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Gilles Deleuze

Rizomen. Verlangensmachines.
Deterritorialisering. Multiple subjecti-
vities. In de kunstwereld hebben deze
fetisjbegrippen al een stevige carrière
achter de rug. Midden jaren ’90, toen
de ‘procesmatige kunst’ in zwang raak-
te, introduceerden (ster)curatoren hun
favoriete ‘artistieke praktijken’ met
standaardfrasen als it’s a work of the
devenir. Maar Deleuze pastte niet
alleen in de hausse van procesmatige
kunst. Zijn denken werd en wordt ook
ingeschakeld als een vitalistisch wapen
tegen kritiek. De vrolijke affirmatie
van het leven slaat in dat geval om in
een agressieve positiviteit. Weg met al
dat kritische, negatieve gedoe. Tegen
tegen, om het met de titel van een
recent symposium (januari 2004) in
het MuHKA te zeggen.

Het idee voor dit nummer is
gegroeid uit een hartsgrondige irrita-
tie over het gebruik en misbruik van
Gilles Deleuze (1925-1995) in de
kunstwereld. Het werd stilaan tijd om
Deleuze tegen zijn liefhebbers te ver-
dedigen. Maar we mogen ons niet tot
een apologie beperken. We moeten
ook analyseren op welke manier het
denken van Deleuze zijn gebruik/mis-
bruik uitlokt. Aaron Schuster, die spe-
cifiek ingaat op het gebruik van
Deleuze in de kunstwereld, relativeert
het nut van zijn denken voor de kunst.
Hij geeft aan hoe de hedendaagse
kunst, onder verwijzing naar Deleuze,
vooral zichzelf niet wil zijn, maar wil
opgaan in wat ze niet is, het échte
leven. Dit verlangen functioneert als
een scherm dat bestaande problemen
in de kunst en het leven aan het zicht
onttrekt. De tekst van Marc De Kesel
insisteert op een ongezellig aspect van
Deleuzes denken dat door vrolijk-
nomadische deleuzianen onder de
reismat is geveegd: de agressieve en
ondraaglijke component in zijn vitalis-
tische ‘zijnsleer’. De Kesel vertrekt van
het thans populaire ‘nomadische sub-
ject’ van Deleuze. Dat subject blijkt
echter niet de vlottende identiteit van
een reiziger of migrant te zijn. Het is
een gewelddadig on-subject, een pure
machtswil die, drijvend op het vitale
geweld van het zijn zelf, in de ‘zijnsver-
geten’ orde van ons dagelijks leven bin-
nenbreekt. De nomade is het leven/het
zijn dat vernietigend in ons woekert.

Dominiek Hoens volgt Deleuze in
diens lectuur van Bartleby, de figuur
uit de novelle van Melville. Hij stelt
scherp op de ongewone kant van
Deleuzes Bartleby-lectuur, om via twee
motieven uit Melvilles verhaal – het
scherm en de muur – op de blinde vlek
van Deleuze te stoten. Dirk Lauwaert
gaat in op de late ‘diptiek’ die Deleuze
aan film wijdde: de boeken L’Image-
mouvement en L’Image-temps.
Daarmee komt een belangrijk deleu-
ziaans thema in het vizier – de tijd –
alsook een belangrijke referentie-
figuur: Henri Bergson.

De essays over Deleuze worden door-
kruist met essays van Deleuze zelf.
L’Immanence: une vie... is de laatste
tekst die Deleuze bij leven publiceerde.
Verder is er een gesprek tussen Toni
Negri en Gilles Deleuze, gevolgd door
een bij uitstek politieke tekst:
Deleuzes naschrift over de controle-
maatschappijen.

Met dat politieke thema belanden
we bij de enige tekst in dit nummer die
niets met Deleuze te maken heeft:
Marc Spruyt analyseert de pogingen
van het VB om zich te profileren inza-
ke economisch beleid.

Dit nummer werd gemaakt in 
samenwerking met Marc De Kesel 
en Dominiek Hoens.

MARC DE KESEL

Djengis Khan bezat geen land… 1

Rien ne voyage moins qu’un nomade. C’est
parce qu’ils ne veulent pas partir qu’ils sont
nomades. Et c’est pour ça qu’ils sont […] 
tellement persécutés.

Gilles Deleuze 2

1. Nomade… 

Voor wie zich waagt aan een deleuziaanse
cultuurkritiek, is “nomade” een bekend en
positief concept. Denk bijvoorbeeld aan
Rosi Braidotti’s recente boek Op doorreis dat,
zo belooft de ondertitel, een lans breekt voor
een “nomadisch denken in de 21ste eeuw”.3

Een denken dat van onze tijd is, moet noma-
disch zijn. En ook het moderne subject, zo
voegt Braidotti eraan toe, moet nomadisch
zijn.

Met die laatste claim neemt zij stelling
tegen de vroege moderniteit, waarvan we
het probleem van het ‘subject’ hebben
geërfd. Het vroegmoderne ‘subject’ – het
cartesiaanse cogito van begin 17de eeuw –
trachtte de nomadische dwalingen van de
toen heersende scepsis in te dijken. Het deed
dat niet door de twijfel te bezweren, maar
door ze te systematiseren. Door aan alles te
twijfelen, ontdekte Descartes het principe
dat aan de twijfel ontsnapte: de twijfel zelf.
De act van de twijfel vooronderstelt een
‘grond’, een ‘draagvlak’ (subjectum in het
Latijn) en dat draagvlak kan alleen bij de
twijfelende instantie zélf te vinden zijn.
Deze ‘drager’, dit subjectum, werd de nieu-
we, moderne grond voor de omgang met de
werkelijkheid en met onszelf.

In zekere zin heeft dit vroegmoderne sub-
ject iets nomadisch. Het ervaart de werke-
lijkheid als een kale, onherbergzame steppe.
Nergens is het thuis. Anders gezegd: het is
alleen thuis in zichzelf. Het twijfelende den-
ken is zijn eigen grond. Het is gegrond in de
‘grond’ die het overal meedraagt. De
(vroeg)moderne mens heeft wel een ‘thuis’
en een grond, maar dan een nomaden-
grond en een nomadische woonst die hem
overal vergezelt: die ‘zelfzekere nomade’ is
het cartesiaanse subject.

Maar dát nomadische subject is niet wat
Deleuze, Braidotti of andere deleuzianen
voor ogen staat. Deleuze wil juist ontsnap-
pen aan het cartesiaanse denken en aan de
‘nomadische grond’ van het cogito. Hij stelt
een subject voor dat niets ‘grondvest’, ook
geen nomadische twijfel. Dit subject wil zelf
nomadisch zijn – onvast en steeds in bewe-
ging – in die mate zelfs dat het elk zelf ver-
werpt.

Het ondermijnen van de zelfheid van het
moderne subject: dat is de inzet van Deleuzes
filosofie. Hij deelt die inzet met zowat het hele
Franse denken van de tweede helft van de
20ste eeuw.4 Lacan, Foucault, Derrida en
zovele anderen in hun spoor, trachten elk op
hun manier het moderne subject aan een
verregaande kritiek – een decentrering, een
deconstructie – te onderwerpen. Deleuze
doet daarvoor een beroep op de kritische
‘ontologieën’ uit de filosofische traditie:
Spinoza, Leibniz, Nietzsche en Bergson.5

Aan deze denkers ontleent hij het inzicht dat
onze verhouding tot de werkelijkheid niet
gedragen wordt door een vast punt dat bui-
ten de wereld staat, maar door de werkelijk-
heid zélf. Wij zijn zélf het ‘zijn’; en dit ‘zijn’ is
geen in zichzelf rustende substantie, zoals
de traditie dat leert. Het ‘zijn’ is ‘differentie’,
een differentie die ‘differenter’ en grilliger is

dan de differenties van ons logische denken.
Daarom moeten we het logische denken
door de ongrijpbare differenties van de wer-
kelijkheid laten aantasten, decentreren,
deconstrueren.

