meest com-
plexe raakt aan het meest banale. Het mys-
terie van artistieke selecties – de vraag hoe
een beslissende beweging in gang wordt
gezet – kan worden beantwoord met koffie-
koeken, dankbaarheid voor depressiezorg,
en thuisbezoek aan moeders. En ik bedoel
dat niet laatdunkend. De vraag naar de first
mover leidt, in de maatschappij- en geestes-
wetenschappen, niet naar een complex wis-
kundig algoritme of naar een blitse formule
als e=mc?. Zij leidt naar een onvermijdelijk
banale verzameling feitelijke sociale activi-
teiten, waarbij het first mover-aspect waar-
schijnlijk nog het meest gesitueerd moet
worden in die activiteiten die helemaal niet
beoogden een first mover-functie te hebben,
zoals bij de zoon van de Nijmeegse boer die
logies verschafte. 

Men kan dat met Heinich een “doorlo-
pend proces van aaneengeschakelde evene-
menten” noemen, maar daarmee verklaart
men weinig of niets.7 Ook is de vraag wat
we winnen wanneer we de sociologen aan-
manen “op te houden het algemene boven
het bijzondere te stellen, of het bijzondere
boven het algemene”.8 Dat is wat men
noemt het kind met het badwater weggooi-
en. Eveneens lijkt het mij een illusie te
menen dat men met de ANT-benadering
zou kunnen “laten zien wat men niet laat
zien” (231), expliciteren wat men buiten
beschouwing laat dus. Iedere visie die men
presenteert is een interpretatie. Er steeds bij
zeggen dat hierbij zaken buiten beeld blij-
ven, zoals ANT aanbeveelt of impliceert,
ervaar ik eerder als pedant dan als bevrij-
dend. En hoewel men het met Latour eens
kan zijn dat men zich ‘macht’ niet voor
moet stellen als een of ander reservoir, een
voorraad of voor mijn part zelfs een ‘kapi-
taal’, lijkt het mij nog vreemder om te insis-
teren dat macht niet de oorzaak, maar
alleen het resultaat van een proces zou zijn.9

Daarmee zet men de verklaring van sociale
verschijnselen niet ‘terug op de voeten’,
zoals Latour claimt, maar herformuleert
men ze als een deftig klinkende, maar lege
tautologie.

In een omdraaiing van een bekend spreek-
woord zou ik Kunst in netwerken willen type-
ren als: ‘operatie mislukt, patiënt gered’.
Mislukt, of in ieder geval nog niet afgesloten,
lijkt mij de zoektocht naar een theoretisch
perspectief dat artistieke selecties kan ver-
klaren. Aansluiting bij Heinich of ANT
levert wellicht symbolisch kapitaal op, zoals
Gielen zelf ook opmerkt over de carrière van
Heinich, die uit haar studie van de kunst-
wereld zou hebben geleerd dat je zulk kapi-
taal kunt verwerven door een merknaam op
te bouwen rondom een hippe theoretische
notie (125). Gered is Gielens boek voor mij
door de vele boeiende anekdotes uit de
wereld van beeldende kunst en dans, waar-
mee hij die wereld tot leven brengt en van
kleur voorziet. Zijn onderzoek is in dat
opzicht informatiever dan Heinichs Van
Gogh-effect of werken van Latour voor zover
die mij onder ogen komen.

Wellicht berust echter die informatieve
waarde in mijn geval vooral op mijn positie
als outsider waar het gaat om de Vlaamse
wereld van beeldende kunst en dans; voor
insiders zullen de gememoreerde anekdotes
allicht minder nieuw of opmerkelijk zijn.
Sterker nog, anekdotes zoals die over Beuys
en Hoet zijn voor insiders oud nieuws, ter-
wijl het voor outsiders juist moeilijk is om
op basis van de interview- en commentaar-
passages in het boek de exacte gang van
zaken in zo’n geval te reconstrueren. Ook
hier manifesteert zich weer wat ik de bana-
liteit van het ingewijde spreken noemde.
Zowel het empirisch materiaal dat Gielen
aanvoert als zijn theoretische reflectie aan
de hand van ANT, Latour en Heinich vor-
men eerder een bevestiging van, dan een
bevrijding uit deze banaliteit. Hoewel Kunst
in netwerken verre van onnozel is, dient zich
bij de lezer toch de knagende vraag aan wat
nou uiteindelijk de meerwaarde is van zo’n
studie vergeleken met de management-
handboeken waar Barbara Vanderlinden
haar praktische wijsheid uit kon putten. 

Noten

1 Pascal Gielen, Kunst in netwerken. Artistieke
selecties in de hedendaagse dans en de beeldende
kunst, Leuven, Lannoo, 2003. Cijfers tussen
haakjes in de tekst verwijzen naar pagina’s uit
dit werk.

2 Zie David Couzens Hoy, Critical Resistance.
From Poststructuralism to Post-critique,
Cambridge (Mass.), MIT Press, 2004, p. 106.

3 Bruno Latour, Reassembling the Social. An
Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford,
Oxford University Press, 2005, p. 46.

4 Bernard Williams, Ethics and the Limits of
Philosophy, London, Fontana Press, 1985.

5 Hoy, op. cit. (noot 2), p. 116.
6 Stanley Fish, Doing What Comes Naturally,

Oxford, Oxford University Press, 1989, p. 372.
7 Nathalie Heinich, Het Van Gogh-effect en andere

essays over kunst en sociologie, Amsterdam,
Boekmanstichting, 2003, p. 39.

8 Ibid., p. 48.
9 Latour, op. cit. (noot 3), p. 64.

Jan Hoet en Joseph Beuys, 1977

Opstelling van Joseph Beuys’ Wirtschaftswerte,
naar aanleiding van de tenoonstelling ‘Kunst in Europa na ’68’, Museum van Hedendaagse Kunst Gent, 1980
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Nieuws
Paul McCarthy. De tentoonstellingen in het S.M.A.K.
Sinds enige tijd is veelheid troef in het S.M.A.K. in Gent. Het
valt soms niet meer bij te houden hoeveel tentoonstellingen
er tegelijk lopen. In kunstmiddens luidt de grap dat het
museum grotere enveloppes moet aanschaffen om er alle
uitnodigingskaarten in te krijgen. In het museum heet het
dat deze “genereuze veelheid aan tentoonstellingen” fun-
geert als “niet-dogmatisch antwoord” op “de groter wor-
dende complexiteit van hedendaagse beeldende kunst”. Het
S.M.A.K. heeft maar liefst acht verschillende tentoonstel-
lingsformats bedacht om in te spelen op de kunstactualiteit:
EXPO (grote tentoonstellingen), FOCUS (vertrekkend van
een werk uit de collectie), CITY-scan (gekoppeld aan inter-
venties in de stad), BAR-code (in het museum-café), FILM
(video-installaties), Kunst Nu (jonge kunstenaars), Extra
Muros (buitenshuis) en Extra (kleinere tentoonstellingen en
projecten). De permanente verzameling komt in het
museumbeleid duidelijk op de tweede plaats. De tijdelijke
tentoonstellingen staan centraal en dienen als uitgangs-
punt voor de presentatie van ensembles uit de collectie. De
focus op tijdelijke tentoonstellingen gaat zelfs zover dat de
collectie soms helemaal moet wijken. De reden hiervoor is,
zo lezen we althans in de persmap, dat het museum kampt
met een “nijpend plaatsgebrek”. Na amper tien jaar toeven
in het nieuwe gebouw met 5000 m2 beschikbare tentoon-
stellingsruimte droomt men al opnieuw van uitbreiding.

Momenteel is het tentoonstellingsprogramma van het
S.M.A.K. echter opmerkelijk eenvoudig. Er staan ‘slechts’
drie tentoonstellingen op het programma. Naast een werk
van T.M.C. Volckaert in de reeks Kunst NU en een FILM-pre-
sentatie van Daria Martin, loopt er één grote EXPO: de
retrospectieve Head Shop / Shop Head. Works 1966-2006
van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy. Deze ten-
toonstelling, die voordien te zien was in het Moderna
Museet in Stockholm en het ARoS te Aarhus, neemt onge-
veer het hele museum in beslag. De installaties, films, sculp-
turen en tekeningen uit het schunnige en burleske univer-
sum dat McCarthy in de voorbije vier decennia heeft opge-
bouwd, vullen de grote zalen op het gelijkvloers en de ver-
dieping en de vestibule. De opstelling van de show had wel
wat voeten in de aarde. Tijdens de aanloop naar de tentoon-
stelling eiste de kunstenaar immers de beschikking over het
volledige museum. Een geplande tentoonstelling over het
pittoreske werd daarom naar latere datum verschoven. De
officiële uitleg is dat de kunstenaar enkele werken speciaal
voor het S.M.A.K. wilde maken, wat men niet wilde missen.
Bovendien kwam men tijdens de voorbereiding tot de vast-
stelling dat de zalen van het S.M.A.K. niet groot genoeg
waren voor enkele van McCarthy’s installaties, zoals het
gigantische Caribbean Pirates (2001-2005). Van het ensem-
ble met drie boten dat in 2005 achtereenvolgens in het
Haus der Kunst in München en nadien in een off-site loca-
tie van de Whitechapel Gallery in Londen te zien was, ble-
ken er slechts twee in het S.M.A.K. binnen te kunnen.
Caribbean Pirates omvat ook een abstract beweegbaar stalen
geraamte van een boot (Underwater World), wat een span-
nend contrast oplevert met het bruine playmobilachtige
piratenschip The Frigate en de kleine readymade-schuit
Houseboat. The Frigate werd uiteindelijk geparkeerd in de
ruimte waar je normaliter de balie en de museumshop
vindt. Zij zijn naar de lage inkomhal verwezen. Vervolgens
werden de muren tussen de vestibule en de middenzalen op
het gelijkvloers en op de verdieping opengebroken om de
sculpturen en de bijhorende videoprojecties ruimtelijke
armslag te geven. McCarthy zette de slijpschijf trouwens in
meerdere wanden van het museum. Hij creëerde doorzich-
ten, maakte nieuwe deuropeningen, of brak ze simpelweg

volledig af. Zo verwijderde hij in de linkervleugel op het
gelijkvloers drie muren om het decor van de historische per-
formance en film Bossy Burger (1991) een plaats te geven.
De opstelling en bijhorende bouwwerken waren trouwens
zo ingrijpend dat het museum zich tijdens de voorbereiding
van Head Shop / Shop Head genoodzaakt zag om voor enkele
weken de deuren te sluiten. Als tijdelijke oplossing werd een
kleine collectiepresentatie ingericht om de hoek in het
Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK).

Voor veel bezoekers aan het Gentse museum betekent de
tentoonstelling ongetwijfeld een eerste en meteen uitgebrei-

de kennismaking met het werk van McCarthy. En dat is in
zekere zin een verdienste. Dat belet evenwel niet dat men
zich kan afvragen wat de verregaande inspanningen op
zowel financieel, logistiek als infrastructureel vlak uiteinde-
lijk opleveren, en vooral waarom ze nu plotsklaps gebeuren.
In de afgelopen jaren organiseerde het S.M.A.K. een hele rits
middelgrote tot grote tentoonstellingen van kunstenaars
van diverse afkomst, bekendheid en status, vaak zelfs een
paar tegelijkertijd. Geen van die tentoonstellingen was met
veel aandacht gemaakt, of getuigde van het gepaste engage-
ment, met doorgaans bedroevende resultaten tot gevolg. Het
is zowel stuitend als pijnlijk dat het museum enkel voor een
internationale ster en voor een tentoonstelling die nota bene
letterlijk de eigen schaal van het instituut overstijgt, het
noodzakelijk vindt om alle registers open te trekken. Het is
even onbegrijpelijk dat er geen overleg noch samenwerking
plaatsvond met het Middelheimmuseum in Antwerpen,
waar de voorbije zomer de tentoonstelling Air Born / Air
Borne / Air Pressure met de grootschalige opblaassculpturen
van McCarthy liep. Het bewijst nog maar eens hoe de wan-
hopige honger naar internationale uitstraling en erkenning
van onze kunstinstellingen slechts een verdoken vorm van
provincialisme is. De tentoonstelling Head Shop / Shop Head.
Works 1966-2006 maakt duidelijk dat het S.M.A.K. hele-
maal geen tekort aan ruimte heeft, maar vooral een gebrek
aan visie én maat. Wouter Davidts

p Paul McCarthy, Head Shop / Shop Head. Works 1966-2006
loopt tot 7 februari in het Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst (S.M.A.K.), Citadelpark, Gent (09/221.07.13;
www.smak.be).

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel — tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

Bertrand Lavier

8 november – 15 december

Phillip Allen

8 november – 15 december

Art Basel 
Miami Beach

6 – 9 december

Bernard Bazile,
Pierre Huyghe,
John Knight
curator: Joël Benzakin

17 januari – 25 februari 2008
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The Frigate, 2001-2005 (Installatie Whitechapel Gallery, Londen 2005)

Paul McCarthy 

Bossy Burger, 1991 
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Genomineerden The Vincent Award 2008. Een inter-
nationale jury heeft de genomineerden bekendgemaakt die
meedingen naar The Vincent Van Gogh Biennial Award for
Contemporary Art in Europe, kortweg The Vincent Award.
Aan de komende editie nemen de volgende kunstenaars
deel: Francis Alÿs (1959, Antwerpen, België, woont en
werkt in Mexico Stad en Londen), Peter Friedl (1960,
Oberneukirchen, Oostenrijk, woont en werkt op locatie),
Liam Gillick (1964, Aylesbury, Verenigd Koninkrijk, woont
en werkt in New York en Londen), Deimantas Narkevicius
(1964, Utena, Litouwen, woont en werkt in Vilnius),
Rebecca Warren (1965, Londen, Verenigd Koninkrijk,
woont en werkt in Londen). Het gaat om kunstenaars die
hun loopbaan begonnen in de jaren ’90 en wier werk zeer
relevant is voor de kunst van vandaag. De genomineerden
hebben ieder een indrukwekkend oeuvre opgebouwd, dat
persoonlijk is, maar ook gericht op de maatschappij. De
kunstenaars werken met uiteenlopende media: sculptuur,
installaties en film en video. Van 20 juni tot 30 september
2008 zullen zij hun werk tonen in het Stedelijk Museum
CS. Op 12 september kent de jury de prijs van € 50.000 toe
aan een van de vijf laureaten. Nieuw is dat een van de kun-
stenaars ook een publieksprijs ter waarde van € 5.000 zal
ontvangen. Bezoekers zullen op zaal en via internet hun
voorkeur kunnen uitspreken. Over de prijs en de genomi-
neerde kunstenaars is meer informatie te vinden op
www.thevincentaward.eu.

The Great Indoors 2007. The Great Indoors is een twee-
jaarlijkse, internationale interieurdesignprijs, een geza-
menlijk initiatief van NAi Maastricht, Marres (centrum
voor contemporaine kunst Maastricht) en Frame magazine.
Interieurdesign – momenteel het meest vitale terrein binnen
de vormgeving – integreert de disciplines mode, architectuur
en productvormgeving. Door het wereldwijd signaleren van
de beste interieurontwerpen, wil The Great Indoors AWARD
de best of practice cases belonen en daarmee de kwaliteit van
interieurvormgeving verhogen. De vijf prijzen van 10.000
euro worden toegekend op 17 november in Maastricht. Er
zijn meer dan 275 inzendingen uit binnen- en buitenland.
Aan de prijs zijn ook een conferentie en workshops gekop-
peld. Meer info op www.the-great-indoors.com.

Architect Cees Dam ontvangt Koninklijke Onder-
scheiding. Op 30 september ontving architect Cees Dam,
tijdens een bijzonder feest voor zijn 75ste verjaardag, een
Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd hem toege-
kend op grond van bijzondere verdiensten met zijn inzet
voor de architectuur en cultuur als onderdeel van een
duurzame samenleving en zijn inzet om kennisoverdracht
te bevorderen. Zijn bureau, dat hij samen met zoon
Diederik runt, heeft momenteel het hoogste gebouw van
Rotterdam in voorbereiding. Voor de Rijksgebouwendienst
heeft Cees Dam de rechtbank in Rotterdam en de rechtbank
in Lelystad ontworpen. Hij realiseerde een aantal bijzonde-
re projecten die gezichtsbepalend zijn voor Nederland: de
Stopera, het Singelgrachtgebouw en het gebouw van de
Optiebeurs in Amsterdam, het Stadhuis van Almere en het
abdijcomplex voor de Staten van Zeeland in Middelburg. Hij
leverde een belangrijke bijdrage aan het publieke debat over
de inrichting van Nederland. Hij was decaan van de facul-
teit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en
begeleidde veel studenten in de laatste fase van hun studie.
Van zijn hand verscheen ook een groot aantal publicaties in
de vakpers.

Toneelhuisaffiches van Anne-Mie Van Kerckhoven in
het MuHKA. Op vraag van Guy Cassiers, artistiek leider
van het Toneelhuis, en de andere Toneelhuismakers (Wayn
Traub, Lotte van den Berg, Olympique Dramatique,
Benjamin Verdonck, Peter Missotten/De Filmfabriek en Sidi
Larbi Cherkaoui) levert de Antwerpse kunstenares Anne-Mie
Van Kerckhoven (°1951) dit seizoen de affichebeelden bij de
producties van het Toneelhuis. Hierbij aansluitend zal het
MuHKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen) een
seizoen lang de originele werken van Anne-Mie Van
Kerckhoven presenteren. Het werk Altaar van de Aarde
(1989), het beeld van de affiche van Wolfskers, is nog tot 18
november in het MuHKA te bekijken. Het werd opgenomen
in de JUBILEE-tentoonstelling. Guy Cassiers ziet in Anne-
Mie Van Kerckhoven de ideale figuur om de brug tussen
verschillende disciplines te maken. In 1981 maakte
Cassiers zijn allereerste theatervoorstelling, Kaspar (1981),
in Club Moral van Anne-Mie Van Kerckhoven en kunste-
naar Danny Devos. Cassiers en Van Kerckhoven delen een
fascinatie voor nieuwe ontwikkelingen in de technologie en
de moderne communicatie.

Gehurkte man van Antony Gormley in Lelystad.
Begin oktober onthulde Antony Gormley (°1950, Londen)
het definitieve ontwerp van het reusachtige kunstwerk
The Lelystad Sea/Land/Body/Space/Frame dat na de zomer
2008 op een strekdam in het Markermeer bij Lelystad moet
verrijzen. De meccanoconstructie zal worden opgetrokken
uit 1804 stalen balken van in totaal 44.000 kilo en zal een
gehurkte man voorstellen die tuurt naar de einder. De
sculptuur wordt 25 meter hoog, zo hoog als een flat van
acht verdiepingen, en zal 957.000 euro kosten. Gormley, in
1994 winnaar van de Turner Prize, werkt in bijna al zijn
creaties met de menselijke figuur, dikwijls vertrekkend van
zijn eigen lichaam als model. Getroffen door de open con-
structie van de talrijke hoogspanningsmasten in Flevoland,
past Gormley die ook toe in zijn sculptuur. De Brusselse
Galerie Xavier Hufkens stelde zijn werk tentoon in 1996,
2002 en 2006. Geëngageerd voor de Beaufort 2003-mani-
festatie aan de Belgische kust, plaatste hij 80 ijzeren
Gormleyklonen op het strand in De Panne. In de herfst van
2006 bouwde hij in Margate het enorme beeld Wasteman
op uit grofvuil om het vervolgens in aanwezigheid van een
talrijk opgekomen publiek te verbranden. 

LLS387. Recht tegenover de toegangspoort van het oud
Militair Hospitaal in Antwerpen, waar tot voor kort het HISK
(Hoger Instituut voor Schone Kunsten) gehuisvest was, is
een nieuwe kunstruimte geopend. LLS387 – de naam ver-
wijst eenvoudigweg naar haar locatie, de Lange Leemstraat
387 in Berchem – is ondergebracht in een oude garage. De
bescheiden rechthoekige ruimte van 55m? wordt door initia-
tiefneemster Ulrike Lindmayr ingewijd met de tentoonstel-
ling Vanaf nu!.. Vertrekkende van een persoonlijke selectie
van meer dan zeventig binnen- en buitenlandse kunste-
naars, liet Lindmayr de opstelling over aan Ricardo Brey en
Willem Oorebeek. Zij kregen de opdracht om vanuit hun
eigen ervaring met ‘ruimte’ meerdere mogelijke constellaties
te bedenken. De opstelling van Vanaf nu!.. is dan ook niet sta-
tisch, maar ondergaat voortdurend verschuivingen. Er zul-
len kunstwerken toegevoegd en/of weggehaald worden. De
expositie moet op een organische manier kunnen groeien en
een eigen dynamiek van nieuwe inzichten ontwikkelen, die
zich op elk moment in de ruimte kunnen manifesteren. Met
deze transformaties van de ruimte wil de galerie een ‘menta-
le’ staalkaart creëren van mogelijke pistes en ontwikkelingen
in de toekomst. In een eerste samenstelling was onder meer
werk te zien van Geert Goiris, Willem Oorebeek, Ria Pacquée,

Jimmie Durham, Sven ’t Jolle, geruggensteund door een
monumentale sculptuur van Bernd Lohaus. Vanaf 6 decem-
ber is Ronde Punten in de galerie te zien, een tentoonstelling
die gekoppeld is aan een kunstproject dat door de kunstcel
van de Vlaamse Bouwmeester werd geïnitieerd. Adres:
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerpen (0497/48.17.27;
http://users.telenet.be/lls387).

Margalef & Gipponi Gallery. Op 21 september 2007
opende alweer een nieuwe galerie op het Antwerpse Zuid.
Margalef & Gipponi Gallery wil zich richten op ‘jong’ talent
uit binnen- en buitenland. Fotograaf Perre Margalef is de
drijvende kracht achter dit initiatief. De eerste tentoonstel-
ling bracht zes kunstenaars samen – Hou Chien Cheng,
Julien Roure, Tomas Boiy, Mamabart, Olivier Pauwels en
organisator Perre Margalef zelf – en uiteenlopende discipli-
nes als fotografie, etsen, schilderkunst en sculptuur. De
tweede expositie opent op 22 november met werk van
Ricardo Alcaide, Marcin Sobolev, The Plug en Tatjana
Blondé. Op termijn wil de galerie evolueren naar een pro-
grammatie met één of maximum twee kunstenaars per
expositie. De eerste groepstentoonstellingen moeten alle
‘mogelijkheden’ verkennen zodat op termijn een vaste groep
kunstenaars aan de galerie verbonden kan worden en de
galerie méér kan zijn dan louter ‘expositieruimte’. Adres:
Brederodestraat 27, 2018 Antwerpen (0472/65.58.11;
www.margalef-gipponi.com).

LLS387, zicht op de tentoonstelling Vanaf nu!..
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Word Curator voor één dag!!! Tot 3 februari kan ieder-
een die het wil curator worden. Met behulp van een speci-
aal ontwikkelde website kunnen zes videowerken uit de col-
lectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst wor-
den geselecteerd. Via de online catalogus van het Instituut
of door een bezoek aan de mediatheek kan een keuze wor-
den gemaakt uit de 2000 videowerken. Op de website zijn
fragmenten van 30 seconden van de werken te zien, om het
hele werk te zien is een bezoek aan de mediatheek vereist.
Deze selectie wordt vervolgens gepresenteerd op de aange-
geven dag in een van de tentoonstellingsruimtes van het
Instituut als onderdeel van de tentoonstelling Video Vortex.
De enige voorwaarde is dat de keuze wordt toegelicht. Dit
statement en de gekozen videowerken zijn dan een hele dag
te zien voor de rest van de bezoekers aan de tentoonstelling.
Iedere donderdag presenteert een speciale gast haar of zijn
keuze, met o.a. Bart Rutten (Stedelijk Museum
’s-Hertogenbosch), David Garcia, Mariette Dölle (TENT,
Rotterdam), Ulay, Sabine Niederer (Institute for Network
Cultures), Maria Rus Bojan (PROJECT), Arjon Dunnewind
(Impakt, Utrecht). Meer info via www.montevideo.nl.