Ook het punt van waaruit wij aan de wer-
kelijkheid deelnemen (wat Descartes het
subject noemt) moeten we laten aantasten
door de radicale ‘differentie’ van het ‘zijn
zelf ’, of exacter, door de zelfloosheid van het
zijn. Het ‘zijn’ is immers geen ‘thuis’ waar
we bij onszelf aankomen – Deleuze gaat
hier in tegen de idee van Heidegger dat de
mens in het ‘zijn’ thuis is of thuis moet zijn.
Voor Deleuze kunnen we alleen meedeinen
op de golven van het zijn – het zijn als wor-
den, als devenir. Onze identiteit is dus, net
als het zijn, onvast en beweeglijk, een per-
manent en dynamisch worden. In de woor-
den van Braidotti: “Het nomadische subject
is geen metafoor voor dakloosheid of
gedwongen ontheemding, maar een project
dat erop gericht is alle hunkering naar een
oorsprong of naar onveranderlijkheid los te
laten. Het bouwt een identiteit op die
bestaat uit overgangen, verschuivingen en
veranderingen, zonder dat er sprake is van
een essentiële eenheid.”6

2. …in deleuziaanse zin

Braidotti illustreert dit nomadische subject
vaak met haar persoonlijke geschiedenis: in
Italië opgegroeid, in Frankrijk gevormd,
werkend in Nederland en opererend over de
hele wereld, kun je haar inderdaad een
nomade noemen. Dat ze zich bovendien
afzet tegen het postmoderne relativisme,
dat ze de ‘trouw aan zichzelf ’ niet uit de weg
gaat7 en opkomt voor de zaak van het femi-
nisme, maakt haar, naar eigen zeggen, tot
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‘Nomadisme’ in Deleuze en in het deleuzisme
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een nomade in de deleuziaanse zin van het
woord. Toch merkt ze op dat een deleu-
ziaanse nomade niet voortdurend op reis
hoeft te zijn. “Niet alle nomaden zijn
wereldreizigers; de beste reizen kunnen
soms plaatsvinden zonder het huis fysiek te
verlaten”, lezen we in het hoofdstuk De weg
van de nomade.8 Braidotti citeert hier bijna
letterlijk, en zonder dit te expliciteren, uit
Deleuzes essay Pensée nomade: “de nomade is
niet per se iemand die beweegt: er bestaan rei-
zen ter plaatse, reizen in intensiteit en zelfs
historisch zijn de nomaden niet degenen die
bewegen zoals migranten dat doen, maar
integendeel degenen die niet bewegen en
slechts ‘nomadiseren’ om op dezelfde plaats
te blijven, ontsnappend aan de codes.”9 Die
laatste opmerking – dat nomaden noma-
diseren om op dezelfde plaats te blijven – laat
Braidotti evenwel achterwege, net als de
hele context van de passage bij Deleuze. Het
zijn cruciale omissies, want ze laten haar
toe om het concept ‘nomade’ in de eerste
plaats te verbinden met reizen, migreren,
veranderen... Op die manier snijdt ze een
essentiële connotatie uit Deleuzes noma-
denconcept weg. Precies die connotatie, zo
zal blijken, die haaks staat op de sympathie-
ke nomadenidee waar het heersende ‘deleu-
zisme’ zo vol van is.

De ‘nomade’ van Deleuze is geen eenvoudig
begrip. Het is echter leerrijk om te kijken
naar de literaire fragmenten die Deleuze in
Pensée nomade (het essay waaraan Braidotti
impliciet refereert) gebruikt om het concept
te illustreren. De eerste passage komt uit
een kortverhaal van Franz Kafka, getiteld
Een oud geschrift. Deleuze citeert: 

“Onmogelijk te begrijpen hoe ze tot in de hoofd-
stad zijn doorgedrongen die toch heel ver van de
grens afligt. In elk geval zijn ze er; het lijkt wel
alsof het er elke morgen meer worden… […]
Praten met ze is niet mogelijk. Ze verstaan onze
taal niet. […] Ook hun paarden eten vlees.”10

Deleuze citeert maar karig uit Een oud
geschrift. Nadere lectuur van Kafka leert dat
het verhaal inderdaad over nomaden gaat,
“nomaden uit het noorden”, maar vooral
ook “gewapende soldaten”. Doorgedrongen
tot op “het plein voor het keizerlijke paleis”
houden ze “alle ingangen die op het plein
uitkomen […] bezet. […] Ze houden zich
onledig met het slijpen van zwaarden, het
scherpen van pijlen, met oefeningen te
paard. Van dit stille, angstig schoon gehou-
den plein hebben ze een ware stal gemaakt.
[…] Wat ze nodig hebben, nemen ze. Je kan
niet zeggen dat ze geweld gebruiken. Als zij
ergens naar grijpen, ga je opzij en laat alles
aan hen over. Ook uit mijn voorraad [het
verhaal is een verslag in de ik-persoon, mdk]
hebben ze menig goed stuk weggehaald.
Maar ik mag niet klagen, als ik bijvoorbeeld
zie hoe het de slager van de overkant gaat.
Nauwelijks brengt hij zijn waren binnen of
alles wordt weggesleept en door de noma-
den verslonden. Ook hun paarden eten
vlees […].”11

Als illustratie van het “op doorreis zijn” of
het “doorkruisen van verschillende soorten
en niveaus van identiteit” (Braidotti) lijken
deze nomaden niet echt geschikt.12 Maar
het beeld past wel goed bij wat Deleuze
schrijft. Voor hem zijn de nomaden “niet
diegenen die bewegen zoals migranten dat
doen, integendeel, het zijn diegenen die niet
bewegen en die ‘nomadiseren’ om op dezelf-
de plaats te blijven, ontsnappend aan de
codes”. Deleuze vindt dit typerend voor
Kafka’s nomaden en voor nomaden tout
court: nomaden leggen de bestaande wetten
naast zich neer, zij gaan zonder zich te ver-
antwoorden naast en tussen gesettelde
mensen leven, ze bezetten hun openbare
ruimte (het “plein”) en schrikken er niet
voor terug om hen te bestelen of, erger nog,
hen zodanig te terroriseren dat het lijkt
alsof stelen geen stelen meer is. Deze noma-
den lijken minder op pakweg de Toearegs
dan op de Noormannen of de Mongolen
van Djengis Khan: het zijn geweldenaars
die binnenvallen, de boel op z’n kop zetten
en alles tot het hunne maken. 

De tweede literaire verwijzing van
Deleuze, op dezelfde pagina, komt uit
Nietzsches Genealogie der Moral (II,17) en
laat aan duidelijkheid nog minder te wen-
sen over (wat niet betekent dat de zaak er
gemakkelijker op wordt): 

“Ze komen als het noodlot, zonder motief, zon-
der ratio, zonder consideratie, zonder voorwend-
sel, ze zijn er zoals de bliksem er is, te verschrik-
kelijk, te plotseling, te overtuigend, te anders om
zelfs maar gehaat te kunnen worden.”13

Opnieuw citeert Deleuze karig. De context is
Nietzsches evocatie van de oorsprong van
de samenleving: die is niet ontstaan door

een onderlinge overeenkomst van haar toe-
komstige leden, zoals de vroegmoderne
theorieën van het sociaal contract ons
voorhouden, en zoals wij nog steeds impli-
ciet veronderstellen. Voor Nietzsche is de
samenleving of de staat gevormd, in de ster-
ke betekenis die dat woord bij hem heeft: de
samenleving is het resultaat van een crea-
tieve act, gesteld door diegenen die daartoe
in staat zijn, wat in dit geval betekent: die
machtig en gewelddadig genoeg zijn om
hun wil aan anderen op te leggen.

Net vóór de passage die Deleuze citeert,
schrijft Nietzsche: 

“[...] dat de oudste ‘staat’ zodoende als een vre-
selijke tirannie, een verpletterende en meedo-
genloze machinerie optrad en net zo lang door-
werkte, tot de grondstof van gepeupel en halve
dieren ten slotte niet alleen door en door
gekneed en buigzaam gemaakt, maar ook
gevormd was. Ik gebruikte het woord ‘staat’:
het spreekt vanzelf wat daarmee bedoeld wordt
– een kudde blonde roofdieren, een veroveraars-
en herenras dat militair georganiseerd en de
capaciteiten bezittend om zich te organiseren,
naar hartelust zijn vreselijke klauwen op een in
getal misschien veruit superieure, maar nog
vormeloze, nog dwalende bevolking legt. Zo en
niet anders ziet het aanvangsstadium van de
‘staat’ op aarde eruit: me dunkt dat de aanstel-
lerij die hem met een ‘verdrag’ liet beginnen
heeft afgedaan. Wie bevelen kan, wie van natu-
re een ‘heer’ is, wie gewelddadig is in zijn werk
en zijn manier van doen – wat heeft díe met ver-
dragen te maken! Op zulke wezens reken je niet,
ze komen als het noodlot, zonder motief, zonder
ratio […]. Hun werk is een instinctief scheppen
van vormen, dicteren van vormen, het zijn de
meest onvrijwillige en onbewuste kunstenaars
die je je kunt voorstellen – in een oogwenk staat
er waar zij verschijnen iets nieuws, een machts-
gewrocht dat leeft […]”14

Nietzsches ‘positieve’ voorstelling van ‘de
veroveraars’ – ein Rudel blonder Raubthiere,
eine Eroberer- und Herren-Rasse – is berucht,
vooral door het gebruik dat het nazisme
ervan gemaakt heeft. De passage is echter
ook voor Deleuze van belang. Telkens
opnieuw verwijst hij ernaar. Hij bespreekt
het fragment zeer uitvoerig in L’anti-Oedipe
(1972), verschenen in het jaar van de lezing
Pensée nomade, en gaat daarbij ook in op de
frase met de “blonde roofdieren” en het “ver-
overaars- en herenras”.15 In Mille plateaux
(1980), het vervolg op L’anti-Oedipe, verwijst
hij opnieuw naar het Nietzschefragment én
naar de passage uit het verhaal van Kafka.16

Het is duidelijk dat de nomade van Deleuze
fundamenteel verwant is met het blonde
roofdier van Nietzsche. De nomade is degene
die aan de oorsprong ligt van de ‘staat’ (de
samenleving, de beschaving), omdat hij zijn
“machtswil” (Nietzsche) oplegt aan de
kudde van “halve dieren” en hen met
geweld “kneedt en vormt”.

De nomaden van Deleuze en Nietzsche zijn
eerder op rooftocht dan op zwerftocht. Hun
optreden heeft minder met reizen dan met
geweld te maken. Dat is ook de reden waar-
om Deleuze het denken van Nietzsche als
een “pensée nomade” beschouwt. Nietzsche
brengt in het heersende filosofische discours
een vertoog binnen dat radicaal anders is,
en dat als een bliksem “van buitenaf ” bin-
nenbreekt, zoals Kafka’s nomaden de
hoofdstad binnenvallen. “Het stille, angstig
schoon gehouden plein” van de bureaucra-
tische filosofie wordt door zijn aforismen in
“een ware stal” herschapen.17 Hiermee is
ook de inzet aangegeven van het revolutio-
naire nomadische denken: dat moet de zui-
vere rede met zijn ‘onsamenhangende’ afo-
rismen blijven bestoken. Denken is geen
inwaartse beweging die tot de kern der din-
gen afdaalt. Het is een oppervlaktebewe-
ging: het positioneert zich naast datgene
wat het wil onderzoeken of bevragen; het
bestookt dit rechtstreeks en van buitenaf.
Nietzsche, zo schrijft Deleuze, leert ons pas
wat denken is: een beweging gefundeerd
“op een onmiddellijke relatie tot het bui-
ten”.18 De aforismen die dat denken produ-
ceert zijn als “nomaden”, dat wil zeggen, als
lieden waarvan men zegt: “op zulke wezens
reken je niet, ze komen als het noodlot, zon-
der motief, zonder ratio…”

Het fragment over de nomaden staat in
Pensée nomade aan het slot. De zinnen die
erop volgen, ademen nog volop de geest van
mei ’68: “Men beseft heel goed dat het pro-
bleem van de revolutie nú erin bestaat een
eenheid van de punctuele strijdvormen te
vinden, zonder terug te vallen op een despo-
tische en bureaucratische partijorganisatie
of op een staatsapparaat: een oorlogs-
machine die niet opnieuw tot een staats-
apparaat zou leiden, een nomadische een-
heid in relatie tot het buiten, die niet
opnieuw de interne despotische eenheid
zou herstellen.”19 Het nomadische denken

staat in het teken van de permanente revo-
lutie: een revolutie die niet de fout maakt
om, zoals vrijwel alle historische revoluties,
tot machtsapparaat te verworden. Denken
kan alleen een revolutionaire “oorlogs-
machine” zijn. Wordt het iets anders, dan
stelt het zich in dienst van staat en orde, en
is het geen denken meer. Denken is de vita-
le activiteit die zonder ophouden woekert in
alles wat een vaste grond onder de voeten
meent te hebben. Die grond is immers niet
het vaste ‘zijn’, maar het bewegende ‘wor-
den’. De kritiek en het denken staan in het
teken van dat ‘worden’ of, zoals Deleuze het
zijn hele oeuvre door noemt, van het
“leven”. 

3. Nomos

Denken is niet logisch maar nomadisch:
Deleuze wil het model van de ‘logos’ voor
dat van de ‘nomos’ inruilen. In het woord
‘nomade’ leest hij inderdaad altijd eerst het
Griekse ‘nomos’. Merkwaardig, want
‘nomos’ en ‘logos’ gelden in het oud-Grieks
vaak als synoniem. Nomos betekent wet,
regel, conventie. Logos staat voor woord,
taal, gedachte: voor datgene wat wetten en
regels geeft aan ons denken en spreken. In
Différence et répétition (1968) keert Deleuze
zich echter uitdrukkelijk tegen de klassieke
opvatting die logos en nomos in dezelfde
betekenissfeer situeert. Hij inspireert zich
daarvoor op een studie van Emmanuel
Laroche over de herkomst van het oud-
Griekse zelfstandige naamwoord nomos en
zijn werkwoordsvorm nemein. Beide zijn
terug te voeren op de stam nem-, dat de act
van het verdelen aanduidt – maar, aldus
Laroche, niet het verdelen van een afgeba-
kend geheel in diverse onderdelen.20 De
woorden met de stam nem- zijn afkomstig
uit herdersculturen waar het economisch
leven rond de veestapel draait. Ze benoe-
men het verdelen van de kudde, wat in dit
geval wil zeggen: het verspreiden ervan
over een niet vast omlijnd gebied, met de
bedoeling dit gebied toe te eigenen. Nomos,
zo onthoudt Deleuze uit de studie van
Laroche, “betekent in de eerste plaats een
bezet gebied, maar dan zonder precies afge-
lijnde grenzen”. “Vandaar het thema van
de ‘nomade’ ”, zo besluit hij even kort als
suggestief.21