Wissels
Vanessa Ohlraun opleidingscoördinator bij Piet
Zwart Instituut. Vanessa Ohlraun is sinds 1 september de
nieuwe opleidingscoördinator van de masteropleiding Fine
Art van het Piet Zwart Instituut van de Willem de Kooning
Academie Hogeschool Rotterdam. Ze studeerde kunstge-
schiedenis, culturele antropologie en genderstudies aan de
Albert-Ludwigs Universiteit in Freiburg, de Universiteit van
Washington in Seattle/USA, de Vrije Universiteit in Berlijn
en de Humboldt Universiteit. Ze werkte als Cultureel Attaché
bij de Canadese Ambassade in Berlijn, waar ze verantwoor-
delijk was voor de promotie van Canadese beeldende kunst,
film en nieuwe media in het buitenland. Ze heeft een interna-
tionaal bezoekprogramma voor curatoren en een residentie-
programma voor Canadese kunstenaars in Berlijn opgezet.
Vanaf 2006 was Vanessa Ohlraun mededirecteur en curator
van de onafhankelijke kunstruimte Center in Berlijn, waar
ze een aantal tentoonstellingen met opkomende internatio-
nale kunstenaars heeft begeleid. Ze was gastcurator bij Witte
de With, waar ze haar inzicht in de Nederlandse hedendaag-
se kunstwereld kon verdiepen. Met haar ervaring op het
gebied van public relations zal ze werken aan een grotere
zichtbaarheid voor het programma van de masteropleiding
Fine Art van het PZI. Voortbouwend op het ambitieuze pro-
gramma zoals neergezet door haar voorganger Anke
Bangma, zal ook Vanessa Ohlraun toonaangevende beroeps-

beoefenaren uitnodigen om met de studenten van de master-
opleiding Fine Art in dialoog te gaan. Ze zal samenwerken
met lokale en internationale partners voor het ontwikkelen
van een dynamisch en stimulerend publiek programma.

Lezingen
The Wrong Artist: Hitchcock and the Other Arts. Naar
aanleiding van het verschijnen van The Wrong House: The
Architecture of Alfred Hitchcock van Steven Jacobs vindt in het
MuHKA op za 17 november een symposium plaats over de
relatie van Hitchcocks filmkunst met andere artistieke disci-
plines. MuHKA_media (Filmmuseum), Waalsekaai 47,
Antwerpen (meer info bij ‘film’ op www.muhka.be).

Festival van de Filosofie. Op za 17 en zo 18 november
vindt in Flagey het eerste Festival van de Filosofie plaats.
Zaterdag is het centrale thema ‘Europa en zijn grenzen’,
met onder meer aandacht voor Brussel, architectuur, de
stad en het platteland, Hans Magnus Enzensberger en de
Europese vlag. Zondag draait het symposium rond het werk
van Michel de Montaigne. Adres: Heilig Kruisplein, Brussel.
Meer info op www.flagey.be.

Jacques Rancière. Na Alain Badiou, Natacha Michel en
Bernard Stiegler nodigt Bozar in de lezingenreeks In de
plooien van het heden de filosoof Jacques Rancière uit, op wo
21 november om 20u, Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (www.bozar.be).

Debat bij deBuren. Op do 22 en vr 23 november organi-
seert het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in samenwer-
king met Universiteit Antwerpen en het Consulaat-Generaal
der Nederlanden het seminarie MIND EUROPE: Herbruik is
herwaarderen. Management van stadsinnovatieprojecten over de
manier waarop stadsbesturen innovatieprojecten aansturen
of managen. Het seminarie vindt plaats in Antwerpen. Meer
info en inschrijven via www.ua.ac.be/stedenbeleid2007.

Op ma 26 november gaat het tweede debat rond
Theatraliteit in de beeldende kunst door met een gesprek tus-
sen theoreticus Erwin Jans en kunstenaar Ronald Ophuis.
Adres: deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel. Toegang is gratis,
reserveren aanbevolen. Meer info op www.deburen.be.

Lezing@NAi: Cuypers’ nalatenschap. Deze lezing peilt
naar de betekenis van Pierre Cuypers (bekend van onder
meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in
Amsterdam) voor de ontwikkeling van de Nederlandse
architectuur. Ze gaat door op di 20 november om 20u.

Inkom € 5. Op 25 november heeft om 15u in de reeks
Schatten@NAi de lezing De wereld binnen handbereik.
Fotografie in het archief van P.J.H. Cuypers plaats. Een van de
omvangrijkste 19de-eeuwse Nederlandse architectuurfoto-
collecties is te vinden in het archief van P.J.H. en J.Th.J.
Cuypers. Loes van Harrevelt (waarnemend hoofd Collecties
van het Nederlands Fotomuseum) vertelt aan de hand van
materiaal uit dit archief over haar onderzoek. Inkom gratis.
Locatie voor beide lezingen is Auditorium NAi, Nederlands
Architectuurinstituut, Museumpark 25, Rotterdam
(www.nai.nl).

Videogasten. Vincent Meessen op wo 21 november, David
Claerbout op wo 5 december en Manon de Boer op 19
december, telkens om 20u in MuHKA_media, Waalsekaai
47, Antwerpen (www.muhka.be). In de reeks Videogasten
peilt Chris Van Camp naar de plaats en de betekenis van het
videobeeld in het oeuvre van een actuele kunstenaar. De
gesprekken van ongeveer anderhalf uur zijn gelardeerd
met een selectie fragmenten en nadien volgt een integrale
projectie van één of meerdere titels door de gast gekozen.

Biografie van het kunstwerk. Zoektocht naar het
wezen van de kunst. Lezingencyclus in SM’s en Artis Den
Bosch waarbij Florette Dijkstra de vanzelfsprekendheid van
het verhaal van de kunstgeschiedenis onder de loep neemt.
Bekende en minder bekende kunstenaars komen aan bod
(onder wie Cézanne, Klein, Morandi, Prampolini, Van
Gogh, Redon en Ader). Hun werk wordt vanuit de visies
van verschillende kunstbeschouwers en filosofen belicht
(onder wie Bergson, Bataille, Merleau-Ponty en Sontag).
Als beeldend kunstenaar probeert Florette Dijkstra zich
daarnaast in de kunstenaars en enkele van hun werken te
verplaatsen om van daaruit te proberen iets te ontrafelen
van het mysterie van de kunst. Een speciaal voor de avond
uitgenodigde kunstenaar of kunstbeschouwer zal zijn of
haar werk toelichten en een visie geven op het onderwerp
van de avond. De gastsprekers voor de laatste twee lezingen
zijn Loek Grootjans en Anna Lange, respectievelijk op do 22
november in Artis Den Bosch en op do 29 november in
SM’s, telkens om 19u30. Inkom € 15. Meer info op
www.artisdenbosch.nl.

Keramieklezing. Marieke Pauwels op do 22 november om
19u30 in Cultuurcentrum Strombeek-Bever, Gemeenteplein,
Strombeek-Bever. Keramiekkunstenaar Marieke Pauwels
recycleert en defunctionaliseert vormen om ze vervolgens af
te schermen en te bewaren, met verwijzingen naar volks-
kunst. Inkom € 3, inschrijven via www.ccstrombeek.be of
02/263.03.43.
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Een kijk op nieuwe beeldtaal. Van film tot nieuwe
media. Op wo 28 november zoomt Christophe De Jaeger in
op de digitale kunst in België, met daaraan gekoppeld een
rondleiding door de tentoonstelling Digitale Belgische Kunst
in de Budatoren. Op wo 12 december spreekt Filip
Fastenaekels over hedendaagse trends in de cinematografi-
sche wereld. De lezingen beginnen om 19u en gaan door in
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk. Inkom € 11, info
via info.pav@kuleuven-kortrijk.be.

Hoeveel werkelijkheid kan kunst verdragen? Derde
debat in de reeks N470: ik ben de weg. Bij de aanleg van
grote infrastructurele werken moet een vast percentage
besteed worden aan kunstprojecten. Woorden als urgentie,
belang en kwaliteit zijn hierbij steeds vaker te horen. Ook de
betrokken kunstenaars spreken in dit kader vaak over de
maatschappij. Maar wat wordt hiermee nu precies bedoeld?
Wat is er dan zo urgent? En als de kunstenaars reageren op
de maatschappij, waarop reageren zij dan precies? Lex ter
Braak (directeur Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving
en Bouwkunst), Hugo Backx (wethouder gemeente
Tilburg) en kunstenaars Jeanne van Heeswijk en Lars
Spuybroek gaan met elkaar in debat over de maatschappe-
lijke betekenis van kunst. Dit laatste N470-debat gaat door
op do 29 november om 20u in het Auditorium NAi,
Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25,
Rotterdam (www.nai.nl). Inkom gratis.

De Avonden in de Greenwich / Les Soirées du
Greenwich. In de lezingenreeks die Etablissement d’en face
projects (etablissementdenfaceprojects.testvds.com) orga-
niseert in Café Greenwich, staan volgende gasten op het
programma: Elena Filipovic op vr 30 november en Bernd
Lohaus op vr 14 december. In januari 2008 zijn Doris
Lasch en Ursula Ponn te verwachten. Telkens om 20u30 in
Café Greenwich – ‘Behind Green Curtains’, Kartuizerstraat
7, 1000 Brussel. Toegang is gratis.

Arcamlezing. Petra Blaisse (Inside Outside) op di 4 decem-
ber om 20u15 in De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam
(www.arcam.nl). Als ontwerpster is Blaisse actief op diver-
se fronten, waaronder textiel-, landschaps- en tentoonstel-
lingsontwerp. Internationale bekendheid verwierf ze met
haar expositie-installaties in de jaren ’80 en ’90 (het gou-
den theatergordijn in het Nederlands Dans Theater, de gor-
dijnen en gietvloeren voor het Grand Palais in Lille en het
geluidsgordijn voor de Kunsthal in Rotterdam).
Landschapsprojecten deed ze onder andere in Rotterdam
(Museumpark, i.s.m. Yves Brunier), Seoul (i.s.m. Mario
Botta en Jean Nouvel) en Los Angeles (i.s.m. OMA). Zie
www.insideoutside.nl. Toegang € 10 euro.

KASK-lezingen. Bernard Dewulf op di 11 december om
20u in Auditorium Victor Horta, Departement
Audiovisuele en Beeldende Kunsten, Academie Campus
Hogeschool Gent, Jozef Kluyskensstraat 2, Gent
(www.kask.be). De laatste lezing in deze najaarsreeks
waarin de spreker vertrekt van een aantal beelden die hem
of haar aanspreken of raken. Toegang gratis.

Auditorium. In de lezingenreeks van Stad en Architectuur
bespreekt op do 13 december het architectenteam Coussée &
Goris enkele grootschalige projecten aan de hand van
Respirare l’Ombra (Schaduw ademen), het laatste boek van de
door hen bewonderde denker en kunstenaar Giuseppe
Penone. De lezing gaat door om 20u in het Auditorium, kun-
stencentrum STUK, Naamestraat 96, Leuven. Inkom € 7.
Meer info op www.stadenarchitectuur.be.

Curating the library. Jef Cornelis (B) en Suchan Kinoshita (J)
op do 13 december om 20u in deSingel, Desguinlei 25,
Antwerpen (www.desingel.be). Persoonlijkheden uit de
wereld van beeldende kunst, wetenschap, design, muziek,
theater, dans, literatuur en architectuur stellen de boeken
voor die een belangrijke invloed hebben (gehad) op hun
leven of werk. Inkom € 5.

Kunstenaarsgesprekken De Pont. Sjaak Langenberg op
do 13 december om 20u in De Pont, Wilhelminapark 1,
Tilburg (www.depont.nl). In samenwerking met de Nieuwe
Brabantse Kunststichting organiseert De Pont jaarlijks een
reeks kunstenaarsgesprekken, met Alex de Vries als
gespreksleider. Inkom € 3.

Intelligo ergo possum. De wervelende zoektocht van de
Belgische futurist Jules Schmalzigaug. Een lezing door
Nathalie Fransen (Conservator Provinciaal Museum Emile
Verhaeren) in de reeks Lezingen op Zondag van het KMSKA, op
zo 6 januari om 11u in het Auditorium, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen, Leopold De Waelplaats,
Antwerpen (www.kmska.be). Inkom € 2,50.

Plastische kunsten
British Vision. In het fraai gerestaureerde Museum voor
Schone Kunsten van Gent loopt tot 13 januari de bijzonder
boeiende tentoonstelling British Vision. Eindelijk waagt een
Vlaams museum zich nog eens aan een grote, ja grootse ten-
toonstelling en weet het daarvoor ook de nodige fondsen te
verwerven bij de overheid en privésponsors. De vele jaren werk
die conservator Robert Hoozee in het project stak, zijn niet
voor niets geweest. Deze ambitieuze tentoonstelling maakt
zijn doelstellingen waar en schiet ze misschien zelfs voorbij.

British Vision heeft als ondertitel observatie en verbeelding
in de Britse kunst 1750-1950. Het eerste en sterkste deel
van de tentoonstelling illustreert de zin voor observatie in
de Britse landschapsschilderkunst. De tentoonstelling
opent met een schilderij van Joseph Wright of Derby
– A Philosopher Lecturing on the Orrery. Een aantal figuren is
gegroepeerd rond een planetarium. Wright geeft verschil-
lende manieren van kijken weer: verwondering over het
magische object bij de kinderen die er met hun neus op zit-
ten en een meer afstandelijke kijk (én stijgende leeftijd) bij
de andere aanwezigen. De grijze astronoom in rode mantel
domineert het doek en geeft zijn observaties door aan een
bediende die ze minutieus noteert. De figuren die rond deze
afbeelding van het universum cirkelen, symboliseren de
verschillende reacties die de mens in de loop van de geschie-
denis heeft op het universum, van betovering en verwonde-
ring tot een afstandelijke en wetenschappelijke houding. Er
is voor Wright geen twijfel dat de astronoom het toppunt
van het menselijke denken representeert.

Deze verheerlijking van de empirische observatie, zo dier-
baar aan de verlichting én de Britse handelsgeest, vinden
wij doorheen het hele eerste deel van de tentoonstelling.
Robert Hoozee is een specialist van het werk van John
Constable en heeft aan die schilder terecht een ereplaats
gegeven met twee prachtige grote doeken en een serie klei-
ner werk. Bij Constable stond, zowat voor het eerst in de
moderne tijd, de objectieve observatie centraal, ook al
maakte hij zijn werken – op basis van schetsen – meestal in
de studio. In een lezing zei hij ooit: “Schilderkunst is een
wetenschap en behoort te worden beoefend als een onder-
zoek naar de wetten van de natuur.”

Het is niet de enige band die in de tentoonstelling tussen
schilderkunst en wetenschap gelegd wordt. Het is zelfs een
beetje jammer dat dit ‘slechts’ een kunsttentoonstelling is,
want British Vision is natuurlijk ondenkbaar zonder de
Royal Societies en andere wetenschappelijke instellingen en
filosofen en wetenschappers als Francis Bacon, Isaac
Newton, John Locke en David Hume. Die typische empiri-
sche manier van de Britten om naar de werkelijkheid te kij-
ken beperkte zich niet tot de kunst.

In de tentoonstelling is ook mooi, haast onbekend werk
opgenomen zoals een kleine tekening van Cornelius Varley:
de studie van een schuit op het droge. Ze werd geobserveerd
en getekend met behulp van een graphic telescope (een soort
geperfectioneerde camera lucida), en haast geometrisch
afgebeeld. Dit soort werk roept de vraag op of ‘British vision’
niet eerder een ‘burgerlijke visie’ was, een individuele vorm
van kijken, die ontstond in de Italiaanse en Vlaamse steden
van de 14de en 15de eeuw (vaak, als wij David Hockney
mogen geloven, met behulp van spiegels, camera obscu-
ra’s…); een burgerlijke visie die ook ten grondslag lag aan

de befaamde Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw,
die in de late 17de en 18de eeuw door de machtige handels-
natie Groot-Brittannië werd overgenomen en dus helemaal
niet zo typisch Brits is, maar in die tijd wel het best door de
Britten vertegenwoordigd werd. Voor enkele getoonde voor-
beelden van ‘Brits kijken’ vind je makkelijk een pendant
van ‘Italiaans’, ‘Vlaams’, ‘Hollands’ of ‘Frans kijken’; leg
het prachtige zicht op Napels van Thomas Jones bijvoor-
beeld eens naast de zichten op Rome van Pierre-Henri de
Valenciennes of sommige schilderijen van Jean-Baptiste
Camille Corot die even ‘fotografisch’ aandoen.

Op die manier is er heel wat te ontdekken en dit deel van
de tentoonstelling is hoogst interessant en stimulerend – of
deze bepaalde manier van kijken nu werkelijk Brits is of
niet. Tegelijk wil deze tentoonstelling echter ook een over-
zicht van de Britse kunst zijn. Die Britse kunst is veel meer
dan observeren alleen. Een ander belangrijk aspect ervan is
het visionaire. Want het rationalisme kan niet zonder irra-
tionalisme, het koel objectief observeren niet zonder visio-
nair dromen. Het best belichaamd wordt die dubbelzinnig-
heid in een ets die William Blake in zijn typische stijl maak-
te van Isaac Newton. Een ets die helaas niet op deze ten-
toonstelling te zien is. De visionair Blake vereerde Newton
als grote geest en verafschuwde hem tegelijk omwille van
zijn strikt rationele wereldvisie (over Newtons alchemis-
tische experimenten was in die tijd niets bekend). Het werk
van Blake illustreert goed hoe realiteit en visioen érg dicht
bij mekaar liggen in de Britse kunst. Was trouwens Lewis
Carroll (van wie op video een ingesproken versie van Alice
in Wonderland getoond wordt) niet het pseudoniem van de
wiskundige Charles Dodgson, die zich als wetenschapper
vermaakte met allerlei wiskundige puzzels en raadsels?

Jammer is dat vanaf de ronde Jef Lambeauxzaal de ten-
toonstelling de strikte chronologie verlaat. Een heleboel visi-
onairen worden op een hoop gegooid: Blake, Henry Fuseli en
John Martin, maar ook de Prerafaëllieten en zelfs al de
moderne kunst. En hier verliest de tentoonstelling aan focus.
De moderne kunst is – met haar hang naar abstractie – hele-
maal tegengesteld aan de empirische ‘British vision’. Het is
bovendien niet bepaald de beste periode van de Britse kunst,
die dienstbaar wordt aan een internationale stijl. Je krijgt in
het laatste deel van de tentoonstelling nogal wat middel-
matige werken te zien of werken – zoals van Ben Nicholson –
die trachten deze twee haast tegengestelde artistieke projec-
ten met elkaar te verzoenen zonder er werkelijk in te slagen.
Natuurlijk is er veel om dat goed te maken: het werk van
Francis Bacon, David Hockney en vooral Stanley Spencer
(wie ook maar één keer in Tate Britain is geweest vergeet dat
onthutsend naaktportret van hem en zijn vrouw nooit).

Jammer is dat de veertien werken die van Spencer
getoond worden nogal verspreid hangen over de tentoon-
stelling. Jammer is ook dat het in Groot-Brittannië zo
belangrijke genre van het portret geen grotere nadruk
krijgt. Of dat de beeldhouwkunst, de ruggengraat van de
Britse kunst sinds Henry Moore, er bekaaid van afkomt. Of
dat de lijn niet doorgetrokken wordt naar de generatie van
Damien Hirst. Want wat is er Brits dubbelzinniger dan zo’n
doorgezaagde haai of koe, wetenschappelijk object en
freakshow tegelijk? Maar goed, daarmee zou je deze nu al
omvangrijke tentoonstelling nog verder uitbreiden.

British Vision aarzelt tussen het benadrukken van de obser-
vatie en verbeelding in de Britse kunst en het idee om de héle
Britse kunst voor te stellen. Kortom, er wordt geschipperd tus-
sen het intellectuele uitgangspunt en het verlangen van de
overheid, uitleners en sponsors: een spektakel waar zoveel
mogelijk publiek op afkomt. In de huidige museumcontext is
een tentoonstelling als British Vision misschien de best denk-
bare: een helder artistiek discours waarbij je bedenkingen kan
hebben, maar dat inspirerend werkt, dat uitmondt in een
spektakelstuk waar de sponsors blij mee zijn. Marc Holthof

p British Vision tot 13 januari in het Museum voor Schone
Kunsten van Gent, Citadelpark, Gent (09/240.07.00;
www.mskgent.be). De fraaie en omvangrijke catalogus
bevat teksten van Robert Hoozee, John Gage en Timothy
Hyman: British Vision. Waarneming en verbeelding in de Britse
kunst van 1750 tot 1950, Brussel, Mercatorfonds, 2007.
90-6153-747-2 (Nederlands); 978-90-6153-748-9 (Engels).
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Bodypoliticx exhibition. In 2006 stelde curator Florian
Waldvogel aan Witte de With (Rotterdam) een tentoonstel-
ling voor rond het brede thema van ‘lichaamspolitiek’.
Datzelfde jaar gingen twee verwante exposities door – Das
achte Feld in Keulen (Museum Ludwig) en INTO ME/OUT
ME in Berlijn (Kunst-Werke) – die volgens Waldvogel te wei-
nig licht wierpen op de pornografie, “een voorbeeld van
lichaamspolitiek”. Daarop besloot hij samen met cocurator
Thomas Edlinger resoluut om pornografie als invalshoek te
nemen. Onder de titel Bodypoliticx werden films, beeldende
kunstwerken, foto’s en video-installaties samengebracht
die gaan over wat heet ‘de pornografische omwenteling’,
over de hedendaagse maatschappelijke implicaties ervan,
over de innige verstrengeling dan wel de eerlijke ruilhandel
tussen kunst en porno: I show you mine if you show me
yours. Kunst gebruikt pornografische elementen als een
ideologische strategie, terwijl porno een esthetisering
ondergaat door elementen uit de beeldtaal van art-house-
cineasten te ontlenen. Hoe snel de grenzen tussen beide
kunnen vervagen, zien we in Spiritual America (1983) van
Richard Prince, een werk waar Florian Waldvogel al onder-
zoek naar verrichtte in de jaren ’70. Richard Prince
bewerkte een naaktfoto van de toen tienjarige Brooke
Shields die werd genomen door de commerciële fotograaf
Gary Gross en gepubliceerd werd door Playboy Press.
Spiritual America is een rechtstreekse omwerking van por-
nografie door kunst en toont de toen heersende dubbele
moraal.

De tentoonstelling toont niet enkel de kunstwerken en
films die de thematiek van pornografie overnemen om een
maatschappijkritische agenda naar voor te schuiven, ze
maakt door ‘visuele nevenschikking’ bovendien de wissel-
werking met de wereld van de pornografie aanschouwelijk.
Zo krijgen we naast een stokoude editie van Hustler
Magazine de fotocollages te zien van lesbische activisten die
knipsels uit gelijkaardige erotische magazines verwerken.

Bij momenten heeft Bodypoliticx een hoog tongue-in-
cheekgehalte en een aantal werken, vooral films, zijn zon-
der meer humoristisch en parodistisch, zoals het zichzelf
weglachende Le fabuleux destin d’Amélie Putain (2005) van
Panik Qulture en de hilarische gaypornofilms-met-een
boodschap van Bruce LaBruce (1999). Toch is het veelal
bittere ernst. Freud leerde ons dat seksualiteit dicht ligt bij
de dood en veel werken hebben dan ook een uitgesproken
(zelf)destructief en gewelddadig karakter. Zo zijn er de fasci-
nerende forensische foto’s van Fritz Ostermayer (1994) of,
een van de boeiendste werken, Alone. Life Wastes Andy
Hardy (1998) van Martin Arnold. Hier is het geweld niet
expliciet, maar wordt de verdoken gewelddadige structuur
van een niet-erotische scène uit een klassieke
Hollywoodfilm zichtbaar gemaakt. De decoupage leidt tot
een huiveringwekkende remake met dierlijke, primitieve
geluiden. Wanneer het bewegende beeld gestript wordt tot
op zijn kleinste betekenisdragend element, komen de onbe-
wuste drijfveren naar boven. Het gewelddadige karakter
van een pornofilm ligt immers niet uitsluitend in de hande-
lingen, maar ook in de onderliggende structuur, een geheel
van repetitieve, afstompende sequenties. De aanwezigheid
van het lichaam blijkt daarin niet altijd essentieel te zijn.