De context in Différence et répétition is
abstract. Deleuze ontvouwt er zijn stelling
over de “eenduidigheid” – “l’univocité” –
van het zijn.22 Voor hem is die ‘eenstem-
migheid’ één manier om de oppervlakte van
het zijn aan te duiden. Op het ontologische
niveau staan de dingen “in een onmiddel-
lijke relatie tot een buiten”. Er is geen spra-
ke van hiërarchie en ondergeschiktheid.
Alles is één, omdat alles deelt in dezelfde
onophefbare differentie die de zijnden
rechtstreeks tegenover elkaar stelt. Dit geeft
het zijn een directe eenheid: niet die van een
substantie, maar die van een grenzeloos,
onoverzichtelijk en (daarom) ‘onindeel-
baar’ oppervlak waarop de werkelijkheid
haar spel van “differentie en herhaling”
speelt, zonder hiërarchie, zonder orde of
volgorde.23

Dit “eenduidige zijn” is vanuit een logisch
perspectief onindeelbaar. Deleuze introdu-
ceert hier het onderscheid tussen logisch en
nomadisch. Een logische indeling vertrekt
van een vermeend zicht op het geheel: het
‘zijn’ wordt opgedeeld in diverse domeinen;
essentie wordt van bijzaak onderscheiden,
substantie van attribuut, kern van periferie,
noodzaak van toeval, waarbij het laatste
telkens ondergeschikt wordt gemaakt aan
het eerste. Het logische denken is hiërar-
chisch en volgt een representatie-logica. Het
stelt het ‘zijn’ als een geheel vóór zich, en
gaat het dan indelen naar diepte, als het
ware gravend naar de grond van onze
representaties. Het koestert de illusie dat
het ‘zijn’ zich ophoudt achter ‘lagen van
schijn’. Op die manier miskent het logische
denken de ware ontologische aard van het
zijn, dat ‘oppervlakte’ is: een onbegrensd
veld van differenties die ordeloos naast
elkaar opereren en die samen de éénduidig-
heid (de ‘univociteit’) van het zijn vormen.

Dit ‘oppervlakkige’, eenduidige en diffe-
rentiële ‘zijn’ vraagt om een ander denken.
Het vraagt om een denken, aldus Deleuze,
“dat je nomadisch moet noemen, een
nomadische nomos, zonder eigenheid,
omheining of maat”.24 Een denken dat
gebaseerd is op een totaal andere ‘indeling’
of ‘verdeling’: geen indeling van een afge-
bakend geheel (een totaliteit, gevat in een
voorstelling of representatie), maar een
verspreiding of verdeling die, op een dispa-
rate wijze, een grenzeloos domein bezet
houdt zonder het volledig in bezit te nemen.
Deleuze spreekt over een “verdeling/ver-
spreiding die doolt en zelfs ‘delireert’, waar

de dingen zich ontplooien op de uitgestrekt-
heid van een eenduidig en ongedeeld
Zijn”.25

Het ‘zijn’ is dus niet wat verdeeld/ingedeeld
wordt, maar het oppervlak waarover verdeeld
en verspreid wordt. In die zin is het ‘eendui-
dig’. Het is weliswaar een veld van differen-
ties, maar als veld is het één. Al wat is,
gebeurt op dat ene en eenstemmige differen-
tiële veld – als “evenement” en niet als sub-
stantie. De zijnden veroveren een plaats op
dit ‘vlakke’ ontologische terrein, zij verdelen
zich en delen het in; dat zou je het zijnsgebeu-
ren kunnen noemen. De maat van dat zijns-
gebeuren heeft meer te maken met anarchie
en chaos dan met orde en regelmaat. “Het
eenstemmige Zijn is tegelijk nomadische ver-
deling/verspreiding en gekroonde anarchie”,
schrijft Deleuze in Différence et répétition, aan
het eind van de paragraaf waarin hij voor
het eerst het nomadische karakter van het
denken evoceert.

4. Wille zur Macht

Als die gedachtegang wat hermetisch en
abstract lijkt, dan wordt de zaak al wat con-
creter met het beeld van Kafka’s nomaden.
Zij wordt ook politieker: Kafka laat het
geweld zien dat het nomadische denken in
het leven van een stad aanricht. De logos,
die het sociale en politieke leven regelt met
wet en orde, wordt miskend en doorkruist
door een nomos. De logos is machteloos
tegen de nomos van deze nomaden, want zij
spreken niet eens, “ze hebben zelfs nauwe-
lijks een eigen taal” (Kafka). Ze richten zich
niet tot de mensen in de stad, om ze voor
zich te winnen.26 Zij proberen geen afspra-
ken te maken, geen contract te onderhan-
delen met de bewoners of hen ergens van te
overtuigen. Ze gaan veeleer naast de men-
sen van de stad leven, op zo’n radicale
manier dat de stedelingen ofwel baan rui-
men en wegtrekken, ofwel zélf tot nomaden
worden gekneed.

De gewelddadige presentie van de noma-
den is dus niet per se gericht op verovering,
heerschappij en macht. De nomaden oefe-
nen wel macht uit, maar het gaat om een
macht/kracht die in hen aan het werk is. Zij
laten die kracht – van het levende ‘zijn’ zelf
– alleen maar de vrije loop. In tegenstelling
tot de stedelingen hebben zij haar niet het
zwijgen opgelegd. Zij hebben, om met
Nietzsche te spreken, hun “wil tot macht”
niet onderdrukt. Telkens wanneer Deleuze
uitpakt met Kafka’s nomadenverhaal, is
ook Nietzsche in de buurt – ofwel wordt de
passage over het heersersras geciteerd,
ofwel verwijst Deleuze naar zijn Nietzsche-
interpretatie in het algemeen. De intrusie
van Kafka’s nomaden in de ‘polis’ herhaalt
dan ook het ontologische fundament – de
‘zijnsherkomst’ – van de ‘polis’ (de sociaal-
politieke gemeenschap, de “staat”). 

De “staat” ontstaat, zoals gezegd, niet
door een sociaal contract. Zij ontstaat even-
min door een ruiloperatie, door het feno-
meen van gift en tegengift, zoals beweerd
wordt door de socioloog en etnoloog Marcel
Mauss. Voor Deleuze is het “grote boek van
de moderne etnologie” – en dus het boek
dat de genealogische herkomst van onze
samenleving schetst – niet zozeer Essai sur
le don van Mauss maar de Genealogie der
moraal van Nietzsche.27 Nietzsche leert dat
de samenleving en de cultuur niet ontston-
den omdat de mens daar op een bepaald
moment behoefte aan had, zoals de evolutio-
naire psychologie nog steeds wil doen gelo-
ven. “De staat” is niet ontstaan uit nood-
zaak of nood, maar omdat de ‘actieve’ en
‘positieve’ vitaliteit van het leven zelf dat
gewild heeft.28 De samenleving is het pro-
duct van een affirmatieve “wil tot macht”.
Omdat die wil bandeloos is, kan zij ook
actief kiezen om zich aan een zelfgedane
belofte te onderwerpen. Zij kan bewust in
het eigen vel snijden en zich, om haar eigen
belofte gestand te doen, ‘vormen’, ‘kneden’,
‘schaven’ of (bij Nietzsche) ‘telen’.
Beschaving, samenleving en cultuur zijn
‘geteeld’, gekweekt, geproduceerd – in en
door een geweld dat rechtstreeks voortkomt
uit de affirmatieve machtswil van het leven
zelf.

Het geweld van de machtswil keert zich
dus in eerste instantie tegen die wil zelf. In
principe zelfloos, zal deze wil zich doel-
bewust een ‘zelf ’ moeten creëren.29

Daarvoor heeft hij een geheugen nodig, en
aangezien vergeten de spontane deugd van
de bandeloze machtswil is, zal hij dat
geheugen moeten “scheppen”.30 “Hoe geef
je het menselijke dier een geheugen?”,
vraagt Nietzsche en zijn antwoord luidt:
door middel van pijn. “Je brandt iets in om
het in herinnering te laten blijven hangen:
alleen dat wat niet ophoudt pijn te doen
blijft in de herinnering bewaard.” Pas door
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herinnering en geheugen kan zoiets als een
‘zelf ’, een ‘ik’, een ‘identiteit’, een ‘cultuur’
worden gevormd (‘geteeld’). Deze entiteiten
zijn dus geen (fictieve) representaties, maar
expressies van het zijn zelf. Het is de zuivere
machtswil die, in pijn en geweld, instanties
zoals ‘ik’, ‘identiteit’, ‘samenleving’ en ‘cul-
tuur’ heeft ‘geteeld’. Geen wonder dat de
geschiedenis van de mens uit niets dan
wreedheden bestaat. Of zoals Nietzsche
schrijft: “Het is altijd met bloed, martelingen,
offers gepaard gegaan als de mens het nodig
vond een geheugen [en dus een geschiede-
nis] te fabriceren.”31

Hoe kan dan een sociaal leven ontstaan?
Op basis van schuld, zo vervolgt Nietzsche
in hetzelfde hoofdstuk van Genealogie der
moraal. Wie iets belooft, staat bij iemand
anders in de schuld. Hij verbindt er zich dan
ook toe om, mocht hij in gebreke blijven,
alles over te laten “wat hij nog ‘bezit’ of
waarover hij nog macht heeft, bijvoorbeeld
zijn lichaam of zijn vrouw of zijn vrijheid
en zelfs zijn leven”.32 In deze schuldvorde-
ring voelt de schuldeiser op zijn beurt de
intensiteit van zijn machtswil (“eindelijk
valt ook hem eens het verheffende gevoel te
beurt, een wezen te mogen verachten en
mishandelen als iets ‘onder zich’”).33 Van
zijn kant doet de schuldenaar, in de verne-
dering die hij moet ondergaan, de trouw
aan zijn eigen “belofte” gestand. Hij krijgt
zo de kans om zijn affirmatieve wil uit vrije
wil – en precies met die vrije wil – verder te
kastijden, te vormen, te disciplineren, te
‘telen’. Dankzij die vernedering kan de
schuldenaar de machtswil, die ook in hem
vitalistisch ‘woekert’, nogmaals – en moge-
lijk beslister dan voorheen – in het eigen
lichaam inkerven. Het wrede genot van de
schuldeiser vervult dus eenzelfde functie
voor hemzelf én voor het slachtoffer.
Nietzsche verwijst in dat verband naar het
antieke Romeinse recht waar dit genot tot
een juridisch valabel motief werd verheven:
“Vooral echter kon de crediteur het lichaam
van de schuldenaar alle soorten van schan-
de en marteling aandoen, er bijvoorbeeld
zoveel van afsnijden als scheen te passen bij
de grootte van de schuld – en er waren al
vroeg overal vanuit dat gezichtspunt nauw-
keurige, deels ontstellend gedetailleerde
taxaties, terecht bestaande taxaties van
afzonderlijke ledematen en lichaamsdelen.”
Of nog, op dezelfde pagina: “De equivalen-
tie is hiermee gegeven, dat de crediteur in
plaats van een direct tegen de schade opwe-
gend voordeel ([…] geld, land, bezit van
welke soort ook), een soort gevoel van wel-
behagen als terugbetaling en vereffening
wordt toegestaan – het behaaglijke gevoel,
zijn macht ongeremd op een machteloze te
mogen uitleven, de wellust ‘de faire le mal
pour le plaisir de le faire’, het genot van de
geweldpleging […]”.34

Dit is het genot van de “nomaden” uit
Kafka’s verhaal. Uit dit genot kan de geset-

telde stedeling leren waarop zijn stad – zijn
samenleving of beschaving – gebouwd is:
op een anarchistische en immanente vitali-
teit die nooit door een beheerste en transcen-
dente representatie te omvatten en in te kap-
selen is. Samenleving en cultuur gaan niet
terug op een ‘derde’, overstijgende instantie
die zich van de hele zaak een adequate voor-
stelling maakt en die de contractuele rela-
ties tussen mensen in (een logisch) even-
wicht houdt. De staat en de samenleving
moeten worden gedacht als datgene wat
direct en onbemiddeld tussen mensen
gebeurt: als een expressie van het leven zelf,
van het leven van de ene mens die met zijn
machtswil tegenover het leven van de ande-
re staat. Het is mogelijk dat mensen op die
basis een contract aangaan, maar dit con-
tract gaat altijd terug op het leven (en het
leven niet op dit contract). In Deleuzes ter-
men: menselijke relaties zijn niet logisch
maar nomadisch.

Dit heeft de stedeling uit Kafka’s verhaal
begrepen wanneer hij – op zijn beurt – zijn
leven niet langer door representaties laat
beheersen, maar door de vitalistische gang
van het leven zelf. Nomadisch geworden,
heeft de stedeling zijn gedachten losge-
maakt uit het “geribde oppervlak” [“surface
striée”] van de representatielogica, om ein-
delijk te gaan ‘surfen’ op het “gladde opper-
vlak” [“surface lisse”] van het zijn – ik
gebruik een belangrijk conceptenpaar uit
Mille plateaux.35 Pas dan is de stedeling echt
aan denken, dat wil zeggen nomadisch den-
ken toe.

5. Machine de guerre

Meteen is hij ook aan oorlog toe. Het niet-
logische, nomadische denken moet als een
“machine de guerre” worden opgevat. De
idee lag al besloten in de referenties aan
Kafka en Nietzsche, en het begrip kwam al
voor in de geciteerde passages uit Pensée
nomade. Vanaf Mille plateaux wordt “machine
de guerre” een cruciaal concept.36

Traité de nomadologie: une machine de guer-
re, een hoofdstuk van bijna honderd pagi-
na’s, opent met een reflectie over de structu-
ralistische analyses die Georges Dumézil
maakte van de oude Indo-Europese instel-
lingen. Dumézil beweert dat de basisstruc-
tuur van deze instellingen nog steeds aan de
basis ligt van ons huidige politieke bestel.
Het gaat om een structuur die geen aparte
plaats inruimt voor oorlog. De onderschei-
den ordes van “koning/magiër” enerzijds en
“priester/jurist” anderzijds kennen elk welis-
waar een apart soort geweld – de eerste
maakt daarbij gebruik van affectieve bindin-
gen, de tweede beveiligt die bindingen met
contractuele en juridische middelen37 –
maar voor oorlog is er geen specifieke plaats.