Opvallend is de grote aandacht voor tools en protheses,
zielloze objecten die tussen ons en het genot instaan, maar
anderzijds in dienst ervan zijn ontworpen. Joep Van
Lieshout creëerde Sadistopia (2007), een groteske poly-
valente fitnesszaal met folterinstrumenten die het lichaam
trainen, mutileren en bevredigen, in een volgorde naar
keuze en indien gewenst met fatale afloop. Hoog in een
hoek speelt op een monitor Fingered (1986), de beruchte
film waarin Lydia Lunch gepenetreerd wordt met een revol-
ver, van regisseur en fotograaf Richard Kern, de man die in
The Evil Cameraman de moeite niet nam om zijn model hele-
maal uit te kleden maar dat werkje overliet aan een grijp-
grage machine die haar ondergoed aan flarden trok.
Jammer dat deze kortfilm niet in comfortabelere omstan-
digheden kan worden bekeken. Her en der is voor video’s
een gerieflijk bankje met hoofdtelefoon voorzien, maar
enkele films moeten het zonder stellen, zoals Scorpio Rising
(1964) van Kenneth Anger. De opstelling weet verder ech-
ter wel met enkele geslaagde visuele knipogen de inhoud te

John Constable

Rainstorm over the Sea, ca. 1824-1828

G R E TA M E E R T  G A L E R I E

OUVERT DU MAR AU SAM 14:30 – 18:00 / RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES / OPEN VAN DI T/M ZA 14:30 – 18:00 / VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL
T: +32 (0)2 219 14 22 — F: +32 (0)2 219 37 21 — E: greta.meert@skynet.be

Carla Accardi
25.10.2007 – 24.11.2007

Mimmo Jodice
12.12.2007 – 19.01.2008

William Blake

The Circle of the Lustful: Francesca da Rimini (The Whirlwind of Lovers), from Dantes Divine Comedy (Inferno V), 1824-1827
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expliciteren. Video’s van William E. Jones (1962) en
Fernando Arias (2004) over bewakingscamera’s in toilet-
ten waar homoseksuele mannen elkaar ontmoeten, wor-
den samen getoond op een monitor die boven ons hoofd
ronddraait zoals een bewakingscamera. Als we een glimp
willen opvangen van de glossy seksgodinnen in de porno-
film Possessions van Andrew Blake (1997) moeten we door
de kier van een deur gluren. Bodypoliticx stelt immers ook
vragen over verantwoordelijkheid. We zijn allemaal mede-
daders, peeping tom’s die beweren pornografie verwerpelijk
of gewoon ‘oninteressant’ te vinden, maar het wel gretig
consumeren zolang het maar ‘kunst’ is.

Naast bekende meesterwerken zijn ook minder voor de
hand liggende keuzes gemaakt. Van Wiener Aktionist Otto
Mühl verwachtten we zijn bekende scatologische riten, niet
de zeldzame erotische schilderijen die refereren aan Paul
Gauguin. Een van de grootste verrassingen is toch wel
Duchamps Bicycle Wheel (1913), meteen ook het oudste
werk op de tentoonstelling. “Het eenzame hunkeren strom-
pelt – nu al bijna een eeuw lang – door zijn Bicycle Wheel in
de hoop dat eens de cirkel vierkant wordt”, lezen we. Als we
dan toch in metaforen denken, dan is de porno-industrie voor
de producenten in de eerste plaats een wheel of fortune, terwijl
anderen gevangen zitten in een looprad van uitzichtloze lust.
Bodypoliticx weet de vele nuances bloot te leggen van de wijze
waarop deze machinerie maatschappelijk verankerd is. Door

haar diversiteit slaagt de tentoonstelling erin de ambiguïteit
van pornografische kunst te illustreren. Bovendien constru-
eert ze een subversieve canon van pornografische kunst. En
het valt daarbij op dat de geselecteerde hedendaagse kunste-
naars de wapens niet langer opnemen in een ideologische
strijd, in tegenstelling tot hun avant-gardistische voorgan-
gers. Eerder deconstrueren ze hun eigen politieke geladen-
heid, als ware kamikazes. Sofie Verdoodt

p Bodypoliticx tot 16 december in Witte de With, Witte de
Withstraat 50, Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl).

Joachim Schmid – Photoworks. Joachim Schmid
(°1955) is geen fotograaf of althans geen professioneel foto-
graaf. Als criticus en uitgever van Fotokritik, een ondertus-
sen befaamd Duits tijdschrift dat tijdens de eerste helft van
de jaren ’80 verscheen, ontwikkelde hij vooral een theore-
tisch discours over fotografie. In de marges van de fotografi-
sche praktijk ontdekte hij intrigerend beeldmateriaal dat
vaak geen kritische commentaar behoefde: het opnieuw
zichtbaar maken ervan volstond. Vanaf dat moment ver-
ving een kritische beeldpraktijk een kritische schrijfpraktijk.
Een overzicht van het wonderbaarlijke fotografisch oeuvre
dat uit deze professionele verschuiving voortvloeide wordt
nu in het Nederlands Fotomuseum getoond.

Op het einde van haar in 1977 verschenen boek On
Photography pleitte Susan Sontag voor een ecologie van het
fotografische beeld. In 1989, naar aanleiding van de 150ste
verjaardag van de fotografie, echode Schmid die zorg met de
oproep geen nieuwe beelden meer te maken totdat de oude
opgebruikt zouden zijn. De daad bij het woord voegend, richt-
te hij het jaar daarop het Institut zur Wiederaufbereiting von
Altfotos op. Aan een handvol uitgevers, journalisten en
kranten stelde hij voor om hem hun oude, niet langer bruik-
bare foto’s op te sturen. In ruil zou hij de beelden op een eco-
logisch verantwoorde manier verwerken (verwijzend naar
de gevaarlijke chemicaliën die aanwezig waren in de foto-
grafische print) en zo tegelijkertijd ruimte vrijmaken voor de
komst van werkelijk ‘nieuwe’ beelden. De reactie op dit
‘ludieke’ voorstel overtrof alle verwachtingen: Schmid werd
bijna letterlijk overspoeld door beelden.

Al vlug puilde zijn bureau uit met snapshots, ansicht-
kaarten, pasfoto’s, vakantiefoto’s, portretten, commerciële
foto’s enzovoort. Het waren beelden waaraan museum en
galerie doorgaans geen aandacht besteedden. (Dat ze van-
daag alsnog en exclusief te bewonderen zijn binnen een
museale context is slechts een van de vele paradoxen die dit
‘oeuvre’ doorkruisen). In plaats van de beelden op een
milieuvriendelijke manier te vernietigen, organiseerde
Schmid ze in nieuwe constellaties. Hij ontlokte nieuwe bete-
kenissen aan het zeer verscheiden materiaal door het typo-
logisch te ordenen in een beeldarchief – weliswaar naar
hoogstpersoonlijke criteria waardoor hij meteen ook de
pretentie van objectiviteit van het archief onderuithaalde.
Banale kiekjes blijken beelden die ons kunnen leren hoe de
fotografische industrie functioneert, hoe fotografische beel-
den langzaam maar zeker onze verbeelding en onze herin-
nering koloniseren en hoe hun makers en gebruikers met
hun opdringerige verschijning proberen af te rekenen,
fysiek én intellectueel.

Fotografie wordt hier opgevoerd als een levende, dwarse
praktijk, niet als een in eerbiedwaardige instellingen gecon-
sacreerde ‘artistieke’ discipline (een omkering die overigens
tot in de opbouw van de tentoonstelling zelf gethemati-
seerd wordt: Schmids werk neemt de kern van de ruimte in
beslag en daarrond is de ‘artistieke’ fotografie van Joel
Meyerowitz opgesteld). Fotografie, zo stelt Schmid uitdruk-

kelijk, moet worden gelezen als een sociaal ritueel. Met de
camera als instrument en de fotografische beelden als pro-
duct van dit ritueel, verschijnt het fotografische dispositief
als een manier om het particuliere af te stemmen op het
algemene. Elk beeld vertelt een uiterst particulier verhaal,
elke foto toont deze unieke man of vrouw, op deze plaats en
op dit moment, maar neem al de beelden samen en je krijgt
een voorspelbaar resultaat. Hoogst individuele verhalen
clusteren samen in voor iedereen herkenbare momenten:
het uitje aan het strand, de fiere eigenaar naast zijn pas ver-
worven auto, de elegant geposeerde vakantiefoto, het gezel-
lige familiefeest enzovoort. Die bizarre eenvormigheid blijft
overigens niet beperkt tot de amateurbeelden, maar ken-
merkt ook zogenaamde professionele beelden. In de reeks
Photogenetic Drafts uit 1991 neemt Schmid het archief van
een commerciële portretstudio onder handen. De studio
stuurde hem de negatieven, maar om al te ‘creatief ’ herge-
bruik te vermijden werden ze in twee geknipt. Dit bleek
geen onoverkomelijk probleem: de stereotiepe houding van
het model, een al even voorspelbare belichting en het
amper wisselende standpunt boden voldoende visuele over-
eenkomsten om de helften van twee verschillende gezich-
ten te verenigen zonder echt monsters te creëren. In deze
‘gemuteerde portretten’ lost het individu op in de stan-
daardprocedures van de professionele fotostudio.

Fotografische beelden dringen zich met een zeker geweld
op in het sociale leven en soms worden ze er ook op een
gewelddadige manier uit verwijderd. Dit aspect komt aan
bod in de openingsreeks Bilder von der Strasse met beelden
die Schmid op straat vond. Sommige beelden waren
gewoon weggesmeten, andere waren verfrommeld,
gescheurd of in stukken geknipt. De zwaar toegetakelde
beelden getuigen niet alleen van het geweld waarmee men-

Guerrilla Girls

The Birth of Feminism (poster), 2001

Joachim Schmid

Photogenetic Draft # 24, 1991
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sen ze uit hun leven wensten te verdrijven, maar ze maken
ook duidelijk hoe belangrijk die materiële incarnatie van
het analoge fotografische beeld wel is. Zonder deze incarna-
tie kan het fotografische beeld niet ‘verteerd’ worden. Het
wegvallen van die materiële basis vandaag heeft dan ook
belangrijke consequenties voor onze omgang met en erva-
ring van fotografische beelden. De (virtuele) prullenmand
op het computerscherm is toch maar een armzalig substi-
tuut voor het brutaal verscheuren of zelfs verbranden van
een foto. Digitale beelden laten geen gewelddadige uitdrij-
ving meer toe. Ze komen ook op een compleet andere wijze
ons leven binnen. Vandaag geen verbluffende epifanie of
ontregelende confrontatie meer, maar wel een geruisloos
verschijnen en verdwijnen van beelden, als dieven in de
nacht. Steven Humblet

p Joachim Schmid PhotoWorks 1982-2007 tot 25 november
in het Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 322,
3072 AR Rotterdam (010/203.04.05; www.nederlandsfo-
tomuseum.nl). Een gelijknamige catalogus is verschenen
bij Steidl. ISBN 978-86521-394-5.

The Present Order Is The Disorder Of The Future.
Een “geloofsbrief met betrekking tot het signaleren van
actuele ontwikkelingen in de internationale hedendaagse
kunst” en een inventarisatie van urgente artistieke posities:
de door museum De Hallen Haarlem uitgestuurde pers-
berichten over de tentoonstelling The Present Order Is The
Disorder Of The Future wekken hoge verwachtingen. De
Hallen is een dependance van het Frans Hals Museum en in
die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de collectie
moderne kunst van dit museum. Die collectie bestond oor-
spronkelijk met name uit werken van de Haagse,
Amsterdamse en Bergense School, CoBrA en uit werk van
lokale kunstenaars als Kees Verwey. Sinds 2001, met de
aanstelling van Karel Schampers als directeur, richt De
Hallen zich in haar aankoop- en tentoonstellingsbeleid in
toenemende mate op fotografie en audiovisuele kunst,
waarbij de internationale context steeds meer op de voor-
grond is komen te staan.

The Present Order past uitstekend binnen deze ontwikke-
ling. De tentoonstelling, de eerste van de hand van Xander
Karskens die begin 2006 als conservator werd aangesteld,
biedt een overzicht van de kunst die het afgelopen jaar werd
opgepikt door het internationale circuit. Van de deelnemers
was bijvoorbeeld Slater Bradley eerder dit jaar te zien in het
Guggenheim in New York, Pablo Bronstein in Mary Boone
en Tate Britain en, dichter bij huis, Manuel Graf in De
Paviljoens en Marijn van Kreij in het Stedelijk. Ook Tris
Vonna-Michell, een van de hoogtepunten van The Present
Order, was eerder dit jaar in Nederland te zien bij Witte de
With. Vonna-Michells werk volgt op het eerste gezicht de
esthetiek van de documentaire installatiekunst: een verza-
meling beelden en objecten waaraan de toeschouwer zijn of
haar eigen interpretatie dient te geven. De verschillende
foto’s en voorwerpen in Vonna-Michells werk dienen echter
als attributen voor zijn performances en vormen geen op
zichzelf staande installatie. Wie geluk had trof bij Witte de
With de kunstenaar aan die op verzoek van de bezoeker de
installatie omtoverde in een spoken word performance. Het
resultaat was een associatieve en ritmische vertelling over
het verleden, de fascinaties en obsessies van de kunstenaar,
waarin de relatie tussen gebeurtenis en herinnering en tus-
sen feit en fictie wordt onderzocht. De verhalen vormen
samen een continu in beweging zijnde Oral History van het
leven van Vonna-Michell. Wie tweemaal deelneemt aan de
performance krijgt twee vergelijkbare maar verschillende

versies voorgeschoteld. In De Hallen voegt Vonna-Michell
een interessante variatie toe aan zijn performances. Ook
hier treft de bezoeker een statische installatie aan: in een
donkere zaal tonen twee diaprojectoren op hoge snelheid
stills uit de film Der Himmel über Berlin. Op een klein bureau
verlicht een bureaulamp een telefoon en een map, met
daarin documentatie over een brand in de Berlijnse U-Bahn
en het gebombardeerde Anhalter Bahnhof. Wie het werk in
volle omvang wil ervaren, koopt bij de kassa een telefoon-
kaart en belt door middel van de telefoon op het bureau live
met de kunstenaar.

The Present Order toont naast Vonna-Michell nog enkele
kunstenaars die een narratieve structuur ontwikkelen in
hun werk. De New Yorkse Jen Liu ruimt bijvoorbeeld een
belangrijke plaats in voor de imaginaire monnikenorde
‘Brethren of the Stone’. Deze orde, gekleed in wit habijt,
verzet zich in het videowerk The Brethren of the Stone:
Comfortably Numb #16 (2006) tegen de spirituele verar-
ming die het gevolg is van de technologische ontwikkelin-
gen in onze maatschappij. De serieuze ondertoon van het
werk wordt gerelativeerd doordat de monniken tijdens hun
rituelen (waaronder de kastijding van een Golf GTI met een
tak) een bizarre Latijnse vertaling van Pink Floyds
Comfortably Numb ten gehore brengen.

Liu spreidt in haar verhalende werk een gevoel van
weltschmerz tentoon, dat ook terug te vinden is in Guido
van der Werves videowerk Nummer Negen (2007). Dat werk
is een registratie van zijn weigering om mee te draaien met
de aarde. Staande op de geografische noordpool houdt hij
standvastig een etmaal lang de zon in zijn rug. Een futiele
daad misschien, maar wel een die resulteert in een tragiko-
misch en tegelijkertijd indrukwekkend kunstwerk. Van der
Werve liet zich tijdens het etmaal elke zes seconden fotogra-
feren, waardoor een tien minuten durende stop motion film
is ontstaan waarvoor hij zelf de pianosoundtrack inspeelde.

Met zijn keuzes laat Karskens zien dat hij een goed oog
heeft voor de betere actuele kunst, maar in de persberich-
ten, catalogus- en zaalteksten klinkt een hogere ambitie
voor de tentoonstelling dan een louter overzicht: The
Present Order zou een geloofsbrief moeten zijn, een stelling-
name die duidelijk maakt waar De Hallen en/of Karskens
voor staan. En daar schiet de tentoonstelling tekort.
Karskens formuleert rond de geselecteerde kunstenaars wel
enkele vragen over de staat, plaats en functie van kunst
vandaag de dag, maar bewijst met zijn teksten slechts lip-
pendienst aan het gebruikelijke artistieke discours. Zo
typeert hij de kunst als een ‘kritische tegenhanger’ van de

spektakelmaatschappij en hij signaleert daarbij ‘interesse
in kunst en popcultuur’, ‘toe-eigening en transformatie van
bestaand beeldmateriaal’, en ‘vertrouwen in de kunst als
beeldproducent’ als belangrijke thema’s. Door de trefzekere
keuze van de individuele kunstenaars komt The Present
Order over als een prima compilatie van de internationale
hitlijsten van de afgelopen paar jaar, maar uiteindelijk mist
de tentoonstelling de originaliteit en uitgesprokenheid die
nodig is om de, door De Hallen zelf gewekte, verwachtingen
waar te maken. Erik van Tuijn

p The Present Order Is The Disorder Of The Future tot 25
november in De Hallen Haarlem, Grote Markt 16, Haarlem
(023/511.57.75; www.dehallenhaarlem.nl).

Andy Warhol. Other Voices, Other Rooms. Met Other
Voices, Other Rooms presenteert gastcurator Eva Meyer-
Hermann in het Stedelijk Museum een tentoonstelling
waarin het “innerlijke landschap” van Andy Warhol zich
uitstrekt. De titel van dit reizende overzicht is een verwij-
zing naar het gelijknamige boek van Truman Capote, een
beschrijving van een zoektocht naar zijn vader die tegelijk
tot de ontdekking leidt van zijn homoseksualiteit. De titel is
treffend gekozen en niet alleen vanwege de obsessieve
belangstelling van de homoseksuele Warhol voor Capote.
In navolging van Warhols onuitputtelijke energie om zijn
eigen persoon telkens te reconstrueren en zijn omgeving te
reproduceren, brengt de tentoonstelling met verschillende
kamers verschillende stemmen van Warhol tot spreken. Dat
je daarvoor eerst de rode loper over moet om vervolgens
door twee lampen te worden geflitst alsof er hordes journa-
listen jouw celebrity-status op de gevoelige plaat vastleggen,
is helaas van een platheid waaraan zelfs Warhol moeilijk
kan tippen. De eerste zaal geeft een biografie van Warhol in
46 beelden en er worden vier films van vier regisseurs over
Warhol getoond. De spiegels en spiegelzuilen verbeelden de
ongrijpbaarheid van zijn persoon. Uitspraken van Warhol
zijn in spiegelbeeld geciteerd, te lezen met behulp van de
tegenoverliggende spiegel. Ook deze triviale vondst veroor-
zaakt een lichte rilling. Het nummer I’ll Be Your Mirror van
The Velvet Underground benadrukt op een veel subtielere
manier zijn ontglippende persoonlijkheid, in de eerste zaal
ook nog eens voor het voetlicht gebracht in de film Andy
Warhol’s Exploding Plastic Inevitable van Ronald Nameth. In
deze film in zwart-wit uit 1967 gebruikt Nameth cross-
fades, plotselinge stills, close-ups, slow motion en de effecten
van het pas ontdekte stroboscooplicht. Het zijn enkele van
de technieken waarmee Warhol experimenteerde in zijn
eigen films uit de jaren ’60, waarvan er 19 worden getoond
in het ‘filmlandschap’. De opstelling in Filmscape biedt een
mooie gelegenheid om de films met elkaar te vergelijken.
Warhol liet vooral zijn entourage die rondhing in The
Factory figureren in zijn films. Dat leverde onder meer een
mooi vierdubbelportret op van superstar Edie Sedgwick. In
Outer and Inner Space filmde Warhol haar in realtime terwijl
achter haar een eerder opgenomen video op een televisie
wordt afgespeeld waarop we haar hoofd in profiel zien. Het
sorteert het vreemde effect dat Edie in gesprek met zichzelf
lijkt te zijn. Een verdubbeling die Warhol nog eens herhaalt
door een double screen te gebruiken.

Warhol was iemand die het liefst mensen observeerde.
Het voyeuristische aspect dat hieraan kleeft komt in vrijwel
al zijn films naar voren. Mrs. Warhol biedt een letterlijk kijk-
je in de keuken van zijn moeder. In Henry Geldzahler raakt
de ‘acteur’ uitgeput en verveeld door het cameraoog dat
uren op hem gericht staat. De zogenoemde Screentests,
waarvan er in een aanpalende zaal 40 te zien zijn, bena-
drukken het registrerende aspect van de observatie. De con-
centratie van de deelnemers, die de opdracht hebben gekre-
gen zich niet te verroeren, wordt versterkt doordat Warhol
de opnames van 24 beelden per seconde, in 16 beelden per
seconde afspeelt. Een truc die hij wel vaker toepaste, zoals in
Empire, waarin hij acht uur lang The Empire State Building
bij nacht filmt vanuit één statisch camerastandpunt.

In de jaren ’70 en ’80 wierp Warhol zich op het medium
televisie. Hij slaagde erin een reeks programma’s te laten
uitzenden op diverse kabeltelevisiekanalen in Amerika. Al
zijn 42 programma’s zijn te zien op een grote hoeveelheid
televisies in TV-Scape, waarvan de eerste productie de
beroemde Andy Warhol’s Fifteen Minutes is. De mogelijkheid
van 15 minuten roem wordt op tenenkrommende wijze
herhaald in de Studio Room, speciaal ingericht voor ten-
toonstellingsbezoekers die de behoefte hebben hun ‘talen-
ten’ voor een camera te demonstreren. Naast de keuze voor
een publieksspektakel lijkt deze miskleun ook ingegeven
door de gedachte dat Andy Warhol meer dan ooit actueel is.
De aankleding van de tentoonstelling moet aantonen dat
Warhol de heerschappij van de massamedia voorzag. De
vragen in de zaaltekst spreken voor zich: “Is dit wat Andy
Warhol jaren geleden al heeft zien aankomen? Wat zou hij
van deze ontwikkelingen zeggen?” De doorkijk naar de
Silver Clouds vanuit Filmscape werk goed maar wordt ach-
ter het venster verprutst door de bezoekers in een soort bal-
lenbak naar hartenlust te laten spelen met de gemetalli-
seerde heliumkussens. De randprogrammering drijft op
hetzelfde elan, met onder meer een workshop Andy Candy
taart maken.

“Mijn werk heeft geen enkele toekomst. Dat weet ik.”
Deze uitspraak van Warhol interpreteerde Joost
Zwagerman in NRC Handelsblad (12 oktober 2007) als een
mislukte profetie over de blijvende populariteit van zijn
werk. Maar daarbij verliest hij de ambivalentie van Warhols
talrijke statements en oneliners uit het oog. Zijn uitspraak
kan evenzeer duiden op het feit dat zijn werk niet over eenTris Vonna-Michell

Joachim Schmid

No. 460, Rio de Janeiro, december 1996, uit de serie Bilder von der Strasse, 1982
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toekomst gaat, net zomin als over een verleden, maar zich
volkomen situeert in een heden. Iets dat overigens sterk tot
uitdrukking komt in het ‘kosmische landschap’. In en rond
de 28 tentoonstellingszuilen van Cosmos wordt Warhols
interesse in zijn eigen tijd gestaafd met de vroege schoente-
keningen die hij maakte als grafisch ontwerper, met
beroemde zeefdrukreeksen als Electric Chair, Campbell’s
Soup en Marilyn Monroe, met het Mao-, vis- en koebehang,
de polaroidfoto’s en de contactsheets waarop hij zijn keuzes
met rode stift markeerde, met geluidsdocumenten, waaron-
der een gesprek met Truman Capote in een restaurant… Uit
alles blijkt een bijna manische drang het heden te grijpen.
De omgekieperde Time Capsule 61 is een goede metafoor. In
een kartonnen doos stopte Warhol prullaria en memorabi-
lia daterend van 1910 tot 1971 die hij op dat moment van
belang achtte. De tijdscapsule is zowel een uitsnede van het
warholiaanse universum als een ironische verwijzing naar
de oorspronkelijke Griekse betekenis van kosmos: orde.
Warhol refereert aan het menselijke verlangen en vermo-
gen om een gefragmenteerde input tot een waarschijnlijk
scenario uit te bouwen. Op die manier is hij wel profetisch
te noemen. Hij wist dat die tijdscapsules in de toekomst zou-
den opengaan en de inhoud alsnog een schijnbare samen-
hang opgelegd zou krijgen.