Deleuze formuleert het in de mythische
taal van het Indische pantheon: de oorlogs-

god Indra keert zich zowel tegen Varuna als
tegen Mitra (de goden die de beide “ordes”
van Dumézil vertegenwoordigen). Indra
“ontbindt elke band en verraadt elk con-
tract. Hij brengt furor in stelling tegen maat,
snelheid tegen zwaarte, geheim tegen open-
baarheid, macht tegen soevereiniteit,
machine tegen apparaat. Hij getuigt van
een andere rechtvaardigheid, van een soms
onbegrijpelijk wrede aard, van een soms
ongekend mededogen (hij maakt immers
banden los…) […]”.38

Oorlog is een “machine” en geen “appa-
raat”. Deleuze en Guattari verbinden de
“machine” steevast met een nomadische
logica, terwijl ze het “apparaat” aan de
representatielogica koppelen. Het apparaat
staat voor de illusie van het transcendente.
“Machines” daarentegen zijn immanent en
delen in de ‘gladde’ differentiewerking van
het zijn zelf. In een wereld van represen-
taties zijn ze per definitie subversief: ze voe-
ren “oorlog”. Ze infecteren de gevestigde
“apparaten” met een anarchistische, niet-
representeerbare vitaliteit.

Oorlog is geen privilege van de staat.39

Het geweld dat de staat uitoefent, is van de
orde van de representatie. Het is erop
gericht alles – ook en vooral het geweld –
beheersbaar te houden. Vanuit een soeve-
reine, transcendente positie wil de staat
bemiddelen in het geweld dat haar doortrekt.
Daarom heeft de oorlog als zodanig geen
plaats binnen het staatsbestel. Zij staat
immers voor het immanente geweld waar-
mee mensen zonder enige bemiddeling – dus
zonder de tussenkomst van voorstellingen –
met elkaar in relatie staan. Zij confronteert
mensen onmiddellijk en rechtstreeks met
elkaar, de ene machtswil tegenover de ande-
re, zonder bescherming van een superieure
instantie. De “andere rechtvaardigheid”
van de oorlog bevrijdt ons van het geweld
van de soevereine ‘derde’ die in onze conflic-
ten tussenkomt en ons afsnijdt van onze
vitale machtswil. Vandaar haar “onbegrij-
pelijk wrede aard” alsook haar “soms onge-
kend mededogen”.

“Een andere rechtvaardigheid, een ande-
re beweging, een andere tijd-ruimte”, zo
besluit Deleuze voorlopig. In de daaropvol-
gende alinea gebeurt iets vreemds. Ze opent
abrupt met twee citaten: 

“Ze komen als het noodlot, zonder motief, zonder
ratio, zonder consideratie, zonder voorwend-
sel…” “Onmogelijk te begrijpen hoe ze tot in de
hoofdstad zijn doorgedrongen die toch heel ver
van de grens afligt. In elk geval zijn ze er; het lijkt
wel alsof het er elke morgen meer worden…”

Daarna neemt de tekst, even abrupt, een
nieuwe wending en gaat Deleuze in op een
essay van Luc de Heusch.40

Ons zijn deze citaten inmiddels bekend,
maar voor de argeloze lezer van Traité de
nomadologie komen ze uit de lucht vallen.

Toelichting, situering, auteurs, bibliogra-
fische referenties: alles ontbreekt. Het zijn
naakte citaten, en in die hoedanigheid pas-
sen ze zelf de tactiek toe van de “machine
de guerre” die ze inhoudelijk illustreren. Ze
vallen ongevraagd het vertoog binnen, zon-
der verantwoording, en laten geen weer-
woord toe (“praten met ze is onmogelijk”,
schreef Kafka). Ze negeren de discursieve
opbouw van de redenering en stellen zich
boudweg tussen en naast de andere zinnen
van de tekst. Met nomadische citaten wordt
de logische representatie uit zijn voegen
gelicht. Deleuze illustreert dus ook op een
formeel, ‘tekstueel’ niveau wat nomadisch
denken is. “Sans cause, sans égard, sans
prétexte”, zo gaan deze citaten tekeer. Ze
sluiten naadloos aan bij de aforistische,
nomadische denkwijze die door Nietzsche
voor het eerst radicaal in de praktijk werd
gebracht, in een grillige, gladde, anarchis-
tische schriftuur die eropuit was de gangba-
re definitie van denken en filosofie de gena-
deslag toe te dienen.

Dat aspect van Nietzsches denken staat in
Deleuzes lezing Pensée nomade (1972) cen-
traal: “Het meest fundamentele bij Nietzsche
is misschien de radicaliteit waarmee hij met
de filosofie heeft gebroken […]: uit het den-
ken een oorlogsmachine te hebben
gemaakt, het denken tot een nomadische
macht te hebben gemaakt.”41 Waarna
Deleuze zijn betoog afsluit met één zin in
vragende wijs: “En zelfs wanneer de reis zon-
der beweging is, zelfs wanneer zij onwaar-
neembaar, onverwacht, onderaards en op de
plek zelf plaatsvindt, moeten wij ons afvra-
gen wie onze huidige nomaden zijn, wie
werkelijk onze nietzscheanen zijn?”42

6. Nomaden vandaag?

Wie zijn “onze huidige nomaden”? Aan wie
kan Deleuze anders hebben gedacht dan
aan zichzelf? Na zijn lange pleidooi voor het
nietzscheaanse nomadische denken, moet
de conclusie wel zijn dat hijzelf die “huidige
nomade” is. Zijn geschriften lokten die con-
clusie uit, en de verdere ontwikkeling van
zijn oeuvre heeft dat nog versterkt. Gevolg is
dat Deleuze vandaag als een oppernomade
geldt, in de ogen van talrijke filosofen en cri-
tici die, in zijn spoor, ook hun eigen denken
fier als “nomadisch” betitelen. 

Of zij werkelijk “onze huidige nomaden”
zijn, in de betekenis die Deleuze voor ogen
stond, is minder zeker. Vaak gaan ze de wrede,
ethisch hachelijke connotatie met de “oor-
logsmachine” van Deleuze uit de weg, ook al
vormt die de kern van het deleuziaanse
nomadisme. Van een “kudde blonde roof-
dieren” of van een “veroveraars- en heren-
ras” is bij hen nauwelijks een spoor te vin-
den, noch in affirmatieve noch in kritische
zin. Nomadisch denken blijft in hun ogen iets
voor vriendelijke migranten, voor moderne

Centraal Tibet, september 1994
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burgers die weten dat het leven ‘reizen’ is en
dat onze identiteit nooit vaststaat.

Dat brengt ons opnieuw bij Braidotti. Het
Ik is “op doorreis”, “de identiteit is een kron-
kelende en achterwaartse reis”, schrijft ze in
De weg van de nomade.43 Daarmee bedoelt ze
niet dat de notie van identiteit overbodig is
geworden. Op het einde van dit essay, bij een
zoveelste poging om het feminisme “noma-
disch” te denken, schrijft ze: “Het verganke-
lijke leven als een nomade betekent niet dat
je als vrouw geen stabiele geruststellende
basis voor de identiteit kan of wil creëren.
Deze basis is juist nodig om in een gemeen-
schap te kunnen functioneren. Maar die
identiteit kun je nooit als vast beschouwen.
De nomade is alleen maar op doorreis. Hij
maakt de noodzakelijke connecties die hel-
pen te overleven, zonder ooit de beperkingen
van één nationale, vastgelegde identiteit te
aanvaarden. De nomade heeft geen pas-
poort, of heeft er te veel […].”44

De dominante metafoor van het reizen is
des te merkwaardiger als je weet dat de
auteur, als goede deleuziane, nog maar net
had aangegeven dat “niet alle nomaden
wereldreizigers zijn” en dat “de beste reizen
soms kunnen plaatsvinden zonder fysiek
het huis te verlaten”.45 Maar nog opvallen-
der is dat Braidotti het nomadisme
beschrijft met de voor Deleuze reactieve term
“overleven”. Het “overleven” is voor haar
een motief om de notie ‘identiteit’ te behou-
den, en dat is dan weer de reden waarom die
onvaste, nomadische identiteit voortdurend
“op doorreis” moet zijn.