Het verlangen naar ordening en doorzichtigheid ketst
nog sterker af op Warhol als persoonlijkheid. Wat er achter
zijn masker schuilgaat, kan niet op bevredigende wijze wor-
den beantwoord. Warhol is een great pretender. Hij stileerde
zich naar anderen, maar vanuit het ideaaltype van de
manipulator die weet in te spelen op de verlangens en ijdel-
tuiterij van de anderen. En op die van zichzelf, want het
paradoxale is dat Warhol zichzelf telkens blootgeeft als
manipulator. Het is zijn meesterlijke opzet dat je niet anders
kan dan continu met wijd open ogen in zijn glamoureuze
vallen trappen. Die vallen blijken een grote iconische allure
te hebben. Warhols materiële ‘output’ laat bijkans de
indruk na dat de persoon Warhol niet meer nodig is. Dat
werk is samen met het icoon Warhol een eigen leven gaan
leiden in een ander nu. Warhol geldt als de eerste die de
mogelijkheden van de massamedia ten volle benutte.
Tegelijkertijd toonde hij de keerzijde van die massamedia en
het bijhorende sterrendom. De vormgeving van deze ten-
toonstelling lijkt dit haast te weerleggen en doet je bijna
vergeten hoe ontluisterend, ontroerend en tongue in cheek
Warhols oeuvre ook kan zijn. Daniëlle Hofmans

p Andy Warhol. Other Voices, Other Rooms tot 13 januari in
het Stedelijk Museum CS, Post CS-gebouw, Oosterdokskade
5, Amsterdam (020/5732.911; www.stedelijk.nl).

David Claerbout in het Centre Pompidou. De tentoon-
stelling David Claerbout (Kortrijk, 1969) in het Centre
Pompidou is de aftrap van een wereldtournee die de kunste-
naar achtereenvolgens in Boston, Sankt Gallen, Vancouver,
Tilburg, Brisbane, Tokio en Taipei brengt. Hiervoor koos hij
vijf werken, die in een sobere, maar zeer doeltreffende
opstelling met elkaar een interessante relatie aangaan. Ze
verschaffen een goed inzicht in zijn oeuvre, dat complexer is
dan het in eerste instantie lijkt.

Fotografie en film hebben een vergelijkbare registrerende
functie, maar wel volgens andere wetmatigheden, specifiek
aan het medium. In de fotografie wordt een vluchtig
moment vastgelegd. De film toont een tijdsverloop. De digi-
taal gemanipuleerde beelden van David Claerbout zetten
deze zekerheid op de helling. Foto’s krijgen een tijdsverloop,
terwijl in filmfragmenten een vluchtig moment wordt vast-
gelegd.

Architectuur speelt in het werk van David Claerbout een
belangrijke rol. Of het nu gaat om de inkomhal van een
modernistisch kantoorgebouw in Shadow Piece (2005), de
beroemde villa van Rem Koolhaas in Bordeaux Piece
(2004), een landhuis in Long Goodbye (2007), de betonnen
pijlers van een verkeersknooppunt in Houston in The Stack
(2002) of sociale woningen in Sections of a Happy Moment
(2007), steeds is de architectuur aanleiding tot het zorgvul-
dig observeren van het licht. Hij onderzoekt hoe het licht
zich in de gebouwen en constructies ‘voortbeweegt’, hoe de
volumes en de ruimten afzonderlijk en afwisselend verduis-
terd worden of, integendeel, worden uitgelicht en bepaalde
details, zoals de slapende zwerver in The Stack, tevoorschijn
komen. Hierbij maakt hij zowel gebruik van zijn eigen
observatievermogen als van onze verbeelding.

In het Centre Pompidou stelt David Claerbout de vijf wer-
ken in dezelfde ruimte op. Door gebruik te maken van
transparante schermen krijgen zijn video’s een ruimtelijke
werking, die niets meer van doen heeft met de klassieke
filmprojectie. In het Centre Pompidou toont David
Claerbout de vijf werken in dezelfde ruimte. Hierdoor ont-
staat er een boeiende dialoog waardoor ook de constanten
van zijn werk duidelijk herkenbaar worden: het gebruik
van de architectuur als module voor de verandering van
het licht en de verandering van het licht als middel om de
tijd ‘zichtbaar’ te maken – al spreekt Claerbout liever van
het ‘tastbaar’ maken van de tijd.

Ook de twee nieuwe werken beantwoorden aan de geken-
de premissen. Sections of a Happy Moment toont tegen de
achtergrond van een sociale woonwijk een moment van
huiselijk geluk. Twee Chinese kinderen spelen met een bal
terwijl hun ouders en grootouders toekijken. De scène werd
door talrijke camera’s vanop verschillende plaatsen en
afstanden geregistreerd. De projectie bestaat uit 180 opna-
mes van dat ene moment, waardoor deze stilstaande beel-
den, bijna letterlijk sculpturen, een tijdsverloop krijgen. Een
tijdsverloop dat even artificieel is als de beelden zelf. De per-

Andy Warhol

Truman Capote, 1982, 1986
Gelatine silverprints, aan elkaar genaaid. 69,9 x 54,3 cm

Collectie © 2007 The Andy  Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. All rights reserved

Andy Warhol

Screen Test: Allen Ginsberg, 1966
16mm film, zwart-wit, zonder geluid, 4 minuten, 16 frames per seconde

Collectie © 2007 The Andy  Warhol Museum,  Pittsburgh,  PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved
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sonages werden in de studio gefotografeerd, terwijl de
architectuur een digitale reconstructie is van sociale
woningen uit de jaren ’50.

Het recentste werk, Long Goodbye, toont een vrouw die uit
haar woning komt en de trap afdaalt naar een lager gelegen
terras. Bij het zien van de camera lacht ze vriendelijk en
zwaait ze langzaam met haar hand ten afscheid. Op dat
moment trekt de camera zich, als een gluurder die zich
betrapt voelt, langzaam terug. Omdat het moment gefilmd
werd bij zonsondergang wordt het licht geleidelijk gedempt.
Hoe verder de camera zich terugtrekt, hoe meer van het
wonderlijke huis zichtbaar wordt, maar hoe moeilijker het
te zien is. Lieven Van Den Abeele

p David Claerbout tot 7 januari in Centre Pompidou, Place
Georges Pompidou, Parijs (01/44.78.12.33; www.centre-
pompidou.fr).

Gustave Courbet. De laatste grote Courbettentoonstelling
in Parijs vond plaats ter gelegenheid van de honderdste ver-
jaardag van zijn overlijden. Dat was in 1977. Sindsdien is
de studie van zijn oeuvre uitgebreid en de perceptie ervan
grondig gewijzigd. Dertig jaar geleden lag de nadruk op de
realistische schilder en werden L’Enterrement à Ornans
(1851) en L’Atelier (1854) beschouwd als zijn meesterstuk-
ken. In de tentoonstelling wordt L’Atelier omringd door tal-
rijke portretten van de vele personages die op het schilderij
voorkomen, zoals zijn mecenas Alfred Bruyas, de schrijvers
Champfleury en Baudelaire en de schilder zelf. Sinds de ont-
dekking van L’Origine du Monde (1866) kwamen deze
manifesten van het realisme, die voor de gelegenheid uit het
Musée d’Orsay naar het Grand Palais werden overgebracht,
in de schaduw te staan van dit opzienbarende en enigma-
tische schilderij. Vandaag staat het vroege zelfportret
Le Désespéré (1841) op de affiche en wordt in een poging om
Courbet te duiden als een romantisch kunstenaar vooral de
subjectiviteit van zijn werk geëxploiteerd.

In tegenstelling tot zijn reputatie als realistisch schilder,
schilderde Courbet vooral uit het hoofd. Hierbij werd hij
niet gedreven door zijn verbeelding, die hij naar eigen zeg-
gen niet bezat, maar door een persoonlijk gevoel. De para-
dox van zijn realisme is dat het zowel gebaseerd was op een
sterk geheugen als op een subjectieve weergave.

Het werk van Courbet is verankerd in zijn geboortestreek,
de Franche-Comté. Courbet werd in 1819 in Ornans gebo-
ren als oudste zoon van een familie van grootgrondbezit-
ters. Hij had vier jongere zusters. Hij studeerde in Besançon
waar hij bij een lokale schilder zijn opleiding kreeg. De
meest emblematische schilderijen van deze verknochtheid
aan zijn geboortegrond zijn, naast de vele landschappen,
L’Enterrement, Une après-dînée à Ornans en Les Paysans de
Flagey revenant de la foire. Grote afwezige is hier het meer
lumineuze Les Cribleuses de blé (1855) uit het museum van
Nantes, waarvoor twee van zijn zusters model stonden.

De tentoonstelling, die zowel thematisch als chronolo-
gisch is opgebouwd, geeft een prachtig overzicht van het
rijke oeuvre, bestaande uit (zelf)portretten, landschappen,
naakten en stillevens. Ze begint met een indrukwekkende
reeks zelfportretten, gevolgd door portretten van vrienden
en familie. Even indrukwekkend zijn de eindeloze reeksen
landschappen, waar Cézanne ongetwijfeld zijn voordeel
mee deed, met de reeksen van de grotten waar de Loue ont-
springt en de golven in Normandië. In de jaren 1860 was
Courbet een gevierd schilder. Zijn visie op het moderne
leven was onder andere van belang voor Manet, Renoir,
Whistler, Monet en de impressionisten. Ook uit deze perio-
de hangen er prachtige portretten van onder andere
Proudhon en zijn twee kinderen, en werken als Jo, la belle
Irlandaise en Les Demoiselles des bords de la Seine.

L’Origine du monde wordt in deze tentoonstelling getoond
tussen een prachtig ensemble naakten. Het erotische schil-
derij werd in 1866 besteld door de Turkse diplomaat Khalil-
Bey en bleef 120 jaar lang verborgen in privécollecties om
in de jaren ’50 in het bezit te komen van Jacques Lacan en
Sylvia Bataille en in 1993 uiteindelijk te worden overgedra-
gen aan de Franse staat.

De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan een min-
der gekend aspect van Courbets oeuvre: zijn monumentale
jachttaferelen die, niet alleen gezien het formaat, maar ook
het dramatische karakter, de vergelijking met historiestuk-
ken gemakkelijk kunnen doorstaan.

Ondanks zijn socialistische sympathieën, zijn democra-
tische opvattingen over kunst, het gezelschap van streekge-
noot en anarchist Proudhon en notoire bohemiens als
Champfleury en Baudelaire, had Courbet zich voor 1870

nooit echt politiek geëngageerd. Maar na de nederlaag van
de Fransen tegen de Pruisen ging hij in het verzet en bij het
uitroepen van de Derde Republiek werd hij voorzitter van de
commissie beeldende kunst. Zijn belangrijkste opdracht
bestond erin de Parijse musea te beschermen. Bij de
Regering van de Nationale Verdediging drong hij erop aan
om de door Napoleon op de place Vendôme opgerichte
Colonne de la Grande Armée te ontmantelen, een voorstel dat
de communards een half jaar later enthousiast uitvoerden.
In maart 1871 werd de Commune de Paris afgekondigd en
Courbet werd verkozen tot voorzitter van het kunstenaars-
verbond. Twee maanden later, na het bloedige einde van de
Commune, volgde een zware repressie, waarbij Courbet
werd aangehouden en veroordeeld tot zes maanden cel.
Daar schilderde hij het beroemde Portrait de l’artiste à
Sainte-Pélagie en kreeg zijn werk een symbolische betekenis.
Tussen zijn gevangenneming en zijn ballingschap schilder-
de de pionier van het realisme, ooit ook wel eens “de leider
van de school der lelijkheid” genoemd, stillevens met bloe-
men en hoofdzakelijk rode appels en daarnaast drie schilde-
rijen met de afbeelding van een gevangen forel. Een van de
schilderijen van dit gekwetste dier, hangende tussen leven
en dood, kreeg als opschrift In Vinculis Faciebat (gemaakt in
zijn boeien). Het kan gelezen worden als een allegorisch
zelfportret.

In 1873 werd beslist om de kolom op de place Vendôme te
reconstrueren en bij een nieuw proces kreeg Courbet de
rekening gepresenteerd. Hij zag zich veroordeeld tot een
boete van 323.091 frank, af te betalen in drieëndertig jaar-
lijkse sommen van 10.000 frank. Nadat al zijn bezittingen,
waaronder ook zijn schilderijen, verbeurd waren verklaard,
vluchtte hij naar Zwitserland, waar hij nog uitsluitend
landschappen, stillevens, zelfportretten en bloemen schil-
derde. De eerste betaling van de boete werd vastgelegd op de
eerste januari 1878. Courbet overlijdt op 31 december
1877. Lieven Van Den Abeele

p Gustave Courbet tot 28 januari in het Grand Palais, 3 ave-
nue du Général Eisenhower, Parijs (01/44.13.17.17;
www.rmn.fr/gustavecourbet).

David Claerbout

Bordeaux Piece, 2004 (videoprojectie)

David Claerbout

Shadow Piece, 2005 (videoprojectie)

Gustave Courbet

Jo la belle Irlandaise, 1865
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Biennale de Lyon 2007 – L’histoire d’une décennie
qui n’est pas encore nommée. De negende biënnale van
Lyon vormt het sluitstuk van een trilogie rond het thema
tijd. Thierry Raspail, directeur van het Musée d’art contem-
porain te Lyon en oprichter en artistiek leider van de biën-
nale, hamert in ‘zijn’ biënnales telkens op dezelfde stelling:
tentoonstellingen kunnen een rol spelen in de productie
van geschiedenis. In 1993 was het de ambitieuze inzet om
een synthese van de 20ste eeuw te maken. Nu is de niet
minder ambitieuze opdracht een archeologie te presenteren
van het huidige decennium, een decennium dat overigens
nog in volle gang is. De eerste twee delen van de trilogie
heetten C’est arrivé demain (2003) en L’expérience de la durée
(2005). Met zijn keuzes voor curatoren lijkt Raspail aan-
sluiting te zoeken bij de huidige tentoonstellingspraktijk in
de hedendaagse kunst. In 2005 benoemde hij het duo
Nicolas Bourriaud en Jérôme Sans van het Palais de Tokyo,
voor deze biënnale werden Hans Ulrich Obrist en Stéphanie
Moisdon aangezocht – ook niet de eerste de besten in de
hedendaagse kunstwereld. Daarnaast ging de biënnale van
Lyon dit jaar een alliantie aan met de biënnales van
Istanbul en Athene. Onder de vrolijke noemer Très Bienn
presenteerden de tentoonstellingen zich gezamenlijk op de
Biënnale van Venetië, Documenta 12 en Art Basel.

Obrist en Moisdon vulden hun niet geringe opdracht in
met een ingewikkeld tentoonstellingsconcept. Allereerst
trachtten ze te definiëren wat voor hen geschiedschrijving
is, waarbij ze een lineair model van de (kunst)geschiedenis
verwierpen. De nadruk ligt op pluralisme en ‘polyfonie’.
Zowel tentoonstelling als catalogus is opgevat als een histo-
rische roman over het huidige tijdperk, een roman die door
meerdere auteurs wordt geschreven. Tegelijkertijd is de ten-
toonstelling gemodelleerd als een spel dat bestaat uit twee
kringen. De eerste kring wordt gevormd door 49 veelal
jonge tentoonstellingsmakers. Hen werd opgedragen een
kunstenaar te kiezen die de essentie van het huidige decen-
nium vertegenwoordigt. De veertien spelers in de tweede
kring zijn kunstenaars, vormgevers, schrijvers, denkers en
een choreograaf, die de opdracht kregen een werk te leve-
ren dat gaat over het huidige decennium. In deze kring vin-
den we onder anderen Michel Houellebecq, die zijn nihilis-
tische wereldbeeld met veel pathos liet visualiseren in film-
decors met wassen poppen, gemaakt door Rosemarie
Trockel en Thea Djordjadze.

In de tentoonstelling valt meteen op dat de naam van de
curator bijna even prominent op de tekstborden prijkt als
die van de kunstenaar. Onder de namen leest men een bio-
grafie van de kunstenaar, vervolgens een van de curator,
dan volgt een citaat uit de catalogustekst, geschreven door
de curator en meestal zonder duidelijk verband met het

werk dat men voor ogen heeft. Pas helemaal onderaan staat
in kleine letters de titel van het kunstwerk. In de catalogus
springt dan weer de alfabetische ordening op naam van de
curatoren meteen in het oog. De focus in het tentoonstel-
lingsconcept op de persoon, niet enkel van de kunstenaar,
maar dus ook van de curator, leidt de aandacht van het
kunstwerk af. Zo is het vruchteloos zoeken naar de motiva-
tie van de keuze voor dat ene werk waarmee de kunste-
naars uit de eerste kring slechts gerepresenteerd worden.
Waarom bijvoorbeeld van Brian Jungen de totems van golf-
tassen kiezen en niet zijn bekendere, zelfs meer exem-
plarische maskers, gemaakt van sportschoenen of baseball-
handschoenen?

Het spel van Obrist en Moisdon zou ‘wie is de curator?’
kunnen heten. Obrist is elders wel de jongste zoon van
Harald Szeemann genoemd. Misschien is hier sprake van
vadermoord, want Szeemanns idee van het dubbele auteur-
schap van de tentoonstelling (kunstenaar en curator)
wordt in deze biënnale dolgedraaid. Het meervoudige
auteurschap leidt tot een kakofonie. Niet alleen delegeerden
Obrist en Moisdon het curatorschap aan 49 anderen,
menig kunstenaar uit de tweede kring neemt op zijn of
haar beurt óók de rol aan van curator. Zo liet Saâdane Afif
zijn plek over aan de Zoo Galerie uit Nantes, die een retro-
spectief van haar kunstenaars toont. Rirkrit Tiravanija
programmeerde een selectie films van andere kunstenaars.
Pierre Joseph vroeg aan tien piepjonge kunstenaars een
reactie op zijn oeuvre. Dit levert een minitentoonstelling op
met een zeer jonge iconografie, vol superhelden, skate-
boards, televisiereclames en installaties gebaseerd op faits
divers uit de afgelopen jaren. In de scenografie van deze
biënnale wordt niet duidelijk gemaakt met welke ‘kring’
men vandoen heeft. Alles is in witte ruimtes en door elkaar
gepresenteerd. Het tekstbord wordt daarmee van groot
belang, maar slordigheden lijken erop te wijzen dat de ten-
toonstellingsmakers soms zelf ook niet meer wisten wie tot
welk onderdeel van het spel behoorde. De negende biënna-
le van Lyon is een spiegelpaleis van het curatorschap. En
hoewel zij zelf het begrip ‘tijdgeest’ verwerpen, past de
kaleidoscopische historische roman van Obrist en Moisdon
bijzonder goed in deze tijd.

En de kunstwerken? Er is een prachtige tijdloze en poëti-
sche installatie van Liu Wei, een bouwwerk van hout en
glas met in het midden een ontoegankelijke, verlaten
schoolklas. Shilpa Gupta betrekt de bezoeker in een humo-
ristisch interactief schaduwspel. Keren Cytter legt in een
videoloop van slechts enkele minuten een van de oerver-
schillen tussen man en vrouw bloot. James Webb presen-
teert een indrukwekkende geluidsinstallatie, The Black
Passage, een zwarte tunnel met het geluid van een dalende

lift in een goudmijn bij Johannesburg. Noemenswaard is
vooral ook het werk van Jennifer Allora en Guillermo
Calzadilla, Clamor, een betonnen bunker met een orkest
van onzichtbare koperblazers, die een medley van strijdlie-
deren uit verschillende culturen blazen. De namen van de
bijbehorende curatoren vergeet men overigens zeer snel
weer. Merel van Tilburg

p Biennale de Lyon 2007 – L’histoire d’une décennie qui n’est pas
encore nommée tot 6 januari in La Sucrière, Musée d’art con-
temporain de Lyon, Institut d’art contemporain de
Villeurbanne, Fondation Bullukian in Lyon (04/72.01.41.41;
www.biennale-de-lyon.org).

Le plaisir au dessin. Carte blanche à Jean-Luc Nancy.
Wat hebben plezier en kunst met elkaar te maken? Hoewel
plezier in verhandelingen over kunst vaak van onder-
geschikt belang is, is het essentieel bij de totstandkoming en
beleving van kunst. Filosoof Jean-Luc Nancy kreeg carte
blanche en bouwde in Lyon een tentoonstelling op rond ple-
zier in de kunst.

Plezier beperkt zich volgens Nancy tot het aangename
noch tot genot, en ook kan het niet bevredigd of gestild
worden. Het is dynamisch, een beweging, een elan dat zich
constant vernieuwt en juist in zijn eigen beweging plezier
schept – een beweging zonder einde. Plezier is van het
lichaam, in het lichaam, en het neemt bezit van de hand die
tekent of van het oog dat de beweging van de getekende lijn
volgt. Het meest direct is plezier aanwezig in de tekenkunst.
Het plezier van het tekenende lichaam vindt zijn neerslag in
de lijn, die altijd ook het spoor is van het gebaar van de kun-
stenaar. De titel benadrukt dat het Nancy niet gaat om het
plezier van de tekening of van het tekenen, le plaisir du des-
sin, maar om le plaisir au dessin. Deze formulering refereert
zowel aan het plezier dat men schept in het tekenen, als aan
het plezier dat men ervaart bij het kijken. Ook kan het wor-
den vertaald als het plezier dat zichzelf aan het tekenen zet.
Kunst, voor Nancy, is in de eerste plaats het omzetten van
dat plezier in een handeling, een tewerkstelling van het ver-
langen om vorm en presentie te geven aan dat wat alle
vorm, alle presentie overstijgt.

Voor de tentoonstelling bekeek Nancy twee jaar lang
tekeningen in collecties van een groot aantal prentenkabi-
netten in Frankrijk. Hij werd bijgestaan door twee kunsthis-
torici. Deze grondige voorbereiding levert een ongemeen
rijke en intelligente selectie van 150 tekeningen op. De
tekeningen dateren van de 16de eeuw tot heden en zijn van
de hand van Michelangelo, Raphaël, Ingres, Delacroix,
Daumier, Seurat, Picasso, Matisse, Fautrier, Penone, Orozco
en Hybert, om slechts enkele namen te noemen. Sommige

Liu Wei – uitgenodigd door Pi Li

The Outcast, 2007. Foto: Blaise Adilon

Francis Picabia

Transparence, ca. 1930
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VIP'S, Very Important Paintings
cartoonist Karl Meersman

i.s.m. het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen – Gent

5 oktober tot en met 9 december 2007

Provinciale Prijs voor Vormgeving 2006
Gert Dooreman laureaat

Jos Devriendt, Marie Mees genomineerden
Erik Sijmons, Randoald Sabbe en Jan W. Hespeel, Mario Debaene  geselecteerden

5 oktober tot en met 9 december 2007

Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent

tel.: 09 269 29 10 – fax: 09 269 29 11
e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be

toegang gratis
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
gesloten op maandag

tekeningen zijn zelden of nooit eerder getoond. Mogelijk is
dat te wijten aan het schetsmatige karakter van veel van de
geselecteerde werken – de schets en de tekening die onaf is
tonen bij uitstek het plezier van het gebaar. Toch zijn de
tekeningen van een grote kwaliteit en de tentoonstelling
nodigt, bedoeld of onbedoeld, uit tot bevraging van een
schoonheidsconcept dat de tot voltooiing gebrachte vorm
vooropstelt.

De tentoonstelling is opgedeeld in tien secties. Het par-
cours volgt de gedachtegang van Nancy, een gedachtegang
die niet lineair is maar die zich steeds verder vertakt. De sec-
ties zijn verkenningen van de relatie tussen tekenkunst en
plezier. Elke sectie bestaat uit een vijftiental tekeningen van
verschillende kunstenaars uit verschillende tijdperken.
Nancy benadrukt dat zijn ideeën zijn ontstaan tijdens het
bestuderen van de tekeningen, dat hij niet is uitgegaan van
een vooropgesteld idee. Die bescheidenheid is voelbaar in de
tentoonstelling: de secties zijn eerder suggesties dan afge-
sloten thema’s of opdelingen. De eerste sectie verkent de
lijn, de basis van de tekenkunst en de eerste ‘incisie’ in het
papier, die ruimte creëert of voelbaar maakt. Er zijn vluch-
tige schetsen te zien van bijvoorbeeld Andrea del Sarto,
Corot, Matisse, en lijntekeningen uit de moderne kunst, van
Miró, Arp, Penone, Marden of Orozco. De lijn is prominent
aanwezig, ze opent de ruimte, de gedachte én de tentoon-
stelling. Vervolgens worden de basiscomponenten van de
tekening verder verkend: de belegering van de ruimte door
de lijn, de sensaties opgeroepen door verschillende materia-
len of technieken. De tentoonstelling verkent ook het ple-
zier als onderwerp in de tekenkunst. De vierde sectie toont
het gebaar van de kunstenaar als onderwerp van de teke-
ning; de tekenaar zelf wordt hier getekend, met werken van
Parmigianino via Le Brun tot Picasso. Er is een sectie die de
getekende hand centraal stelt en een sectie met andere
lichaamsdelen: benen, gezichten, torso’s, bustes, oren,
evenzovele zones die door emoties kunnen worden bevan-
gen. Deze omslag naar de representatie van vormen van
plezier, plezier in de kunst en plezier van het lichaam, wordt
verder uitgewerkt in de volgende secties. Een sectie toont
scènes die lichamelijk plezier verbeelden, onderverdeeld in

de rubrieken Eros, Dionysos, Musique, Danse, Toucher
(drapé), Extase. De meest indringende sectie is getiteld
Soutenir l’insoutenable, waarin geslachtsorganen en kada-
vers emblemen zijn voor het verlangen om vorm te geven
aan het meest onverdraaglijk vormloze, aan dat wat tegelij-
kertijd aantrekt en afschrikt. Een laatste gedachtegang ver-
kent de manieren waarop de vorm zichzelf kan zoeken in de
tekenkunst. De tekenaar aarzelt, houdt in, haalt door of
herneemt.