In deleuziaans/nietzscheaans perspectief
staan leven en overleven tegenover elkaar als
actief en reactief. In tegenstelling tot het
overleven, dat gericht is op reactie en aan-
passing, is leven in eerste instantie louter
actief: een zuivere act, een ‘gewelddaad’ die
zich aan niets aanpast – per definitie een
“machine de guerre”. Natuurlijk zal die
oorlogsmachine strategieën en listen aan-
wenden om te overleven, maar dat overle-
ven is nooit het doel. Daarvoor is het leven
te zeer “sans raison”, te immanent ook, in
tegenstelling tot de transcendente repre-
sentatielogica die zich boven het leven wil
stellen, die wil over-leven en het leven dus
miskent.

Ik affirmeer het immanente leven dus
niet door voortdurend heen weer te ‘reizen’
om de onvaste voorstelling van mijzelf vei-
lig te stellen. Niet alleen kan ik desnoods
‘ter plaatse’ reizen; nog belangrijker is dat
dit leven in mij een geweld losmaakt dat
mijn identiteit – of wat voor Deleuze op het-
zelfde neerkomt: mijn weigering om een
identiteit te aanvaarden – tot een gevaar
voor anderen en voor mijzelf maakt. Het
leven van anderen alsook het mijne wordt
erdoor op het spel gezet. 

7. Nomadisch subject

Misschien zal Braidotti zich door deze kri-
tische noot niet echt aangevallen voelen – de
passages waarin ze een reactieve opvatting
van het leven verraadt, zijn immers te
schaars. Doorgaans denkt ze het leven
actief, affirmatief, positief. Ze hanteert
‘leven’ als een kritisch concept om de pre-
tenties van het Ik te ondergraven, om het
valse zelfbeeld te ondermijnen dat het Ik
van zichzelf koestert, of exacter, dat het Ik
zonder meer is. Het leven is niet alleen de
‘hogere’ bios, zo argumenteert ze verderop,
maar ook en vooral de ‘lagere’ zoè: het leven
van “virussen, bacteriën, stamcellen, mole-
culen, DNA”.46 De hedendaagse nadruk op
de zoè impliceert voor haar “het einde van
de antropocentrische visie op het subject”
en spoort naadloos met de basisintuïties
van het “nomadisch denken”: “We moeten
accepteren dat het leven in ons doorleeft
ondanks onszelf, zonder enige structure-
ring en beheersing van het rationele zelf en
zelfs buiten onze wil om.” In die zin “laat
het nomadische denken het humanistische
zelfbeeld los […]. Nomadologie kan daarom
de monsterlijkheid van zoè onder ogen zien;
dat schandalige miraculeuze leven dat vita-
ler is dan bios en onverschillig staat tegen-
over logos. Dit stuk vlees dat ik mijn lichaam
noem, deze intelligente materie vol herin-
neringen, drukt de abjecte én goddelijke
kracht van het leven uit. Het nomadisch
subject is verliefd op het leven, dat wil zeg-
gen op zoè.”47 En in een ander hoofdstuk
schrijft ze: “Het ‘Ik’ is in feite een hoop rom-
mel, die zichzelf als centrum van de schep-
ping ziet. Het is een kluwen van verlangend
en trillend vlees, dat zichzelf naar de top van
een majestueus bewustzijn projecteert.”48

Braidotti’s geste is hier typisch deleu-
ziaans: ze zet de ontologie in als een kritisch
instrument tegen de illusies van het repre-
sentatiedenken. Het Ik is niet in de eerste
plaats de voorstelling die het van zichzelf

heeft, het is iets dat ís, of nog exacter, het is
zijn (ongeacht of dit zijn tot ‘iets’, tot een
vast ‘zijnde’ of tot een substantie kan terug-
gevoerd worden). Het nomadische denken,
dat de ‘logos’ heeft ingeruild voor de ‘nomos’,
zweert bij dit substantieloze zijn en stuurt
het Ik in de richting van wat het wezenlijk is:
geen logisch maar een nomadisch subject.
Niet de drager van een representatie maar de
drager van een zijnsgebeuren.

Maar wat is een nomadisch subject? Is het
een subject dat “verliefd is op het leven”, op
het Ik-loze, ‘lage’ zoè-leven, zoals Braidotti
stelt? Dat het nomadische subject iets met
‘leven’ heeft, ligt in een deleuziaanse con-
text voor de hand, maar die ‘verliefdheid’ is
minder evident. Het leven zou dan immers
het object en de mens het subject van die
liefde zijn, terwijl Deleuze juist stelt dat sub-
ject (in zijn neutrale betekenis van ‘drager’)
en leven niet tegenover elkaar staan. In een
deleuziaans perspectief is niet het Ik de dra-
ger van zijn leven; het leven is – omgekeerd
– subject/drager van het Ik. Er is geen sub-
ject dat verliefd is op het leven, maar een
leven dat, tegen de vermeende pretenties
van het Ik in, de verliefdheden draagt waar-
in het Ik zich stort. Dat het nomadische sub-
ject verliefd is op het leven, wil dus zeggen
dat het leven op het leven – of abstracter,
het zijn op het zijn – verliefd is. 

Dit laatste betekent uitdrukkelijk niet dat
het ‘zijn’ verliefd is op zichzelf. In een deleu-
ziaanse analyse is er immers geen zelf dat
subject/drager kan zijn van die verliefdheid.
Het zijn heeft überhaupt geen zelf, het gaat
niet terug op een zelf, maar op differentie, op
het verschil dat die differentie onophoude-
lijk met zichzelf maakt.

Dit differente ‘zijn’ is enkel traceerbaar in
een volstrekt singulier moment, een onop-
hefbare singulariteit die geen solide basis
aan het gehele zijnsgebeuren kan geven. Het
singuliere is, in een open veld van differen-
ties, het punt waar de differentie ‘zelf ’ even
oplicht, zonder dat we er de hand op kun-
nen leggen. Deleuze noemt dit “hecceïteit”
(hecceité: ditheid), een concept dat de mid-
deleeuwse filosoof Dun Scotus ooit creëerde
om het singuliere aan te duiden.49 In dit sin-
guliere ‘haec’ – dit dit en alleen maar dit –
klinkt de ‘univociteit’ van het zijn door;
maar het haec blijft in de radicale zin van het
woord singulier. Het kan niet eens particulier
worden genoemd, omdat het geen ‘pars’ is,
geen deel dat naar een geheel verwijst.

“En de vraag rijst of we niet veeleer zulke
‘hecceïteiten’ dan wel ‘ikken’ zijn”, laat
Deleuze zich ontvallen in een interventie uit
1988 over “de kwestie van het subject”.50

Een nomadisch subject is geen Ik meer, maar
een ‘hecceïteit’, een singulier moment/punt
waarin iemands leven zich als “een leven”
uitdrukt: niet als zijn leven, niet als een
exempel van ‘het leven’, maar als het vol-
strekt singuliere van “een leven”, een singu-
lariteit waarin de univociteit van het ‘leven’
even oplicht, als in een kristal, om meteen
weer te verdwijnen.51 Het is een uiterst sub-
tiele opvatting van het subject, die de verbor-
gen pretenties van het klassieke subject – als
drager van representaties – danig onder-
graaft. De vraag is echter of dit nomadische
subject ooit iets anders dan een kritisch refe-
rentiepunt kan zijn. Kan men zich ooit, zoals
Braidotti bijvoorbeeld, bewust uitlaten als
nomadisch subject? Kan men zich op zijn
nomadische subjectiviteit beroepen, of het
nomadische subject promoten als een ideaal
en opdracht voor onze tijd? Met de nomaden
uit Kafka’s verhaal viel niet te praten omdat
ze zélf niet praatten...