De tentoonstelling eindigt met enkele ‘suggesties’ over
hoe de tekening buiten zijn oevers treedt en alomtegen-
woordig is in de kunst: een video van Pipilotti Rist, waarin
de lijn het beeld bepaalt, een ‘lijn’ van Richard Long, een
installatie in glas en neon van Mario Merz. Deze suggesties
zijn nogal vrijblijvend en weinig overtuigend. Voor het ove-
rige is de tentoonstelling zeer geslaagd. Nancy betoont zich
een even intelligent en bescheiden kunstbeschouwer als
filosoof. Zijn ‘stem’ klinkt zacht naast de tekeningen, die in
al hun breekbaarheid en suggestief potentieel een prachtig
geheel vormen. Merel van Tilburg

p Le plaisir au dessin. Carte blanche à Jean-Luc Nancy tot 14
januari in Musée des Beaux-Arts de Lyon, 20 place des
Terreaux, Lyon (04/72.10.17.40; www.mba-lyon.fr).

Doris Salcedo. The Unilever Series. Sinds Tate Modern
opende in 2000, heeft het jaarlijks een kunstenaar uitgeno-
digd om een werk te creëren voor de reusachtige vestibule
van het museum, de Turbine Hall. Op basis van een langlo-
pend en substantieel sponsorcontract met het Nederlandse
voedingsmiddelenconcern Unilever, kregen intussen acht
internationaal gereputeerde kunstenaars de kans in te spe-
len op een van de grootste en meest penibele kunstruimtes
ter wereld. De aftrap van de Unilever Series werd gegeven
door Louise Bourgeois (I Do, I Undo, I Redo) in 2000. Nadien
volgden Juan Muñoz (Double Bind, 2001), Anish Kapoor
(Marsyas, 2002), Olafur Eliasson (The Weather Project,
2003), Bruce Nauman (Raw Materials, 2004), Rachel
Whiteread (Embankment, 2005) en Carsten Höller (Test
Site, 2006). Dit jaar is de Columbiaanse kunstenares Doris
Salcedo aan de beurt. Haar werk, getiteld Shibboleth,
bestaat uit een reusachtige barst in de vloer. Het begint met
een haarfijne scheur aan de westingang en groeit uit tot
een ruwe kloof aan het eind van de hal. Het doet denken
aan de schade na een aardschok of een grondverschuiving,
maar algauw valt het kunstmatige aspect van de barst op.
Traject en vorm zijn te keurig en het oppervlak te glad. De
breuk is een constructie, ze werd nauwkeurig in de vloer
‘gesculpteerd’. Er zijn geen wapeningsstaven of afbrokke-
lend beton te bespeuren, wel zorgvuldig ingewerkte sporen
van stalen afrastering. Dat materiaal is uiteraard niet op
zijn plaats in een vloer, het dient om terreinen te omheinen
en af te schermen, voor beveiliging, afsluiting en controle.
Meteen is duidelijk dat Shibboleth meer wil zijn dan een
spectaculaire interventie in de grootschalige inkomhal van
Tate Modern. Het verwijst naar de talrijke regimes van vei-
ligheid, segregatie, exclusie en gevangenneming in de
hedendaagse samenleving en speelt daarmee bewust in op
een modieus sociaal-politiek onderwerp en een hot thema
binnen de hedendaagse kunst en de kritische theorie. De
titel doet er nog een schep bovenop. Sjibbolet is het woord
dat in de Bijbel door de Gileadieten werd gebruikt om de
Efraïmieten die over de Jordaan wilden vluchten te ontmas-
keren en ze vervolgens te executeren – de Efraïmieten ken-
den de sh-klank niet en konden het woord niet uitspreken.
Een sjibbolet staat met andere woorden voor de autoriteit
om te selecteren, uit te sluiten en uiteindelijk te doden.

Een dergelijke zwaarwichtige lading wekt geen verwon-
dering bij Salcedo. Ze staat geboekstaafd als ‘politiek kun-
stenaar’, zij het dan van een ander slag dan figuren als
Hans Haacke of Martha Rosler. Salcedo werd niet bekend
met expliciet politieke werken, maar met eerder kleinscha-
lige en enigmatische sculpturen bestaande uit afgedankte
meubelen, domestiek materiaal en oude kledingstukken,
waarin thema’s als conflict, afzondering en angst op poëti-
sche en beklemmende wijze worden geëvoceerd. Haar stij-
gende bekendheid ging echter gepaard met een schaalver-

groting in haar werk. Sinds de jaren ’90 maakt ze grote
ruimtelijke installaties die op concrete politieke gebeurte-
nissen en geschiedenissen van een plek inspelen. Zo liet ze
in 2002, op de verjaardag van een gewelddadige bezetting
van het Gerechtshof in Bogotá, voor de gevel van dat
gerechtsgebouw gedurende 53 uren (de duur van de bezet-
ting) langzaam de ene stoel na de andere naar beneden zak-
ken. De resulterende indrukwekkende sculptuur herinner-
de aan de traumatische gebeurtenis en herdacht de perso-
nen die sneuvelden tijdens de militaire coup. In 2003 ver-
sperde ze een straat in Istanbul met 1600 gestapelde stoe-
len, als verwijzing naar de talloze vluchtelingen en illegalen
in de stad.

De voorgangers van Salcedo in de Unilever Series lieten er
zich in de eerste plaats toe verleiden om de immense ruim-
te letterlijk te vullen met spectaculaire installaties. Met de
keuze voor een figuur als Salcedo, binnen de Unilever Series
tegelijk verrassend en logisch, beloofde het een installatie te
worden die in de eerste plaats beeld en politieke lading zou
combineren. Niets is minder waar. Het beeld dat Shibboleth
genereert, bezwijkt gewoonweg onder de gezwollen symbo-
liek. De enigmatische en poëtische kwaliteiten van
Salcedo’s vroegere werk moeten wijken voor regelrechte
pathetiek, die niet in het minst het gevolg is van een hoogst
simplistische benadering en aanpak van architectuur.

Salcedo, zo stelt curator Achim Borchardt-Hume in de
tentoonstellingsfolder, is de eerste die “rechtstreeks op het
architecturale weefsel van de Turbine Hal” heeft ingegre-
pen. Ze opteerde niet voor een “conventionele sculptuur of
installatie” in de ruimte, maar voor een concrete ingreep op
het draagvlak van kunst en toeschouwers: de vloer. De
vraag is wat dit precies oplevert. In enkele paragrafen die
getuigen van deconstructie-denken op zijn smalst, stelt
Borchardt-Hume dat Salcedo’s Shibboleth niet enkel de
monumentale aanspraak van de architectuur subverteert,

Gabriel Orozco

Zonder titel, 2000

Doris Salcedo

Installatie voor de 8ste Internationale Biënnale van Istanbul, 2003
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maar vragen stelt “over architectuur en de waarden die zij
belichaamt” en over de “wankele funderingen waarop ons
westers begrip van moderniteit is gebouwd”. De scheur in
de vloer van Tate Modern moet zelfs de zware erfenis van
racisme en kolonialisme binnen de moderne wereld symbo-
liseren. Door de vloer open te breken, wil Salcedo niet min-
der dan “een fractuur in de moderniteit blootleggen” en ons
aanzetten tot “een confrontatie met de ongemakkelijke
waarheden over ons verleden en over onszelf ”.

Dit soort vage en tegelijk hoogdravende metaforiek
belaadt het werk met ambities die het helemaal niet waar-
maakt. De gedachte dat je een instituut kan ontmaskeren
door het in haar architecturale vorm te ontwrichten, is
zowel naïef als reactionair. Instituten worden gedicteerd
door almaar complexere economische, politieke en cultu-
rele logica’s die ontegensprekelijk de behuizing sturen en
bepalen, maar er geenszins mee samenvallen. Op welke
manier zou bovendien de vloer van een museum, en die van
Tate Modern in het bijzonder, het westers begrip van
moderniteit representeren? Omdat het museum gehuisvest
is in een oude krachtcentrale die werd gebouwd kort na de
tweede wereldoorlog, het moment waarop het postkolonia-
le tijdperk zich in Groot-Brittannië aankondigde? Veel ver-
der dan dergelijke vergezochte en abstracte argumenten
geraakt men niet. En hoe verhoudt de vloer van het mu-
seum zich tot de hedendaagse regimes van uitsluiting en
segregatie? De artificiële invoeging van de afrastering in de
barst is een krampachtige en cosmetische poging om het
werk enige politieke resonantie te geven. Tegelijkertijd heeft
het iets pervers om juist de architectuur en het gebouw van
Tate Modern aan te grijpen als vehikel voor een eenduidige
kritiek op de hedendaagse mechanismen van exclusie. Tate
Modern is wellicht het meest democratische en ‘inclusieve’
museum ter wereld. Alle tentoonstellingen in de Turbine
Hall, waaronder ook de Unilever Series, zijn immers gratis
toegankelijk, alsook een bezoek aan zalen met de collectie
moderne en hedendaagse kunst. In het Centre Pompidou
daarentegen mag je zelfs de roltrap niet meer op zonder gel-
dig museumticket van 10 euro, voor een bezoek aan het
MoMA in New York betaal je intussen al 20 dollar. Aan de
hand van een ingreep op de architectuur van de Turbine
Hall valt er ongetwijfeld heel veel te zeggen over de ruimte
zelf, over het instituut Tate Modern, over haar algemene
werking alsook over haar plaats in de wereld. Maar dat ver-
eist alvast een verlichter begrip van architectuur en haar
rol binnen een hedendaagse kunstinstelling dan vervat zit
in Salcedo’s Shibboleth. Wouter Davidts

p The Unilever Series: Doris Salcedo Shibboleth tot 13 april in
Tate Modern, Turbine Hall, Bankside London
(020/7887.8888; www.tate.org.uk/modern/).

Architectuur en Vormgeving
Cuypers. Architectuur met een missie. Er is iets met die
man: Pierre Cuypers (1827-1921), zoon van een eenvoudi-
ge arbeider, 180 jaar geleden geboren in Roermond, in een
tijdperk met ingrijpende politieke, maatschappelijke, religi-
euze en industriële veranderingen, opgeleid tot architect in
Antwerpen, groot geworden in Amsterdam, ontwerper van
talloze kerken, woonhuizen, en andere gebouwen. 2007 is
het Cuypersjaar. Aanleiding is een donatie van het Getty
Grant Program uit Los Angeles, die de inventarisatie van
het 175 meter lange Cuypersarchief in het NAi mogelijk
maakte. Dat resulteerde in de tentoonstelling Cuypers.
Architectuur met een missie, precies 100 jaar na de eerste
Cuyperstentoonstelling.

Interessant is de mate waarin iedereen zijn behoeften en
gedachten kan projecteren op deze vanzelfsprekend belang-
rijke figuur voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis.
Zo verkoopt de bakker in Roermond ‘dr Cuypersgebakjes’,
want “de ronde en ovale biscuitgebakjes met frambozen en
vanille zijn een mooi eerbetoon aan de beroemde
Roermondenaar”. De plaatselijke wijnhandelaar presen-

teert een ‘Cuyperswijn’, een “zachte, smaakvolle rode
Bordeaux Superieur 2003”. In het voorjaar van 2008
wordt de musical Cuypers opgevoerd, waarin een man cen-
traal staat die “in een hevige strijd is verwikkeld met de ver-
schuivende tijd. Hij verdedigt met hand en tand zijn neogo-
tische denkwereld tegen de oprukkende vernieuwende tijd
en het tijdperk van toenemende industrialisatie.” Ook het
onderdrukte volk wordt niet vergeten. “Tevens geeft de sub-
plot een indringende kijk op het 19de-eeuwse Roermond en
de werkomstandigheden in en rond de ateliers van Cuypers
en Stoltzenberg.”

Het lijkt misschien flauw om wat citaten van het internet
te plukken, maar het is relevant voor de manier waarop het
Nederlands Architectuur Instituut Cuypers presenteert. In
het NAi is Cuypers geen architect die vergeefs zijn nostal-
gische ideeën verdedigt. Integendeel. Cuypers is een ont-
werper, bijna op moderne leest geschoeid, die als een
Koolhaas avant la lettre aan 68 projecten tegelijk werkt,
binnen Nederland en daarbuiten, die continu op reis is, ter-
wijl zijn tekenaars de ruwe schetsen uitwerken.
Duizendpoot, pragmaticus, ontwikkelaar en zakenman.
Een architect met een religieuze missie, hetgeen momenteel
weer relevant is gezien de discussie over islam en maat-
schappij, moskee en verschijningsvorm. Een architect die
zich in de eerste plaats bezighoudt met de vraag waaróm,
eerder dan met de vraag hóe een bepaald soort architectuur
moet worden gerealiseerd – en dat kan begrepen worden als
een verkapte sneer naar de hedendaagse architect. In een

Gezicht op Kasteel de Haar met werklieden in de tuin. Ongedateerd

Groepsfoto voor Kasteel de Haar met P.J.H. Cuypers liggend op de grond, Haarzuilens, 1893. Bron: NAi
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uiteraard minder volkse variant presenteert ook het NAi
een wensbeeld. De uitwerking van de tentoonstelling is ove-
rigens degelijk genoeg. In begeleidende teksten wordt de
context van zijn werk in 1877 geschetst: de Nederlandse
grondwet van 1848; het eerherstel van de katholieke bis-
dommen in 1853 dat resulteerde in een toenemende
behoefte aan katholieke gebouwen; de industrialisatie en de
uitvindingen; hoe hij via Joseph Alberdink Thijm in de
katholieke elite van Amsterdam terechtkwam en diens zus
trouwde; hoe hij via Victor de Stuers, de toenmalige monu-
mentenpaus van Nederland, werd aangesteld als rijks-
bouwmeester; hun gedeelde fascinatie voor 13de-eeuwse
Franse gotiek; de felle polemieken rond zijn gebouwen
(Centraal Station en Rijksmuseum in Amsterdam) die als
pogingen van overheidswege werden gezien om het katho-
lieke geloof te promoten; zijn praktische instelling die het
mogelijk maakte om het koor van een kerk, in principe op
het oosten gericht, op het westen te richten als de steden-
bouwkundige situatie dat wenselijk maakte. Al deze infor-
matie omlijst een prachtige verzameling ontwerpschetsen
en bouwtekeningen, boeken en voorwerpen. Het is voor de
fijnproever volop genieten van liefdevol ingekleurde bouw-
tekeningen, scherpe lijnen, minieme details. De schetsen
tonen wat totaalontwerp betekent: tot aan het patroon van
een gietijzeren smeedwerk toe.

Het is geen toegankelijke tentoonstelling, zorgvuldige
bestudering van tekst en tekening zijn noodzakelijk om ken-
nis op te doen. Toch slaat ook hier de disneyficatie toe. De
expositie is vormgegeven als een 19de-eeuws atelier, de toe-
lichtende teksten hangen als schetsrollen aan de blankhou-
ten ezels, de ontwerpen worden gepresenteerd in liggende
vitrines die op tekentafels lijken en stichtelijke muziek vult
de zaal. Wie op zondagmiddag gaat kijken, stuit op een gids
die de bezoekers rondleidt in 19de-eeuws kostuum en die
zich voordoet als Jos, een van de zonen van Cuypers, ook
architect. Hij vertelt over wat hij als kind kreeg van
Sinterklaas en wat zijn moeder op de piano speelde, over de
bouw van het Rijksmuseum waaraan hij als volwassene
meewerkte. “Mijn vader was ongeduldig, hij wilde direct
resultaten.” Het is bedoeld voor kinderen, maar is dit de
manier om kinderen bij de tentoonstelling te betrekken? Zijn
zij niet meer gebaat bij het op een toegankelijke manier pre-
senteren van informatie? Of bij een presentatie die zich niet
hoofdzakelijk boven hun hoofden afspeelt – de hoogte van de
‘tekentafels’ is immers afgestemd op volwassen bezoekers?

De Cuyperstentoonstelling in NAi Maastricht stelt het
jaar 1897 centraal, twintig jaar later dan de periode die
NAi Rotterdam behandelt. Toen was Cuypers een nationale
beroemdheid en die invalshoek past vanzelfsprekend beter
in Limburg, waar hij vorig jaar tot Grootste Limburger aller
Tijden werd verkozen.

En zo heeft iedereen zijn eigen Cuypers, maar de interpre-
taties geven veeleer een beeld van de tijd waarin wijzelf
leven dan van Cuypers zelf. Twintig jaar geleden bijvoor-
beeld was Cuypers een hele andere man. In dat jaar ver-
scheen het door de Rijksdienst van Monumentenzorg uitge-
geven proefschrift, Omstreden herstel, van Prof. Dr. W.F.
Denslagen. Hierin wordt, naast vele andere zaken, het beeld
geschetst van Cuypers die het restaureren van monumen-
ten vooral zag als een mogelijkheid om gebouwen terug te
brengen naar hun ‘oorspronkelijke’ staat, waarbij de 13de-
eeuwse gotiek het ideaalbeeld was. ‘Behouden voor ver-
nieuwen’, ook vandaag de dag nog het meest gangbare
adagium in de monumentenzorg, werd pas in 1917 offi-
cieel als stelregel geformuleerd.

Cuypers dus. Architect van vele gebouwen met een religieu-
ze functie, hartstochtelijk bewonderaar van de middeleeu-
wen, ambachtsman, pragmatisch ontwerper, netwerker, lief-
hebbende echtgenoot en vader, moeilijke man, vereerd en ver-

guisd. Hij biedt voor elk wat wils. Gelukkig biedt het
Cuypersjaar ook een brede waaier aan selfhelpboeken. P.J.H.
Cuypers 1827-1921. Het complete werk is een uitgave van het
NAi en biedt een verzameling van gedegen artikelen en een
prachtige documentatie van zijn gehele oeuvre. Het NAi
publiceert ook de dissertatie P.J.H. Cuypers en de introductie van
het gotisch rationalisme in Nederland van Aart Oxenaar. Bij
Uitgeverij Waanders verscheen zijn biografie, geschreven door
Wies van Leeuwen. Met deze publicaties kunt u uw eigen
ideale Cuypers samenstellen. Indira van ’t Klooster

p Cuypers. Architectuur met een missie tot 6 januari in NAi
Rotterdam, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam
(010/440.12.00); NAi Maastricht, Wiebengahal, Avenue
Ceramique 226, 6221 KX Maastricht (043/350.30.20)
(www.nai.nl).

Publicaties
The Wrong House: Alfred Hitchcock & Pauhof. Als er
twee artistieke disciplines zijn die men onmogelijk kan ten-
toonstellen, dan zijn het wel architectuur en cinema. De
eerste wordt beleefd in de gebouwen zelf, de tweede in het
duister van de bioscoop. De tentoonstelling in deSingel
brengt de filmkunst van Alfred Hichcock, de architectuur
van Pauhof, de Weense architecten Wolfgang Pauzenberger
en Michael Hofstätter, en de publicatie The Wrong House: the

Architecture of Alfred Hitchcock van Steven Jacobs samen. En
dat is om moeilijkheden zoeken.

The Wrong House: the Architecture of Alfred Hitchcock van
Steven Jacobs is een prachtig boek dat, goed gedocumen-
teerd en vlot leesbaar, een belangrijk deelaspect van
Hitchcocks oeuvre behandelt en een pertinente toevoeging
is aan de toch reeds onoverzienbare hoeveelheid literatuur
over de Master of Suspense. Daarom verdient deze studie
meer dan een tentoonstelling met wat grondplannen en
filmfragmenten. De architectuur van Pauhof (de in Wenen,
Linz en Berlijn gevestigde architecten Wolfgang
Pauzenberger en Michael Hofstätter) zou bovendien beter
tot zijn recht komen buiten de context van de
Hitchcocktentoonstelling. Anderzijds creëerden zij wel een
originele setting in het filmcafé met de grondplannen van
de Hitchcockhuizen op de cafétafeltjes gedrukt en de moni-
toren die filmfragmenten tonen. Ondanks haar beperkin-
gen is de tentoonstelling een mooie trailer voor het boek en
het boek is dan weer een mooie aanleiding om de
Hitchcockklassiekers met nieuwe inzichten te bekijken.

Alfred Hitchcock (1899-1980) wist zijn kunst te verzoe-
nen met de verlangens van het grote publiek en succes te
verenigen met een persoonlijke visie op film. Zoals veel
moderne kunstenaars komt Hitchcock uit de publiciteit. In
de film kwam hij terecht via de grafische vormgeving van
tussentitels. Later ontwierp en bouwde hij decors. Zijn eer-
ste film maakte hij op 26-jarige leeftijd, maar The Pleasure
Garden werd niet uitgebracht wegens te kunstzinnig en te
intellectueel. Een les die Hitchcock nooit zou vergeten.

Alfred Hitchcock op de set van ‘Rope’, 1948. Foto: Filmmuseum Brussel

WR 130 - 2de katern  25-04-2016  11:29  Pagina 17



De Witte Raaf – 130 / november – december 2007 Ondertussen 18

WR 130 - 2de katern  25-04-2016  11:29  Pagina 18



De Witte Raaf – 130 / november – december 2007 Ondertussen 19

Sindsdien verloor hij zijn publiek niet meer uit het oog, wat
hem niet belette steeds zijn zin te doen.

De unieke cocktail van suspense en intelligentie, geestig-
heid en vernuft, zelfspot en ironie, angst en romantiek, zijn
hang naar het mysterieuze en macabere en vooral de inno-
verende manier waarop hij zijn beeldende middelen
beheerste, maken van hem een van de belangrijkste kun-
stenaars van de 20ste eeuw. Met zijn televisiereeksen
bracht Hitchcock naar eigen zeggen de moord terug in de
huiskamer, “where it belongs”. Hitchcock werd geboren
met de cinema. Zijn oeuvre omvat de hele filmgeschiedenis,
van de stomme film tot de cinemascope. Hij experimenteer-
de met kleur, geluid en driedimensionale projecties. Niet om
hun vormelijke eigenschappen, maar om hun dramatische
betekenis. Steeds stelde hij het visuele boven het narratieve.
Naar eigen zeggen was hij niet geïnteresseerd in het onder-
werp van zijn films. “Het publiek wordt niet beroerd door de
inhoud, het verhaal of de acteurprestaties. Het wordt
geprikkeld door zuivere cinema.”

Het decor is bij hem dan ook geen decoratieve achter-
grond, maar het vormt een psychologische ruimte met een
belangrijke dramatische functie. Trappen, deuren en ven-
sters krijgen een symbolische betekenis en spelen een actie-
ve rol in de uitwerking van het verhaal en zijn ontknoping.
Hitchcock verkoos de studio boven het filmen op locatie. Hij
heeft het freudiaanse concept van het unheimliche (van
Heim of thuis) in zijn zogenaamde ‘gotische’ verhalen alle
eer bewezen. Niet alleen in de victoriaanse architectuur
van bijvoorbeeld Manderley (Rebecca) maar ook in moderne
architectuur zoals in Rope, Rear Window of The Birds is het
huis een gevangenis of een gevaarlijk labyrint. Ondanks de
utopische uitgangspunten van de moderne architectuur
wordt moderne architectuur in films meestal geassocieerd

met de slechterik. Zoals North by Northwest het prototype is
van de latere James Bondfilms, zo is ook het Vandamm
House, dat opvallende gelijkenissen vertoont met Wrights
Fallingwater House, zowat het prototype van de schuilplaats
van menig spion of crimineel uit de latere Bondfilms.

Ondanks het feit dat Hitchcock liefst in de studio werkte,
wijst Steven Jacobs erop dat hij veel belang hechtte aan de
locatie, die hij dankzij zijn creative geography ook een drama-
tische betekenis wist te geven, zoals Londen in Sabotage,
Stage Fright of Frenzy, Quebec in I Confess, Phoenix in
Psycho of San Francisco in Vertigo. Ook musea en monu-
menten zoals het British Museum, het Legion of Honor, de
Alte Nationalgalerie, het vrijheidsbeeld, het Jefferson
Memorial of Mount Rushmore, krijgen een specifieke rol
toebedeeld.

Voor zijn boek vertrok Steven Jacobs van de idee dat
Hitchcock de denkbeeldige architect zou zijn van een aantal
denkbeeldige gebouwen. Een mooi uitgangspunt, maar het
is moeilijk houdbaar, omdat de architectuur (en de ruimte)
vooral gecreëerd wordt door cinematografische elementen
als licht, kadrering, camerabeweging en montage. In de
jaren ’20 werkte Hitchcock inderdaad als decorbouwer,
maar voor zijn eigen films deed hij steeds beroep op artdirec-
tors, ontwerpers en decorbouwers. Wat het boek zo boeiend
maakt, is dat het niet gaat over decorbouw, maar over archi-
tecturale verbeelding en hoe die werkzaam is in de perceptie
van de toeschouwer. In het tweede deel van zijn boek behan-
delt Steven Jacobs 26 huizen uit 21 van Hitchcocks 55 films.
Van elk huis reconstrueert hij het denkbeeldige grondplan
en analyseert hij onder meer de historische, de symbolische
en de psychologische betekenis en zijn dramatische rol. Tot
de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen behoren
uiteraard het Bunting House uit The Lodger, Manderley uit

Rebecca, het Brandon-Philips Penthouse uit Rope, het Bates
House uit Psycho, het Vandamm House uit North by
Northwest en uiteraard de legendarische binnenkoer met 31
appartementen uit Rear Window.

Jammer dat Vertigo in het boek geen afzonderlijk hoofd-
stuk kreeg. In die film laat Hitchcock niet alleen het huis,
maar de hele stad San Francisco een dramatische rol spelen,
met de Golden Gate Bridge, het Legion of Honor en haar
typische tramlijn, maar ook de verschillende woonhuizen,
hotels en uiteraard de Mission of San Juan Bautista. Het
voorbeeld illustreert mooi dat de stad bij Hitchcock geen
decor meer is, maar een volwaardig acteur die dan ook zo
wordt behandeld. Lieven Van Den Abeele

p The Wrong House: Alfred Hitchcock & Pauhof tot 25 novem-
ber in deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen (03/248.28.28;
www.desingel.be). 
p The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock van
Steven Jacobs is een uitgave van 010 Publishers,
Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09;
www.officepublishers.nl). ISBN 978-90 6450-637-6. 
pFilmcyclus in het MuHKA tot 30 november (www.muhka.be).

Nieuwe publicaties

• Bezzola, Tobia / Kurzmeyer, Roman. Harald Szeemann.
With By Through Because Towards Despite. Vienna /
Zürich, Springer Verlag / Voldemeer, 2007. 768 pp.
962 ill. ISBN 978-3-211-83632-3.
Dit boek is niet alleen een biografie maar ook een catalogue raison-
né van de tentoonstellingen die Szeemann samenstelde van 1957
tot 2005. Hierdoor krijgt de lezer als vanzelf een overzicht van de
20ste eeuwse kunst gezien door de unieke blik van Szeemann.
Het was reeds lang duidelijk dat hij een nieuwe inhoud gaf aan de
functie van curator. Degelijk gedocumenteerd (bibliografie,
chronologie, index) en overvloedig geïllustreerd. De auteurs
waren beiden een tijdlang assistent van Szeemann. 

• Broodthaers, Marcel. Décor (A Conquest by Marcel
Broodthaers suivi par La Bataille de Waterloo, film).
Köln/New York, Michael Werner, 2007. 40 pp.
Catalogus uitgegeven naar aanleiding van de reconstructie van
Broodthaers’ installatie Décor die hij aanvankelijk realiseerde voor
het ICA te Londen in 1975. De installatie wordt in deze publicatie
fotografisch gedocumenteerd samen met de film La Bataille de
Waterloo die Marcel Broodthaers opnam tijdens die eerste presen-
tatie. Met teksten van Michel Compton en Alain Jouffroy maar
ook van Maria Gilissen die hier het ontstaan en de geschiedenis
van deze installatie beschrijft. De reconstructie was te zien in
Parijs, Galerie de France, maart 2007 en later in New York,
Galerie Michael Werner, zomer 2007. 

• Burke, Christopher. Jan Tschichold and New Typography.
London, Hyphen Press, 2007. 336 pp. 700 ill. 
ISBN 978-0-907259-32-9.
Dit boek is gebaseerd op nieuw archiefonderzoek. Het behandelt
de werken van typograaf en schrijver Jan Tschichold (1902-
1974) en dit binnen het netwerk van kunstenaars en ontwerpers
die samen New Typography definieerden. Het degelijk geïllustreerde
boek bevat ook enkele teksten van Tschichold die hier voor het
eerst in Engelse vertaling verschijnen.

• Delacroix, Eugène. Ik heb het niet over middelmatige men-
sen. Amsterdam, Arbeiderspers (Privé-domein nr. 263),
2007. 256 pp. ISBN 90 295 6396 6.
De schilder Eugène Delacroix (1798-1863) was actief tijdens de
periode tussen de Franse Revolutie en de industriële revolutie,

middenin de romantiek. Hij is vooral bekend voor zijn historie-
stukken maar ook voor zijn exotisme. Dit nieuw nummer uit de
reeks Privé-domein bevat zijn dagboeken, aangevuld met brieven.

• Dijkman, Marjolijn. Theatrum orbis Terrarum. Aberdeen /
Maastricht, Peacock Visual Arts / Jan Van Eyck
Academie, 2007. 128 pp. ISBN 978-0-9555524-0-3.
Dit kunstenaarsboek van Marjolijn Dijkman bevat uitsluitend
zwart-witfoto’s die geordend zijn volgens verschillende catego-
rieën (abandon, abuse, adapt, adjust…). Deze categorieën zijn sub-
jectief vastgelegd en onderhevig aan verandering en uitbreiding.
De foto’s zijn zodoende een aanzet tot het (subjectief) catalogeren
van onze wereld. Marjolijn Dijkman liet zich inspireren door het
Theatrum orbis Terrarum van Abraham Ortelius, de allereerste
wereldatlas die in 1570 verscheen.

• Heubach, F.W. Interfunktionen 1: 
Documenta – Dokumentation. 
Tussen 1968 en 1975 verschenen in Keulen 12 nummers van
het ondertussen legendarische tijdschrift Interfunktionen. De afle-
veringen bevatten originele bijdragen van kunstenaars als Sigmar
Polke, Marcel Broodthaers, Joseph Beuys, Daniel Buren enzovoort.
Benjamin Buchloh was een tijdlang redacteur. F.W. Heubach, de
oorspronkelijke uitgever, publiceert nu een gelimiteerde facsimile-
uitgave van het extreem zeldzame eerste nummer en dit in een
oplage van slechts 77 exemplaren. Te koop bij König.

• Hofland, Henk J.A. Tinguely. Zichtbare muziek. Zwolle,
Uitgeverij Waanders, 2007. 32 pp. 
ISBN 978-9040084324.
Henk Hofland (°1927), ook bekend onder het pseudoniem
S. Montag, is een éminence grise binnen de Nederlandse journa-
listiek. Reeds vroeg was hij gefascineerd door het werk van de
Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925-1991). Naar aanlei-
ding van de tentoonstelling Tinguely. Alles beweegt in de Kunsthal
Rotterdam (nog tot 27 januari 2008) schreef hij een springlevend
kinderkunstboek. Het boek eindigt met een reeks praktische tips
voor het zelf in elkaar knutselen van een ‘bewegingsmachine’.

• Le Men, Ségolène. Courbet. Paris, Citadelles & Mazenod,
2007. 400 pp. 300 ill. ISBN 978-2-85-088247-0.
Coffee table book over Courbet. Een van de vele publicaties naar
aanleiding van de overzichtstentoonstelling in Parijs (zie boven).
Vanuit de biografie van Courbet wordt hier een duidelijk beeld
gegeven van zijn indrukwekkend oeuvre. Genietbaar en motive-
rend om de originelen te gaan bekijken.

• Maffei, Giorgio. Arte Povera 1966 – 1980. Books and
Documents. 288 pp. 1000 ill. ISBN 978-8875700188.
De kunstenaars van de Italiaanse Arte Povera worden hier gepre-
senteerd via hun publicaties, bekeken als volwaardige kunstwerken.
Giorgio Maffei maakt duidelijk dat dit bedrukt papier eveneens een
rol speelt in het definiëren van de beweging. Met een complete en
accurate chronologie en gedetailleerde bibliografie van de boeken,
essays en artikelen verschenen over de poveristi tot 2006.

• Morgan, Jessica / Wood, Catherine. The World as a Stage.
London, Tate Publishing, 2007. 64 pp. 
ISBN 978-85437760-9.
Deze catalogus toont recente pogingen om het object in de kunst
te laten verdwijnen ten voordele van de institutionele ruimte die,
omgevormd tot een podium of ‘arena’, het publiek een centrale
rol laat spelen. De tentoonstelling is te zien in Tate Modern van
24 oktober 2007 tot 1 januari 2008. Met onder anderen Geoffrey
Farmer, Andrea Fraser, Dominique Gonzalez-Foerster, Rita
McBride, Tino Sehgal en Mario Ybarra.

• Richter, Gerhard. Zufall, das Kölner Domfenster und 4900
Farben. Köln, Museum Ludwig, 2007. 144 pp. 70 ill.
Gerhard Richter ontwiep voor de Dom van Keulen een glasraam.
Het boek toont de verschillende ontwerpen maar ook de stadia
van het productieproces. Het geeft inzicht in het complexe spel
van toeval en berekening. 72 kleuren werden met een computer,
via een toevalsfactor, gemanipuleerd, vermenigvuldigd en geor-
dend. Hiermee werd de ene helft van het venster gevuld. De ande-
re helft toont dezelfde kleuren maar in spiegelbeeld.

• Safranski, Rüdiger. Romantik. Eine deutsche Affäre.
München, Hanser, 2007. 432 pp. 
ISBN 978-3-446-20944-2.
De filosoof Rüdiger Safranski, die in het Nederlandse taalgebied
reeds bekend is van zijn biografieën over Nietzsche, Heidegger en
Schopenhauer, behandelt in dit boek de Duitse romantiek vanuit
een literair perspectief (Tieck, Novalis, Fichte, Schelling,
Schleiermacher…). In een tweede deel trekt hij zijn theorie door
tot de Tweede Wereldoorlog. Zoals steeds schrijft Safranski helder,
erudiet en aanstekelijk. Lezers met een fobie voor de Duitse taal
mogen waarschijnlijk snel een vertaling verwachten (bij Uitgeverij
Olympus?). 

Samenstelling: Marc Goethals
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België
Aalst

Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51 – 053.73.28.11
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
q ‘Niets is wat het lijkt’ [tot 23/11]
q ‘Nagelaten werk’ – Anna Vander
Taelen [12/1 tot 10/2]

Netwerk – centrum voor hedendaagse
kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-za 14-18u
q ‘Martini Ground Zero’ – Yves Bernard /
‘Tourism’ – Beatrijs Albers & Reggy
Timmermans [tot 16/12]

Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 053.73.21.11
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
q ‘Magie van het geschilderde beeld’
[tot 23/12]

Antwerpen

deSingel
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28
wo-zo 14-18u
q ‘The wrong House’ – Alfred Hitchcock
& Pauhof / ‘35m3. BARAK’ – Carl
Bourgeois & Tijl Vanmeirhage [tot 16/12]
q ‘Curating the Campus: To Pee in
Public or Private Spaces’ – Jan Fabre,
Pierre Bismuth, Dominique Gonzales-
Foerster, Matt Mullican, Itziar Okariz,
Joëlle Tuerlinckx, Richard Venlet,
Rémy Zaugg [tot 31/12]

Extra City – Centrum voor
Hedendaagse Kunst
Klamperstraat 40 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘The Nine Monads of David Bell’ –
Luke Fowler / ‘Numerous Incidents of
Indefinite Outcome’ – Joachim Koester
[tot 16/12]

FotoMuseum Provincie Antwerpen
Waalse Kaai 47 – 03.242.93.00
di-zo 10-18u
q ‘Belgicum’ – Stefan Vanfleteren /
‘Stage Fright’ [tot 6/1]

Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 – 03.257.25.52
wo-zo 14-18u
q ‘Poëtisch Abstract’ – Annemare
Rijnbeek [tot 1/12]

Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 – 03.231.77.42
wo-za 14-18u
q Cristina Canale & Anke Roder [6/12
tot 20/1]

Hessenhuis
Falconrui 53 – 03.206.03.50
do-zo 13-21u
q ‘Bivak Gloria’ [tot 25/11]

In-Between (kunstplatform van
Gynaika)
Paardenmarkt 90-92 – 03.232.22.29
wo-za 11-18u
q Kaatje Lannoo & Nicolas Verhulst 
[tot 22/11]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03.203.42.04
di-zo 10-17u
q ‘De Grote Van Kiel. Cornelis Kiliaan
en het woordenboek in de Nederlanden’
[tot 6/1]

KMSKA
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘MuHKA te Gast’ [tot 18/11]
q ‘Het atelier van Roel D’Haese’ [tot 9/12]
q ‘Rubens doorgelicht. Onderzoek en
restauratie in de kijker’ [1/12 tot 3/2]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 03.226.06.30
wo-za 13-18u
q Pieter Vermeersch [tot 1/12]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – do-za 14-18u
q ‘Vanaf nu…!’ – Sven Augustijnen,
Guillaume Bijl, Ricardo Brey… [tot 1/12]
q ‘Ronde Punten’ [6/12 tot 22/3]

Margalef & Gipponi Gallery
Brederodestraat 27 – 0472.65.58.11
za-zo 13-19u
q Ricardo Alcaide, Marcin Sobolev,
The Plug, Tatjana Blondé [22/11 tot 6/1]

MoMu
Nationalestraat 28 – 03.470.27.70
di-zo 11-18u
q ‘Het Totaal Rappel’ – Berhard Willhelm
[tot 27/1]

Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 – 03.232.42.37
di-zo 10-17u
q ‘Vrouwenportretten’ – Eugeen Van
Mieghem [tot 27/1]

MuHKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-zo 10-17u
q ‘MuHKA te Gast in het KMSKA’ /
‘Jubilee. 20 jaar MuHKA’ [tot 18/11]
q ‘If I can’t dance, I Don’t Want To Be
Part Of Your Revolution’ / ‘Lonely at the
Top #6. Recyclable Refugee Camp
TOURISM’ – Ives Maes / ‘Stage Fright’
[tot 6/1]

Openluchtmuseum voor beeldhouw-
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
q ‘Spomenik’ – Jan Kempenaers [18/11
tot 20/1]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
q ‘Diamonds’ – Serse [tot 1/12]
q Peter Rogiers [6/12 tot 19/1]

Beersel

Herman Teirlinck Huis
Uwenberg 14 – 02.377.15.57
ma+do-zo 11-12u30 14-17u
q ‘Small Stuff Three (Meeting 
Bernd Lohaus)’ [tot 31/12]

Bilzen

Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 – 089.51.93.43
di-zo 10-18u
q ‘Confessiones’ – Eduardo Chillida &
André Verroken [tot 9/12]

Bornem

Cultuurcentrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43
03.890.69.30 – wo-zo 14-19u
q ‘Geboren en Getooid: hedendaagse
geboortejuwelen’ [tot 25/11]

Monumental
Luipegem 77 – 03.889.01.69
wo-vr 10-16u zo 14-18u
q ‘Het (on)volmaakte lichaam’ [tot 17/12]

Brugge

Provinciaal Hof
Markt 5 – 050.33.06.40
wo-zo 14-18u
q ‘Actuele architectuur in 
West-Vlaanderen 2007’ [tot 16/12]

Brussel

Art en Marge
Hoogstraat 312 – 02.511.04.11
wo-vr 12-18u za 11-16u
q ‘Rétrospective’ – Serge Delaunay 
[tot 24/11]

Atomium
Eeuwfeestlaan – 02.475.47.77
q ‘Furniture Design’ – 
Willy Van Der Meeren [tot 30/3]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95
di-za 12-18u
q ‘Heidegger’s Forest’ – 
Robert Devriendt [tot 1/12]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘The Void’ [tot 30/11]
q ‘Film 27x27x27’ / ‘Europalia. Het
meesterlijke Atelier. Europese
Kunstroutes (5de-18de eeuw)’ [tot 20/1]
q ‘A4: Intervalles’ – Kelly Schacht &
Fabrice Samyn [6/12 tot 20/1]
q ‘De wereld rond. Portugal, een wereld-
rijk in de 16e en 17e eeuw’ / ‘Portugal:
de wereld rond – festival’ [tot 3/2]

Center for Contemporary
Non-Objective Art (CCNOA)
Barthélémylaan 5 – 02.502.69.02
vr-zo 14-18u
q Ward Denys [tot 2/12]
q ‘CCNOA Curators Choice 7’ [13/12 tot
20/1]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
q ‘Europalia: agorafolly inside’ [tot 13/1]

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Jules Besmestraat 95 – 0475.38.66.02
woe-vrij 14-18u za 10-17u
q André Sprumont [tot 1/3]

Dewart Gallery
10 rue Sainte-Anne – 02.513.66.21
do-vrij-za 13-18u
q Yves Bady [tot 31/12]

Fins Cultureel Centrum
Luxemburgstraat 20 – 02.513.09.41
di-vr 13-16u
q ‘Kunstenaar van het Seizoen’ – 
Jarno Kettunen [tot 15/12]

G.C. Essegem
Leopold I-straat 329 – 02.427.80.39
q Bruno Smeyers [tot 26/11]
q ‘Jonathan Jacques & C ‘ [30/11 tot
20/12]

Galerie Catherine Bastide
Vorstsesteenweg 62 – 02.646.29.71
do-za 10u30-18u
q ‘Viewer in Maricá’ – Jean-Pascal
Flavien [tot 22/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
q Carla Accardi [tot 24/11]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190
02.514.10.10 – do-za 14-18u30
q ‘Programma (2006-2007) 
See www.janmot.com’ [tot 31/12]

Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35 – 02.538.08.18
di-za 14-19u
q Adam McEwen [tot 31/12]

Gemeenschapscentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02.512.34.25
di-zo 12-18u
q ‘Cf. ‘Natuur, Nature)’ – Klaar Cornelis,
Kikie Crevecoeur, David Delasalle,
Petrus De Man, Emile Desmedt,
Florence Fréson, Yvonne Knevels,
Lucia Radochonska, Jean-Louis Vanesch
& Saskia Weyts [tot 23/12]

Goethe-Institut Brüssel
Belliardstraat 58 – 02.230.39.70
ma 14-19u di-vr 10-19u za 10-13u
q ‘Art Nouveau – Bad Nauheim &
Europa’ [tot 14/12]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
q ‘Een prinselijke hobby. De ateliers van
Karel van Lotharingen’ [tot 2/12]
q ‘België op Opticaprenten’ [tot 30/12]
q ‘XPO2pi. 50 jaar Jeunesses
Schientifiques de Belgique’ / ‘Taniguchi.
Wanneer de manga droomt van het
Westen’ [tot 6/1] q ‘L’Atelier du Génie’
– Rubens / ‘Rubens in het museum van
Brussel: Een Genie aan het werk’ [tot
27/1] q ‘5de Triënnale voor vormgeving
top. Schoonheid enkelvoud ~ meervoud’
[14/12 tot 2/3] q ‘Quadrum, internatio-
naal magazine van Moderne Kunst
(1956-1966)’ / ‘Alechinsky van A tot Z’
[23/11 tot 30/3] q ‘Onder dak in China
top. Oude architectuurmodellen uit het
Henan Museum ‘ [tot 20/4] q ‘Van
Gilgamesj tot Zenobia. Oudheden uit het
Nabije Oosten en Iran’ [6/12 tot 27/4]
q ‘In de voetsporen van de Indianen’
[tot 31/10]

Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 – 02.537.65.40
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30
q Alechinsky [19/11 tot 29/12]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u
q ‘Alle wegen leiden naar Rome. Kunst-
reizen van XVIde tot de XIXde eeuw’
[tot 27/1]

Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 – 02.512.77.09
ma-di do-vr 10-12u30 13u30-17u 
za-zo 14-16u30
q ‘Namenbruparijs’ – Gerald Watelet
[tot 27/1]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499.268.001
do-za 14-18u
q ‘Processus de Vie’ – Jacques Dujardin
[tot 1/12]

Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat 6 – 02.212.19.30
di-vrij 11-18u
q ‘90dagenrotterdam’ – 
Friederike von Rauch [tot 11/01]

WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
q ‘Dots Obsession’ – Yayoi Kusama 
[tot 18/11]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
q ‘Paintings and Drawings’ – Phillip Allen /
‘Atomiums’ – Bertrand Lavier [tot 14/12]

Charleroi

Musée des Beaux Arts, Hôtel de Ville
Place du Hôtel de Ville – 071.86.11.36
di-zo 9-17u
q ‘Entre deux’ / ‘Comm’è amaro stu ppane!’
[tot 22/12]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
q ‘Big Sister’ – Hana Jakrlova / ‘Izis à
travers les archives photographiques de
Paris Match, 1949-1969’ [tot 13/1]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 – 071.36.00.65
wo-vr 14-19u za 11-18u
q ‘Le début du Possible’ – Anna Christina
& Thierry Tillier [tot 15/12]

Damme-Sijsele

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 0498.75.43.37
za-zo 10-12u 15-18u (dagelijks tijdens
de zomer)
q Robert Kayser [tot 18/11]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
q ‘Sherry & Porto’ – Raoul De Keyser
[tot 25/11]

Deurle

Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 – 09.282.77.93
wo-za 13-18u zo 11-14u
q Tinus Vermeersch [tot 16/12]

MDD
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
q ‘Collectiepresentatie’ / ‘Chronic’ /
Griet Dobbels [tot 25/11] 
q ‘Just a Four-Letter Word’ – HISK
Laureaten 2007 [9/12 tot 6/1]

Deurne

Zilvermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.54
di-zo 10-17u30
q ‘Waas Zilver 1700-1869’ [tot 6/1]

Drogenbos

Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22
do-zo 10u30-18u30
q Albert Van Dijck [tot 23/12]

Drongen

Showcase Alfred Vandaele
Antoon Catriestraat 47 – 09.227.28.55
do-vr 14-18u & op afspraak
q ‘Books, works & ephemera’ – 
Marcel Broodthaers [tot 30/11] 
q ‘Books, works & ephemera’ – 
Richard Tuttle [1/12 tot 20/12] 
q ‘Books, works & ephemera’ – 
Hanne Darboven [5/1 tot 31/1]

Eupen

Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
q ‘La Ricarda’ – Michel François [tot 13/1]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)
09.269.29.10 – di-zo 10-17u
q ‘Provinciale Prijs voor Vormgeving
2006’ / ‘VIP’S, Very Important
Paintings’ – Karl Meersman [tot 9/12]

De Witte Zaal
Posteernestraat 64 – 09.225.42.90
di-vr 12u30-18u za 14-17u
q ‘Meerspraak/Multispeak’ – 
Wim Catrysse, Parastou Forouhar,
Michaela Melián, Maurice van Tellingen,
Angelo Vermeulen [tot 1/12]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
q ‘De Collectie Alonso: van Art Nouveau
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12]
q ‘Retrospectieve’ – Ettore Sottsass /
‘Pionier van Modern design’ –
Christopher Dresser [tot 13/1]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81
wo-za 15-18u
q ‘Dreams in Dreamland’ – 
Michael Chia [tot 25/11]

Handelsbeurs
Kouter 29 – 09.265.91.60
variabel
q ‘HI’ HA’ – HISK in Handelsbeurs’
[tot 1/7]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 09.269.23.50
di-zo 11-17u
q ‘Het Eurekamoment van Baekeland.
100 jaar Bakeliet’ [tot 2/12]
q ‘Gent in bewegend beeld’ [tot 27/1]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09.243.97.30
di-zo 10-18u
q ‘Buth. Vader van Thomas Pips en
andere muizenissen’ [30/11 tot 17/2]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Ziek. Tussen lichaam en geest’ /
‘Tussen Lichaam en Geest’ [tot 27/4]

MIAT
Minnemeers 9 – 09.269.42.00
di-zo 10-18u
q ‘Britse innovaties in België.
Van schietstoel tot Manchestergebouw’ /
‘Smakelijk ingeblikt’ [tot 6/1]

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
q ‘British Vision. Observatie en verbeel-
ding in de Britse kunst, 1750-1950’
[tot 13/1]

RU Gent – Bibliotheek
Kunstwetenschappen
Sint-Hubertusstraat 2 – 09.264.41.19
ma-vr 9-12u 13-17u
q Jan Dheedene [tot 31/12]
q Gilbert Degryse, Trees Le Roy,
Bernard Sercu [1/1 tot 28/2]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
q ‘Leaving Those Landscapes Behind’ –
Tim Volckaert [tot 2/12]
q Daria Martin / ‘Beyond The
Picturesque’ / ‘HEAD SHOP/SHOP HEAD
(works 1966-2006)’ – Paul McCarthy
[tot 17/2]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
q ‘Cuba, a different VIEW’ – 
Nele Van Canneyt [tot 30/11]

Hasselt

de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 – 011.22.99.31
di-zo 10-17u
q ‘Groot {gedrukt}’ [tot 9/12]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Slow’ – David Claerbout,
Lionel Estève, Ann Veronica Janssens,
Anish Kapoor… [25/11 tot 10/2]

Heerenveen

Museum Belvédère
Oranje Nassaustraat 12 – 0513.644.999
di-zo 11-17u
q Roger Raveel [tot 6/1]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A – 011.43.52.02
vr-zo 14-18u
q ‘Confessiones’ – Eduardo Chillida &
André Verroken [tot 9/12]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Tentoonstelling van de collectie van
het MAM (Villeneuve d’Ascq)’ [tot 6/1]

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Spoken en Engelen’ / ‘Des Fantômes
et des Anges’ [tot 13/1]

Ieper

Cultuurcentrum Ieper
St.-Niklaasstraat 4 – 057.22.69.22
di-zo 13u30-17u
q ‘Schrift’ [tot 16/12]

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84
dagelijks 10-18u
q ‘Henry De Groux – Oorlogsgetuige
1914-1918’ [tot 30/3]

Stedelijk Museum
Ieperleestraat 31 – 057/21.83.00
di-zo 9u30-12u 13u30-17u30
q François Böhm 1801 – 1873 [25/11
tot 18/11]

Kluisbergen-Kwaremont

Galerij Theaxus
Ommegangstraat 3 – 055.38.60.53
za-ma 14-19u
q ‘Wandtapijten & textielkunst’ –
Dorothea Van De Winkel / ‘Keramiek’ –
Rudy Burm / ‘Meubel & Lichtobjecten’ –
Rudy Van Geele [tot 10/12]

Knokke-Heist

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A – 050.62.93.63
za-zo 14-18u
q Dany Deprez [tot 25/11]

Kortrijk

KULAK
E. Sabbelaan 53 – 056.24.61.11
ma-vr 9-20u za 9-12u
q ‘Be-framed’ [tot 21/12]

Ter Caemer-Meert Contemporary
Veemarkt 31 – 0495.203.596
wo-zo 14-19u
q ‘The Exquisite Pirate’ – Sally Smart
[tot 22/12]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27
di-vr 12-18u za-zo 11-18u
q ‘Du petit Lyré à la mythique Ithaque’ /
‘17e Prix de la gravure et de l’image
imprimée’ [tot 16/12]

Leuven

Cypres Galerie
Vaartstraat 131 – 016.29.77.37
ma-zo 14-18u
q ‘Hedendaagse Kunst in de Leuvense
Binnenstad – 50/25’ [tot 21/9]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
q ‘Waterverf. Plaats en betekenis van
de aquarel- en aanverwante technieken
in de hedendaagse kunst’ [tot 3/2]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
q Thomas Raat [tot 16/12]

Menen

Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 – 056.51.58.91
ma-zo 10-12u 14-18u
q ‘Romeinen in Menen’ [tot 16/12]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
064.21.21.93 – di-zo 10-18u
q ‘4 éditeurs’ – Imschoot uitgevers,
Michèle Didier, Yellow Now, Yves
Gevaert / ‘Lire les Images’ [tot 6/1]

Namur

Musée Provincial Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10
di-za 10-18u
q ‘Les relations de Monsieur Wiertz’
[tot 30/12]

Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de
agenda…

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en
een Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaats-
naam, en per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstel-
lingsruimte gerangschikt.

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele cen-
tra, galeries en alternatieve ruimten… Initiatieven van openbare instellin-
gen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initia-
tieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement
voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een abonnement voor eenmalige
vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruim-
ten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 422-2181611-46.
Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 63-31-38-452. De
opname in de agenda betreft de naam van de instelling, het adres, het
telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel van de ten-
toonstelling(en), de naam van de kunstenaar(s) en het genre van het
werk) hebben enkel betrekking op de periode die de aflevering van
De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.
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Oostduinkerke

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Polderstraat 76 – 058.51.47.57
vr-zo 14-18u
q Renaat Ramon [tot 30/12]

Otegem

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93
woe-do-za-zo 14-18u vrij 10-18u
q Stephan Balkenhol / ‘Real Estate’ –
Matthieu Laurette [tot 16/12]

Sint-Niklaas

Galerie Deutz Art & Design
Van Landeghemstraat 18 – 03.765.16.86
Do+zo 14-17u vr 14-18u za 11-17u
q ‘Unica6’ – Sara Claes, Gabriëlla
Cleuren, Dieter Ohler, Catherine
Semoulin, Mir van Nyvelseel [tot 25/11]

Sint-Truiden

Museum Vlaamse Minderbroeders
Capucienessenstraat 1 – 011.67.29.71
di-za 10-12u 13-17u zo 14-17u
q ‘Passie voor het ongrijpbare. Mens en
religie in Hedendaagse Kunst’ [tot 6/1]

Stavelot

Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
wo-zo 14-18u30
q ‘Hommage à Luc Claus’ – Luc Claus,
Marc Angeli, Michel Boulanger,
Karel Dierickx, Tom Jooris… [tot 6/1]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10
q ‘Satellite des Sens’ – Atelier Van
Lieshout [tot 23/12]
q ‘So Close / So Far Away’ [tot 27/1]

Wortegem

Galerie Gabriël Van De Weghe
Anzegemseweg 11 – 0478.25.80.44
za-zo 11-19u
q ‘Nicaea Experiment’ – Johan Tahon
[2/12 tot 23/12]

Duitsland
Aachen

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘Kreuztragung Christi’ – Govaert
Finck [tot 2/12]
q ‘Aachener Wunderkammer’ [tot 27/1]

Baden-Baden

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 11-18u
q ‘Peinture sans fin’ – André Cadere
[tot 6/1]

Berlin

Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43
wo-ma 10-17u
q ‘Werkbund Exhibition Paris 1930.
Living in a High-rise’ [tot 7/1]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40
ma-za 12-19u
q ‘Stealing Beauty’ – Guy Ben-Ner
[1/12 tot 31/1]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093.0
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
q ‘Jeff Wall’ [tot 20/1]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.243.459.0
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘History will repeat itself’ [tot 13/1]
q ‘Sigalit Landau’ [tot 24/2]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20
di-vr 12-18u za-zo 14-16u
q Matthias Weischer [tot 23/12]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
052.151.247.9 – di+do-vr+zo 11-18u
wo 11-21u za 10-18u
q ‘1937. Perfection and Destruction’
[tot 13/1]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36
di-zo 11-17u do 11-19u
q ‘Freunde Für immer’ – Carsten Fock,
Svenja Kreh, Bernd Ribbeck, Christian
Schwarzwald… [tot 15/12]

Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘De verzonken schatten van Egypte’
[tot 27/1]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
q ‘Gegen Bleiben. Bewegung, Körper,
Ort in der Kunst der Gegenwart’ [28/11
tot 17/2]

Duisburg

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203.283.26.30 – di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘Winner of the Friends 2007 August
Seeling Prize’ – Rachel Whiteread 
[tot 13/1] q ‘Make your mark!
Understand and try printing techniques
and prints (I)’ [tot 27/1] q ‘Wilhelm
Lehmbruck in the light of photography’
[tot 24/2]

Düsseldorf

K20 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130
di-zo 10-18u vr 11-18u
q ‘Retrospective’ – Hiroshi Sugimoto
[tot 6/1]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Palermo’ [tot 20/1]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u
q ‘Drawings 1960-2003’ – Jörg
Immendorff [tot 18/11] 
q ‘The Wiesenthal Glass Factory. Design
in Glass 1957-1989’ [tot 25/11]
q ‘Paths to Modernism’ / ‘Bonjour
Russia. French & Russian Masterpieces
from Moscow & St. Petersburg,
1870-1925’ [tot 6/1]

Frankfurt

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘The discovery of Abstraction’ –
Turner, Hugo, Moreau [tot 6/1]
q ‘Art Machines – Machine Art’
[tot 27/1]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
q ‘Maximum Contrast’ – Kveta Pacovska
[tot 13/1]
q ‘VisualKulture.cat’ [tot 27/1]
q ‘The Fine Difference. European
Biedermeier Furniture, 1815-1835’
[tot 3/2]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
q ‘MACBA – Presentation of the collec-
tion in excerpts’ [tot 13/1]

Städelsches Kunstinstitut und
Städtische Galerie
Schaumainkai 63 – 069.60.50.98. 234
q ‘Cranach the Elder’ [23/11 tot 17/2]

Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘An American Index of the Hidden and
Unfamiliar’ – Taryn Simon [tot 20/1]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
q ‘Mixing and Seperating. Collaborative
and individual works, 1968-2005’ –
Arnulf Rainer & Dieter Roth / ‘American
Beauties. Art Club 2000, Larry Clark,
Nan Goldin, David Hockney… [tot 6/1]
q ‘The Russian Paintings’ – 
Georg Baselitz [tot 3/2]

Hannover

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘The Absence of Mark Manders’
[tot 25/11]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75
di 10-20u woe-zo 10-18u
q ‘New Realism’ [tot 27/1]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
q ‘OWL1 – Kunst in Ostwestfalen-Lippe’ /
‘The Long Tomorrow’ – Andreas Hofer
[tot 13/1]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q Andrea Büttner / ‘Nachbild’ – Matts
Leiderstam [tot 18/11]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
q ‘Das Rijksmuseum in Deutschland –
Meisterwerke mittelalterlicher Skulptur’
[tot 15/12]
q Robert Indiana / ‘Glans en Elegantie’
– Willy Maywald [tot 6/1]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6
0221.21.70.21 – di-zo 13-19u
q ‘Der springende Punkt’ [tot 21/12]
q ‘Elégance’ – Merlin Carpenter,
Chris Evans, Thea Djordjadze, Gerda
Scheepers, Rosemarie Trockel & Julika
Rudelius [tot 23/12]

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 0221.221.223.79
di-zo 10-18u elke 1ste vr/maand 10-22u
q ‘Kino als Ort: Fotowerkstätte Hugo
Schmölz’ [tot 9/12] q ‘Von Einer Welt’
– Corinna Schnitt / ‘Chargesheimer – ein
Bohémien aus Köln’ / ‘Ein Bohemien aus
dem Köln der Nachkriegszeit’ –
Chargesheimer [tot 6/1] q ‘Wo man
kind’ – Georg Herold [tot 24/3]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17u
q ‘Retrospektive ab 1965’ – Daido
Moriyama [tot 9/12]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Hotel California’ – Desiree Dolron &
Thomas Wrede [tot 18/11]

Krefeld

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0
di-zo 11-17u
q ‘Hirte, Fisch und Harlekin’ – Heinrich
Campendonk / ‘Strassenlaterne’ – Georg
Polke / ‘Cut Out: 100 Jahre Deutscher
Werkbund’ [tot 31/12] q ‘Domestic
Landscapes – a Portrait of Europeans at
home’ – Bert Teunissen [tot 10/2]

Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 – 02151.77.00.44
di-zo 11-17u
q ‘As though nothing had been said. 80s
Art from the Collections Kunstmuseen
Krefeld’ [tot 27/1]

Leverkusen

Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214.855.56-29 – di 11-21u wo-zo 11-17u
q ‘Ars Viva 07/08 – Sound’ [tot 6/1]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115
ma-zo 10-20u do 10-22u
q ‘walk off’ – Robin Rhode [tot 6/1]
q ‘Inside Outside, shifting position.
1987–2007’ [tot 13/1]
q ‘svayambh’ – Anish Kapoor [tot 20/1]

Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Exile in Amsterdam’ – Max Beckmann /
‘80 days’ – Fiona Tan / ‘Exile in
Amsterdam’ – Max Beckmann [tot 6/1]

Städtische Galerie im Lenbachhaus
Luisenstrasse 33 – 089.233.320.02
di-zo 10-18u
q ‘Perspektive 07’ [tot 25/11]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25
wo-zo 11-18u
q ‘Kabarett Fledermaus 1907-1913.
Ein Gesamtkunstwerk der Wiener
Werkstätte’ [tot 27/1]

Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 0251.59.07.01
di-zo 10-18u
q ‘Jugendstil ans Expressionism – From
Hermann Obrist to Marc, Klee and
Kirchner’ [25/11 tot 17/2]

Stuttgart

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32
0711.212.40.50 – di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Past Perfect – Werke 1986-2007’ –
Stan Douglas [tot 6/1]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
q ‘Past Imperfect’ – Stan Douglas [tot 6/1]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00
ma-vr 9-18u do 9-20u za-zo 11-18u
q ‘Home for Haus’ – Itty Neuhaus 
[tot 27/1]

Viersen

Städtischen Galerie im Park
Rathauspark 1 – 02.162.101.466
di-za 15-18u zo 11-18u
q ‘Made in Viersen’ [tot 18/11]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘Japon et l’occident: La plénitude du
vide’ [tot 13/1] q ‘Japanese
Photography of the Present’ – Araki,
Miyamoto, Sugimoto [tot 24/3]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘No Problem’ – Olaf Metzel /
‘Pasticcio II’ [tot 25/11] q ‘Und die
Landschat des Impressionismus’ –
Auguste Renoir [tot 27/1]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
q ‘Les rives du Pédiluve’ – Julien
Berthier & Stéphane Thidet /
‘Projectroom’ – Judy Van Luyk [tot 30/12]

Bourges

La Box
Rue Edouard Branly 9 – 02.48.24.78.70
q ‘Colocation #1’ – David Ter-Oganyan
& Ilya Budraitskis [tot 17/11]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
q ‘Instant City’ [tot 18/11]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930
03.28.63.63.13 – di-za 10-18u
q ‘Nouvelles Acquisitions. Volet 1’ [tot
2/2] q ‘Déjà-vu. Collection du FRAC
Nord-Pas de Calais revue et réinterpré-
tée par Hans-Peter Feldmann’ [tot 29/2]

Grenoble

CNAC Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
q Tino Segal [tot 18/11]
q ‘Everybody wants to rule the world’ /
Kelley Walker / ‘I am Making Art Too,
2003’ – Jill Miller / ‘Composition for
Violin and Voices (Male), 1987’ – John
Baldessari [tot 6/1]

Lyon

Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle – 04.72.69.17.18
q ‘Biennale d’Art Contemporain de
Lyon 2007’ [tot 6/1]

Marseille

Frac Provence Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u30 14-18u
q ‘L’ Art Tangent’ – Odile Darbelley &
Michel Jacquelin [tot 15/12]

Orléans

Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 – 02.38.62.32.75
ma-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-18u
q ‘Ant Farm redux’ [tot 23/12]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38
01.42.71.38.38 – wo-zo 14-19u
q ‘L’Europe en Devenir (partie 2)’
[tot 30/12]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33
wo-ma 11-21u
q ‘Correspondances’ – Victor Erice &
Abbas Kiarostami / David Claerbout /
Sylvia Bächli / ‘Accrochage de photogra-
phies’ [tot 7/1] q ‘L’atelier d’Alberto
Giacometti. Collections de la Fondation
Alberto et Annette Giacometti’ [tot
11/2] q Richard Rogers [21/11 tot 3/3]
q ‘The Museum’s collections, new han-
gings’ [1/2 tot 12/5]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
q Lee Bul [tot 27/1]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 01.42.89.89.00
ma-za 11-19u
q ‘Iconography’ – David Mach [tot 17/11]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 
do 14u30-18u30
q Roger Parry [tot 18/11] q ‘Images
du Moyen-Orient’ [tot 20/11] 
q ‘Les Vies d’Edward Steichen’ / ‘Une
Epopée Photographique’ – Edward
Steichen [tot 30/12]

Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 – 01.47.03.12.50
di-vr 12-19u za-zo 10-19u
q Roger Parry [tot 18/11]

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11
01.53.67.40.00 – di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
q ‘Play Back. Art Clip Video’ / ‘Sans
Titres 1993-2007’ – Mathieu Mercier
[tot 6/1] q ‘Souvenirs d’un pays à moi-
tié oublié’ – Alfred Kubin / Helene
Schjerfbeck (1862-1946) [tot 13/1]

Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 – 01.55.31.95.67
di-zo 10-18u
q ‘Face à l’ impressionisme’ – 
Jean-Jacques Henner [tot 13/1]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
q ‘Frontières’ – Anselm Kiefer [tot
7/12] q ‘Chefs-d’oeuvre islamistiques de
l’Aga Khan Museum’ / ‘Le Chant du
Monde. L’art de l’ Iran Safavide 1501-
1736’ [tot 7/1] q ‘Trois siècles de des-
sins français au musée de Darmstadt’ /
‘Biedermeier de l’artisanat au design.
Vienne et Prague, 1815-1830’ [tot 14/1]
q ‘Talent Errant’ – Polidoro da
Caravaggio / ‘Suites’ – Christian
Milovanoff [tot 21/1] q ‘Dessins/frontiè-
re/dessins’ – Anselm Kiefer [tot 4/2]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50
wo-ma 9u30-17u
q ‘Delacroix et les Compagnons de sa
Jeunesse’ – Géricault, Bonington, Huet,
Barye… [23/11 tot 25/2]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand
02.98.55.55.77 – di-za 10-18u zo 14-17u
q ‘Dialogues’ – Cécile Bart, Robin
Collyer, Olga Chernysheva, David Diao
[tot 6/1]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832
di-zo 14-18u
q ‘What you see is what you guess’ [tot
18/11]

Rennes

Triangle
Boulevard de Yougoslavie – 02.99.22.27.27
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u za 10-12u
13u30-18u
q Laurent Pariente [tot 30/11]
q ‘Se Fondre’ – Anne Durez 
[10/1 tot 1/3]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37
wo-ma 12u30-19u
q ‘Un rendez-vous de Dimossios Ergasia.
Se faire un sang d’ encre’ – Patrick
Meyer / ‘De nos jours, par ici’ – Marie
José Burki / ‘I love it when I plan comes
together’ – Grout/Mazéas [tot 16/12]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance
02.35.72.27.51 – wo-zo 13u30-18u30
q Philippe Cognée [tot 9/12]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05
wo-do 13-19u vr-za 14-21u zo 14-19u
q ‘Territoires de l’ image. Le Fresnoy –
10 ans de création’ [tot 8/2]

Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 03.20.28.91.60
wo-ma 13u30-18u
q Hans-Peter Feldmann / ‘Territoires de
l’ image. Le Fresnoy – 10 ans de création’
[tot 14/1]

Valenciennes

Musée des Beaux-Arts
Boulevard Watteau – 03.27.22.57.20
wo-ma 10-18u
q ‘Pharaon. Homme, roi et dieu’ [tot 20/1]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘The Bookshop’ [30/11 tot 31/12]
q ‘Henry Moore: Master Printmaker –
A Major Tour of Russia’ [1/2 tot 1/1]
q ‘Creation Myths. Epstein’s ‘Flenite
Relief’ of 1913 in focus’ [tot 11/2]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
q ‘The First Emperor: China’s
Terracotta Army’ [tot 6/4]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q Mamma Andersson / Siobhán Hapaska
[tot 25/11]

National Portrait Gallery
2 St. Martin’s Place – 020.7306.0055
ma-zo 10-18u do-vrij 10-21u
q ‘Des Portraits Pop Art’ [tot 20/1]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
q ‘At Home: Potraits of Artists from the
Royal Academy Collection’ [17/1 tot
25/11] q ‘Making History: Antiquaries
In Britain, 1707–2007’ [tot 2/12]
q ‘A Retrospective’ – Georg Baselitz
[tot 9/12] q ‘An American’s Passion for
British Art: Paul Mellon’s Legacy’
[tot 27/1]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
q ‘Turner Prize Retrospective’ [tot 6/1]
q J.E. Millais [tot 13/1]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q Louise Bourgeois [tot 27/1]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
q Langlands & Bell [tot 7/12]
q Nick Waplington [12/12 tot 20/1]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
q ‘Cloaca 2000-2007’ – Wim Delvoye
[tot 6/1]

Nederland
Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
q ‘Cina Now’ [tot 15/1]

Amsterdam

Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
q ‘Megacities – Bogotá’ [23/11 tot 12/1]

Arti et Amicitiae
Rokin 112 – 020.623.35.08
di-zo 13-18
q ‘Traag. Een handgewerkte tentoon-
stelling’ [7/12 tot 6/1]

Bijbels Museum
Herengracht 366 – 020.624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
q ‘Ik ben een vreemdeling op aarde’
[tot 18/11]
q ‘Giotto in Amsterdam. De frescocyclus
in de Arenakapel te Padua’ [13/12 tot 2/3]

Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
q Rosa Barba [tot 6/1]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 – 020.625.56.51
di-wo+zo 11-18u do-za 11-23u
q ‘Adriano’ – Alberto De Michele / 
‘Of two minds, simultaneously’ – Richard
Hawkins [tot 3/2]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59
dagelijks 12-18u
q ‘Winter Palace’ [19/12 tot 12/1]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14
di-za 10-20u30 zo 13-17u
q ‘Kopstoot!’ – Nico Dockx,Vaast Colson
en Dennis Tyfus [30/11 tot 20/1]

De Kunstfabriek
Polonceaukade 20 – 020.488.94.30
wo-vr 13-22u za-zo 11-18u
q ‘Haal meer groen in huis!’ [tot 18/11]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68
ma-zo 10-18u
q ‘Verborgen Afghanistan’ [22/12 tot 20/4]

De Praktijk
Lauriergracht 96 – 020.422.17.27
di-za 13-18u
q ‘Werken op papier’ – Paul van Dongen /
‘Die Liebe und die Arbeit, schilderijen’ –
Bas Meerman [tot 17/11]
q ‘Grand Finale – alle kunstenaars van
De Praktijk!’ [tot 22/12]

Fotografie Museum Amsterdam
(Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
q ‘Binnenstebuiten. Foto’s uit
Amsterdamse collecties en archieven’
[tot 5/12] q ‘Weegee. Uit de Collectie
Berinson’ [14/12 tot 5/3]

Galerie Onrust
Planciusstraat 9a – 020.420.22.19
wo-za 13-18u 1e zo/maand 14-17u
22/12 tot 5/1 enkel op afspraak
q ‘Rätsel der Sternengläubigen’ – Felix
Droese [24/11 tot 19/1]
q Markus Weggenmann [16/1 tot 23/2]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46
di-za 13-18u
q ‘Cut Outs’ – Anthea Hamilton /
‘Theorie van de Straat’ – Paulien Oltheten
[tot 24/11]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
q ‘Ecritures pictographiques’ – Henri
Jacobs [tot 2/12]

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u
q ‘Art Nouveau tijdens de laatste tsaren’
[13/10 tot 5/5]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
q Valérie Belin [tot 25/11]
q ‘Document Nederland: Fans Raimond
Wouda fotografeert gepassioneerd
Nederland’ [8/12 tot 24/2]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
q ‘Geschiedenis van de Joden in
Nederland 1900 – heden’ [15/1 tot 31/12]
q ‘Moderne meesterwerken ui Moskou’
[tot 10/2]

Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 – 020.624.17.77
wo-zo 14-20u
q ‘Transit Mongolië. Steppenland in
Verandering’ – Robin Noorda [tot 2/12]
q ‘Terug’ – Roy Dames [7/12 tot 6/1]

Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264 – 020.623.71.01
di-za 13-18u 1ste zo maand
q ‘Video Vortex’ [tot 3/2]

Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 – 020.523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Modeprenten 1790-1890’
[29/11 tot 30/3]

Rijksakademie van beeldende kunsten
Sarphatistraat 470 – 020/527.03.00
za-zo 12-19u
q ‘Open Ateliers’ [1/12 tot 2/12]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
q ‘Te Gast:The Leaping Horse’ [tot 17/12]
q Karel du Jardin [14/12 tot 16/3]
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Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
q Krijn de Koning [tot 22/12]

Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 – 020.573.29.11
dagelijks 10-18u do 10-21u
q ‘Cruel Bonsai’ – Heringa & Van
Kalsbeek [tot 6/1]
q ‘Other Voices, Other Rooms’ – Andy
Warhol [tot 13/1]

Stichting Dasarts
Mauritskade 56 – 020.586.96.36
q ‘The Glamour of Violence’ [tot 23/11]

Torch
Lauriergracht 94 – 020.626.02.84
do-za 14-18u
q ‘Paintings 2006-2007’ – Hans Broek
[tot 22/12]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 020.568.82.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Diepe Wildernis – een Braziliaanse
roman verbeeld’ [tot 27/1]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q Vincent van Gogh & Georges Seurat
[tot 31/12]
q ‘Barcelona 1900’ [tot 20/1]

W 139
Warmoesstraat 139 – 020.622.94.34
ma-zo 11-19u
q ‘C.A.R.L.: Center for the
Advancement of Recreation and Leisure’
– Eric von Robertson [24/11 tot 23/12]

Arnhem

Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 – 026.442.69.00
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Arnhemse Meisjes’ [tot 13/1]

mmka – Museum voor Moderne Kunst
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Highlights’ – Juul Jacobs [tot 13/1]
q ‘Het Mankes Perspectief’ [tot 27/1]
q ‘Dealing with Reality’ [24/11 tot 17/2]

Assen

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
q ‘Handsome Tofu’ – Gregory Maas &
Nayoungim [tot 1/12]

Bladel

Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 – 0497.38.69.14
za-zo 13-17u
q ‘Glasobjecten van Jorg Zimmermann
& schilderijen van Roland Cuppers’
[tot 16/12]

Delft

Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 – 015.214.59.13
do-za 12-17u zo 14-17u
q ‘Arie Berkulin next to Leon Adriaans’
[tot 16/12]

Den Haag

Haagse Kunstkring
Denneweg 64 – 070.364.75.85
di-za 12-17u zo 13-17u
q ‘Kunstmarkt: etsen, zeefdrukken,
foto’s, sieraden, schilderijen…’ [tot 4/12]

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30 – 070.346.27.00
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
q ‘Boekontwerp tussen Art Nouveau en
Nieuwe Zakelijkheid’ – Henry van de
Velde [tot 25/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
q ‘The Rise of “re”’ – Navid Nuur [tot
2/12] q ‘Eilandenrijk’ – Cor Gout,
Diederik Gerlach, Willem Hussem, Pieter
Ouborg, Jan Goeting, Galerie Orez,
Marius Quee, Livinus van de Bundt…
[25/11 tot 27/1]

Deurne

Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 – 0493.32.29.30
di-zo 12-17u
q ‘Otto Van Rees als Illustrator’ [tot 6/1]

Deventer

Kunstenlab
Laboratoriumplein 1 – 0570.611.848
di-zo 13-17u
q ‘Vangen en Bevrijden van Sporen’ –
Maarten Heijkamp & Toine Klaassen [tot
25/11]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89
wo-za 12-17u
q ‘22+2’ [tot 2/12]

Egmond aan Zee

Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 – 072.506.151
vr-zo 14-19u
q ‘Expo 37. Zwart/Wit’ [tot 18/11]
q ‘Expo 38. Papier en kleinplastiek’
[24/11 tot 9/3]

Eindhoven

De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D – 040.281.55.03
do-zo 13-17u
q ‘My siamese body’ – Mathijs Lieshout
[4/12 tot 19/1]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘Vormen van verzet. Kunstenaars en
het verlangen naar sociale verandering
van 1871 tot heden’ [tot 6/1]
q ‘De verbeelding aan de macht. Het
Apollohuis’ [tot 9/3]

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12-22 – 0228.35.11.11
di-zo 10-17u
‘2MOVE’ [tot 6/1]
q ‘De Walvis’ [14/12 tot 30/3]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
q ‘Oosterse Kunstnijverheid’ – Studio
Job [25/12 tot 30/12]
q ‘Russische sprookjes, volksverhalen en
legenden’ [15/12 tot 6/4]

Haarlem

De Hallen Haarlem – Vleeshal en
Verweyhal
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘The present order is the disorder of
the future’ [tot 25/11] q Erik van
Lieshout en Kelley Walker / ‘Videowerken’
– Andrea Fraser [8/12 tot 2/3]

De Vishal
Grote Markt 20 – 023.532.68.56
di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘Bird Watching’ [tot 23/12]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10
di-za 10-17u zo 12-17u
q ‘Vogels van Formaat’ [tot 19/1]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie
’t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
q ‘Van Buitenplaats tot Buitenplaats’ –
Charlotte Van Pallandt & Kees Vermey
[tot 20/1]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 035.629.28.26
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Niet beschreven Ruimte: de Architec-
tuur van Koen Van Velsen’ [tot 6/1]

Leiden

Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Thank you. De schenkingen Merkus
en Cleveringa’ [tot 6/1]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
q ‘Restauratieproject SRAL’ – Georg
Sturm [30/6 tot 6/1] q ‘Werken uit de
collectie’ – Sol LeWitt / ‘Land of Crystal’ –
Mai-Thu Perret [tot 6/1] q ‘Rijksmuseum
Maastricht. Apelles en Vulcanus’ [tot 17/2]

Galerie Wansink
Kapoenstraat 20 – 043.32.10.665
wo-za 13-17u laatste zo van de maand
14-17u
q Eugène Brands [tot 1/12]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07
wo-zo 12-17u
q ‘STAIR/STARE’ – Johannes Schwartz,
Experimental Jetset & Herman Verkerk
[tot 16/12]

Stichting Ateliers Maastricht /
’t Brandweer
Capucijnenstraat 21 – 043.361.45.61
di-do 11-13u
q ‘Dust / Brickfields Kuala Lumpur’ –
John Lambrichts [tot 2/12]

Middelburg

Zeeuws Museum
Abdij 3 – 0118.62.66.55
ma-za 11-17u zo 12-17u
q ‘R-DAM —> ZL’ [tot 9/12]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘De Bomen van Lücker. Schilderijen,
tekeningen en etsen van Eugène Lücker’
[tot 10/2]

Paraplufabriek
Van Oldebarneveltstraat 63A
024.360.17.46 – do-zo 13-17u
q Dorien de Wit [tot 2/12]

Noorden

Artipoli
Voorweg 2 B – 06.22.37.20.44
vr 15-21u za 11-17u zo 12-17u
q ‘Love-Bomb’ – Arin Sunaryo [tot 2/12]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
q ‘Kon ik maar 1:1 een overzichtsten-
toonstelling van mijn gedachten maken’
– Sjaak Langenberg [tot 3/2]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
q ‘The riddle of Double Ingres. Van
Gigh’s drawings reconsiderd’ [tot 27/1]

Roermond

Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 – 0475.33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
q ‘Architect Pierre Cuypers, vernieuwer
vanuit het verleden’ [tot 13/1]

Rotterdam

Historisch Museum Rotterdam
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Inspiratie Rotterdam. Fotografie nu’
[tot 24/2] q ‘Bloedmooi. Onze dubieuze
relatie met het dier’ [tot 30/3]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Meester van Montmartre’ –
Théophile-Alexandre Steinlen [22/9 tot
20/1]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
q ‘Enclosures’ [tot 13/1]

Nederlands Architectuurinstituut
(NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Nest 19. Observing Construction’ –
Edward Clydesdale Thomson [tot 2/12]
‘Cuypers. Architect with a Mission’ [tot
6/1] q ‘Nest 20. De Derde stad’ – Georg
Bohle [8/12 tot 20/1] q ‘Gewoon archi-
tectuur. De verheerlijking van de Gouden
Eeuw – A.A. Kok & De Grachtengordel’
[tot 3/2] q ‘1:500 Ontwerp Heesterveld’
[tot 17/2]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
q ‘Out of the Ordinary 1970-1980’ –
Joel Meyerowitz / ‘Photoworks 1982-
2007’ – Joachim Schmid [tot 25/11]

Sculpture International Rotterdam
Coolsingel (rondom stadhuis)
www.sculptureinternationalrotterdam.nl
q ‘Publiek’ – Monica Bonvicini, Germaine
Kruip, Ugo Rondinone [tot 18/11]

TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98
di-zo 11-18u
q ‘Shared_Space’ [tot 27/4]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
q ‘Bodypoliticx’ [tot 16/12]
q Liam Gillick [19/1 tot 24/3]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
q ‘Imago. Beelden van Caspar Berger’ /
‘Zeelucht. Foto’s van Paul Kramer’ /
‘Ontmoetingsplaats van het onzichtbare.
Beelden van Iris Le Rütte’ [tot 6/1]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Advanced Failure’ – Otto Egberts [tot
25/11] q ‘Drawn to Destruction’ –
Raquel Maulwurf / ‘Groei. Aanwinsten
2003-2007’ [tot 6/1]

’s-Hertogenbosch

Artis
Boschveldweg 471 – 073.613.50.52
do-zo 13-17u
q Asier Mendizabal [2/12 tot 20/1]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
q ‘Os Gemeos’ [tot 6/1]
q ‘GuestRoom #7. MAMAM’ [tot 13/1]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
q ‘Naturen, schilderijen en werken op
papier’ – Reinoud van Vught / Liesbeth
Bijkerk / ‘De Stijl in Tilburg. De vriend-
schap tussen Antony Kok en Theo van
Doesburg’ [tot 6/1]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25
wo-vr 12-17u za-zo 13-17u
q ‘Küba/Paradise’ – Kutlug Ataman [tot
16/12]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
q ‘Hidden Curriculum’ – Annette Krauss
[tot 18/11] q ‘About the Relative Size of
Things in the Universe’ – Martin Beck
[25/11 tot 13/1]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘De evolutie van de Compositie.
Kunsthistorische onderwijsplaten’ –
Willem Vogelsang / ‘Etser’ – Gerard van
Rooy [tot 6/1] q ‘Stichting Victor VI: de
rijke man en de arme Lazarus door
Hendrick ter Brugghen’ [tot 13/1]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57
di-zo 11-17u
q ‘Uit het nucleair onderkomen’ – 
Rob Moonen & Loek Grootjans / ‘Alleen
het onderweg zijn telt’ – Toon Michiels
[tot 25/11]
q ‘[dis]connected’ – Karin van Pinxteren
& Julia Winter / ‘Birth Copulation Death’
– Frank van Hemert [7/12 tot 25/2]

Zwolle

Museum de Fundatie
Blijmarkt 20 / Paleis aan de Blijmarkt
0572.38.81.88 – di-zo 11-17u
q ‘Het oog van de kenner’ – Dirk
Hannema (1895-1984) [tot 20/1]

Oostenrijk
Graz

Landesmuseum Joanneum
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.00
di-zo 10-18u
q ‘Utopia for Everyone. Model Martin
Kippenberger’ [tot 6/1]
q ‘Delicacy of Painting. Masterpieces of
Johann Georg Platzer’ [tot 13/1]

Klosterneuburg

Sammlung Essl
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150
di-zo 10-19u wo 10-21u
q ‘Foto.Kunst – Zeitgenössische Foto-
grafie aus der Sammlung Essl’ [tot 25/11]

Wien

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
q ‘True Romance. Allegories of Love
from the Renaissance to the Present’
[tot 3/2] q ‘Viva la Muerte – art and
death in Latin America’ [tot 17/2]

BA CA Kunstforum 
Freyung 8 – 00431 537 33 26
Za-do 10-19u vr 10-21u
q ‘Der Kuss der Sphinx. Symbolismus in
Belgien’ [tot 3/2]

Bawag Foundation
Tuchlauben 7 A – 053.453.22.96
dagelijks 10-18u
q Romantic Conceptualism’ [tot 1/12]

Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘China – Facing Reality’ [tot 10/2]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210
01.22.615.6590 – di-zo 10-19u
q ‘Ephemeral Transfigurations: The
Creation of the World’ [13/1 tot 30/12]
q ‘Avant-Garde Magazines’ [tot 11/1]
Lucia Nogueira [tot 9/2]
q ‘Travelling ‘70-’76’ – Robert
Rauschenberg [tot 30/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15
di-zo 11-20u
q Bahman Jalali [tot 6/1]
q ‘A body without limits’ [tot 21/1]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
q ‘Kawai. Japan today’ [tot 15/7]

MACBA
Plaça dels Angels 1 – 093.412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
q ‘Be-Bomb. The Transatlantic War of
Images and all that Jazz. 1946-1956’ /
q ‘Timelines: Transparencies in a Dark
Room’ – Joan Jonas [tot 7/1]
q ‘A Theatre Without Theatre’ [tot 17/2]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000
di-zo 10-20u
q ‘USArt: 300 Years of Innovation’ [tot
1/2] q ‘Each to Their Own Taste’ [tot 1/4]

Madrid

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
q ‘Art and Humanism in the German
Renaissance’ – Dürer and Cranach [tot
6/1] q ‘Modern Masters of Drawing’
[27/11 tot 17/2]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea
Rua Ramon del Valle Inclan s/n
0981.57.79.26 – di-za 11-20u zo 11-14u
q Apolonija Sustersic & Carme Nogueira /
‘The Gender Battle’ [tot 9/12]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Auswahl 07’ – Sabine Trüb [1/12 tot 6/1]

Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
q ‘Das Tribunal’ – Christoph Büchel [tot
31/12] q Otto Meyer-Amden – Oskar
Schlemmer [tot 3/2] q Andreas Gursky
[tot 24/2]

Museum für Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 10-17u
q ‘Fokus’ – Bruce Nauman / Johanna
Billing [tot 31/12]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
q Marine Hugonnier [tot 9/12]
q ‘Weihnachtsausstellung’ [22/12 tot 20/1]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51
di-vr 14-18u za-zo 14-17u
q ‘The artists participating in the collec-
tion Cahiers d’ artistes, serie VI + VII’
[tot 25/11]

Genève

Musée d’Art Moderne et
Contemporain (Mamco)
rue des Vieux-Grenadiers 10
022.320.61.22 – di 12-21u wo-zo 12-18u
q ‘Multimimetica’ [tot 13/1]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Vis-à-vis’ – Bacon & Picasso [tot 25/11]
q Berlinde De Bruyckere, Jenny Saville,
Dan Flavin [tot 25/11]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q Kai Althoff [tot 6/1] q ‘Welcker und
die Moderne’ – Carola Giedion [tot 18/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Idyll on the Edge’ – Félix Vallotton
[tot 13/1] q ‘Picture Ballot 2007’
[30/11 tot 17/2] q ‘Drawings by
Daumier’ [7/12 tot 24/2] q ‘In High
Fashion, 1923-1937’ – Edward Steichen
[11/1 tot 30/3]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Zürich
Limmastrasse 270 – 044.277.20.50
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
q ‘Querverstümmelung’ – Christoph
Schlingensief [tot 3/2]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Nature Design – From Inspiration to
Innovation’ [tot 2/12] q ‘Saiten Tasten
Sounds’ [tot 3/2] q ‘Im Westen nur
Neues. Von der Kunstgewerbeschule zur
Zürcher Hochschule der Künste’ [tot
10/2] q ‘Comix!’ [tot 23/2]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 januari 2007. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 december 2007 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on January 15th, 2007.
Please send your information before 
December 15th, 2007 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

BEURSVENNOOTSCHAP  VERMOGENSBEHEER
Roderveldlaan 5, 2600 Berchem Tel: 0032 3 259 26 00 Fax: 0032 3 259 23 05 info@meritcapital.be

www.meritcapital.be
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Kapitalo

Permanente partners

Inhoudsopgave

nummer 124 november – december 2006

| Koen Brams & Dirk Pültau Gesprek met Daniel Buren over
de tentoonstelling Kunst in Europa na ’68 | Margarethe
Jochimsen WENDE ‘80’ van Hanne Darboven. De structuur
van het werk | Hans Ulrich Gumbrecht Zes vuistregels voor
de periode na ‘de lessen uit de geschiedenis’ | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Dan Van Severen | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Lili Dujourie | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Ann Veronica Janssens |
Bart Meuleman Interview met Marianne Van Kerkhoven |
Fieke Konijn De Appel 1975-1983 | Koen Brams & Dirk
Pültau Interview met Jef Cornelis over de literatuurfilms |
Daniël Robberechts Dagboek 1980 | Guy Poppe Solidarnosc,
de Grote Scheur in het IJzeren Gordijn

nummer 125 januari – februari 2007

| Jan Blommaert Verliezingen. Over de Belgische gemeente-
raadsverkiezingen van 8 oktober 2006 | Hans Blokland
De Langeleegte: verkiezingen in Nederland | Bart Verschaffel
Omzien naar ‘choses plus apparentes que les paroles’: T.J.
Clark over Nicolas Poussin | Ernst van Alphen Pijnlijke
Schilderijen | Dirk Pültau Learning from the Museum /
Learning from Art | Eric De Bruyn Een schouwspel van
handen: Richard Serra’s films

nummer 126 maart – april 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau The 80s: A Topology. Gesprek
met Ulrich Loock | Eviatar Zerubavel Historische disconti-
nuïteit | Hubert van den Berg Sixties? Bij een tentoonstel-
ling in het Haags Gemeentemuseum | Koen Brams & Dirk
Pültau Gesprek met Lili Dujourie (II). Het vroegste werk
(1967-1972); videowerken (1972-1981) | Dirk Lauwaert
Visconti, Rocco, Simone, Nadia. La Robe de l’Histoire | Hans
De Wolf In memoriam Dritte Romantik

nummer 127 mei – juni 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau “Twijfel er niet aan dat televi-
sie nog altijd gelijkstaat met politiek”. Interview met Jef
Cornelis over Container | Bart Meuleman Schedel en Tanden
– over de rampzalige ontvangst van Container | De plaats
van de intellectueel –  paneldiscussie met Hans Blokland,
Joke Hermsen, Rem Koolhaas, Dirk Pültau, Gijs van Oenen |
De plaats van de intellectueel –  paneldiscussie met Jean-
Jacques Cassiman, Thierry De Duve, Dominiek Hoens, Dirk
Pültau, Myriam Van Imschoot | Container 3: De puntzak
van Heine (transcriptie) | Rudi Laermans Postmoderniteit
en politiekloosheid

nummer 128 juli – augustus 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau Een verzameling tentoonstel-
lingen. Gesprek met Christian Bernard | Fieke Konijn
Interventies en plug-ins. De problematische positie van de
museumcollectie | Camiel van Winkel Het einde van de
geschiedenis | Wim Cuyvers Musea voor actuele kunst, van
het bordeel via de school naar Ikea | Marjolijn Dijkman &
Julie Peeters Formatting the Museum | Wouter Davidts
Nostalgie en pragmatiek. Architectuur en het nieuwe
Stedelijk Museum Amsterdam | Gijs van Oenen Stand-by:
de passieve uitwerking van digitale kunst | Dirk Lauwaert
Asta Nielsen. Tussen ruis en guillotine

nummer 129 september – oktober 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en het museum: een
gesprek met Joëlle Tuerlinckx | Film in het museum. Een
panelgesprek over video en film tussen ‘cinema’ en ‘ten-
toonstelling’ met Catherine David, Chris Dercon (modera-
tor) en Pedro Costa | Geert Bekaert 7. Amédée Cortier,
Raoul De Keyser, René Heyvaert, Guy Mees, Roger Raveel,
Dan Van Severen, Marthe Wéry in het Raveelmuseum |
Koen Brams & Dirk Pültau Over documenta 12 |
Dirk Lauwaert De Brooks-hypothese | Gregor Langfeld Bij
de Max Beckmanntentoonstelling in Amsterdam

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting 

Auteurs

Gilles Barbedette (1952-1992) Frans romanschrijver,
criticus, vertaler van Engelse literatuur en Nabokov-
specialist.
Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie.
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
Michel Foucault (1926-1984) Frans filosoof, politiek
activist en vriend van Daniel Defert. Tot zijn belangrijkste
werken behoren Histoire de la folie à l’âge classique. Folie et
déraison (1961), Les mots et les choses (1966), L’archéologie
du savoir (1969), Surveiller et punir (1975) en Histoire de la
sexualité (1976-1984).
Carien Gibcus Studeerde Nederlands in Groningen en
Antwerpen, en deed daarna een Research Master Literary
& Cultural Studies in Groningen. Momenteel is zij freelance
redacteur en publicist.
Piet Joostens Auteur, vertaler en redacteur van het literai-
re tijdschrift yang.
Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver-
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks
De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). Een tijd geleden
verscheen zijn bundel Dromen van een expeditie. Geschriften
over film 1971-2001 bij Uitgeverij Vantilt (Nijmegen).
Kobe Matthys Richtte in 1992 een agentschap zonder
naam op voor de presentatie van quasidingen. Quasidingen
getuigen van een aarzeling tot classificatie. Agentschap
werkt momenteel aan een boek waarin een reeks quasidin-
gen in relatie tot de classificaties van intellectuele eigendom
worden gepresenteerd.
Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoordig
over poëzie, politiek en popmuziek. In 2004 verscheen zijn
dichtbundel Hulp (Querido, Amsterdam).
Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst.
Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
Luc Tuymans Kunstenaar. Woont en werkt te Antwerpen.
Momenteel neemt hij deel aan Cadeaux d’ amis: een homma-
ge aan Jan Hoet (Universiteit Hasselt, tot 16 December 2007)
en aan The Painting of Modern Life (The Hayward Gallery,
Londen, tot 30 december 2007). Eerst daaropvolgende ten-
toonstellingen: Luc Tuymans: Retrospective, Mücsarnok
Kunsthalle, Budapest, 14 december 2007 – 11 februari
2008 (daarna te zien in München en Warschau). Bij David
Zwirner, New York, is een solotentoonstelling gepland in
februari-maart 2008.
Myriam Van Imschoot Danshistorica, dramaturge en
curator. Ze leidt met Jeroen Peeters Sarma, een danswerk-
plaats voor onderzoek en kritiek. Momenteel heeft ze een
residentie in Kaaitheater waar ze een ‘collaboratief ’ onder-
zoek opzet, in een tijdelijke archief-, tentoonstellings- en
ontmoetingsruimte, rond Crash Landing, het veelbesproken
improvisatie-initiatief uit de jaren ’90 van Meg Stuart,
Christine De Smedt en David Hernandez.
Wouter van Raamsdonk Studeerde geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en was werkzaam als studen-
tendecaan in het Hoger Onderwijs. Hij publiceert regelmatig
in algemeen-culturele tijdschriften in Nederland en België.
Philippe Van Snick Kunstenaar, woont en werkt te
Brussel. Doceert aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel.
Momenteel werkt hij samen met Hilde Van Gelder aan het
onderzoeksproject Minimalist and Abstract Painterly Space and
Time. The Case of Philippe Van Snick. In 2006 resulteerde dit
reeds in de tentoonstelling Undisclosed Recipients (Mechelen/
Strombeek). Voor 2010 is een tentoonstelling in M te Leuven
alsook de publicatie van een monografie gepland.

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Mieke Mels
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern), Bart Meuleman (pp. 1-3) 
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Mieke Mels

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
Verschijningsritme: Tweemaandelijks

Planning verschijnt deadline
nummer 131 15 januari 2008 15 december 2007
nummer 132 15 maart 2008 15 februari 2008
nummer 133 15 mei 2008 15 april 2008
nummer 134 15 juli 2008 15 juni 2008
nummer 135 15 september 2008 15 augustus 2008
nummer 136 15 november 2008 15 oktober 2008

Oplage: 15.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken,
culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen voor
hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels,
musea en stichtingen voor beeldende kunst

Abonnement
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
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de
plaats van waaruit u geld overmaakt! 

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
KBC Rotterdam 63 31 38 452
Buitenland per internationale postwissel
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar-
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement 20,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 5,00 EUR 

Tarieven Buitenland
Abonnement 25,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 7,00 EUR

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50 – Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens, 
Turnhoutsebaan 109, 2140 Antwerpen
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