Van zodra een ‘nomadisch’ subject zich
laat voorstaan op zijn nomadisme, glijdt het
af naar het ‘cartesiaanse’ nomadisme dat ik
hogerop heb geschetst: het nomadisme van
zelfbewuste nomaden, die voor hun noma-
dendom uitkomen en die zich thuisvoelen
bij zichzelf. Nomaden die overal thuis zijn.
Wereldburgers, maar met de nadruk op bur-
gers: zeker van zichzelf, in de manier waarop
ze met hun onzekerheid en thuisloosheid te
koop lopen. De assertieve uiting van hun
onzekerheid veronderstelt immers een sub-
ject/drager die aan deze onzekerheid ont-
snapt. Die ‘vooronderstelling’ – die ‘suppo-
sitie’, dit ‘sub-jectum’ – is niets anders dan
het cartesiaanse subject. Het is de carte-
siaanse, verborgen zekerheid die schuilgaat
onder elke uiting van twijfel en onzeker-
heid, en die zich juist door die verborgen-
heid in stand houdt. Wij modernen en post-
modernen doen niets anders dan kokette-
ren met onze nomadische conditie, onze
onzekerheid, ons gebrek aan houvast en
identiteit. 

Met het concept van een nomadisch subject
wil Deleuze dat cartesiaanse subject onder-
uithalen. Dat hij daarvoor een ontologie in
stelling brengt, maakt de zaak er niet mak-
kelijker op.

Deleuzes filosofie probeert ons duidelijk te
maken dat we niet kunnen spreken in naam
van het zijn. We kunnen het zijn niet repre-
senteren, niet vertegenwoordigen. Daarom
zijn geweld en oorlog zo belangrijk in zijn
nomadismeconcept. Met die begrippen
affirmeert hij de onmogelijkheid om in
naam van het zijn te spreken. Wie spreekt in
naam van het zijn, wie het meent te verte-
genwoordigen of te representeren, slaat de
grond onder zijn eigen voeten weg.

Dat geweld wil Deleuzes ontologie aan de
oppervlakte brengen en operationeel
maken. Voor hem is dit de kritische taak van
de moderne filosofie, die om die reden een
ontologie dient te zijn. De vraag is echter of
die aanpak geen averechts effect heeft en of
zij het ‘cartesiaanse nomadisme’ niet veel-
eer in de hand werkt. Hoe immers kunnen
we de terreur van Nietzsches “blonde roof-
dieren” of van Kafka’s “nomaden” tot
model nemen? Zodra we dit doen, geven
deze geweldenaars ons opnieuw een grond:
de grond van het ‘zijn zelf ’. Zo moet ook het
‘zijn zelf ’ ons temperen in de illusie dat we in
naam van het zijn kunnen spreken. In de kri-
tische geste die ons van elke grond moest
beroven, vinden we dus opnieuw een grond.

Dit is een van de impasses – een van de
vragen – die Deleuzes denken ons als een
open wonde nalaat: de vraag naar het sub-
ject. Die vraag zal ook het deleuzisme cen-
traal moeten stellen, in weerwil van de
deleuzisten die haar beschouwen als een
gepasseerd station. 
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DOMINIEK HOENS

Op het eerste gezicht kunnen het verhaal
van Herman Melville en Deleuzes filosofisch
project alleen dit met elkaar te maken heb-
ben dat ze elkaar ongunstig gezind zijn.1

Bartleby (1853) vertelt ons bij monde van
een advocaat diens wedervaren met een
door hem in dienst genomen kopiist.2 Deze
Bartleby verschijnt uit het niets op het kan-
toor van de advocaat om er van allerhande
juridische documenten kopieën te maken.
De jurist kan zich het moment waarop zijn
nieuwe werkkracht arriveert (zijn “advent”)
goed herinneren: “Ik zie de gestalte nog
voor mij – deerniswekkend netjes, slaapver-
wekkend fatsoenlijk, triest en troosteloos!
Het was Bartleby.”3 De nieuwe kopiist krijgt
meteen een bijzondere plek toegewezen,
met name in het bureau zelf van de advo-
caat, weliswaar aan het zicht onttrokken,
want in een hoek die met een kamerscherm
speciaal voor hem is uitgespaard. Bartleby
kan er door een raampje naar buiten kijken,
maar zijn blik zal nooit op iets anders rusten
dan op een hoge, blinde muur – Wall Street.

De vreemde verschijning blijkt een harde
werker te zijn en een welkome aanvulling
op het reeds beschikbare personeel. Zijn
gelaten en zwijgzaam optreden is bovendien
een verademing in een atmosfeer die in ster-
ke mate wordt bepaald door de wisselende
gemoedsstemmingen van twee collega-
kopiisten, bekend onder de nicknames
“Turkey” en “Nippers”. De advocaat is dan
ook verbaasd dat hij plots, op zijn eenvou-
dige vraag om hem te helpen bij het nalezen
en corrigeren van gemaakte kopieën, van
Bartleby te horen krijgt dat deze “liever niet
zou”.4 Bij herhaling van deze vraag en ook
bij latere opdrachten luidt het antwoord
steevast: “I would prefer not to.” De advocaat
weet niet goed wat met Bartleby aan te van-
gen en wordt door tegenstrijdige gevoelens
geplaagd. Enerzijds wil hij van de man af,
anderzijds heeft hij een bijzondere sympa-
thie voor hem opgevat. Hij is vooral door de
kantoorklerk gefascineerd, want hoe hoogte
te krijgen van een man die uit zichzelf nau-
welijks iets zegt, die buiten kopiëren niets
wil doen, die na enige tijd van het kantoor
zijn vaste woonplaats blijkt te hebben
gemaakt, die zijn voeding tot gemberkoek-
jes beperkt en die elk verzoek met het beleef-
de maar hardnekkige “ik zou liever niet” tot
een ijdele reeks woorden verpulvert? Met
Bartleby gaat het trouwens van kwaad naar
erger. Op een dag beslist hij niet meer te
kopiëren. Zijn baas wil dat eerst nog wel
aan vermoeide ogen wijten, maar geleide-
lijk aan wordt duidelijk dat Bartleby het
kopiëren definitief gestaakt heeft, en dat hij
zijn activiteiten beperkt tot het staren uit
het raampje dat tot zijn werkplaats behoort.
Aangezien de advocaat het niet over zijn
hart krijgt Bartleby manu militari uit het
pand te verwijderen, besluit hij zelf van
kantoor te veranderen.

De nieuwe huurders van de kantoor-
ruimte zijn echter niet opgezet met de
onvoorziene aanwezigheid van Bartleby en
zetten hem de deur uit. Daarop vindt deze
er niet beter op dan in de hal en op de trap-
pen van het gebouw zelf rond te hangen.
Het eindigt ermee dat de scrivener in de
gevangenis belandt, en daar het bezoek
krijgt van diezelfde advocaat. Hoewel zijn
ex-werkgever en ‘vriend’ Bartleby steunt en
ervoor zorgt dat hij het beste voedsel voor-
geschoteld krijgt, weigert Bartleby, naast
elk voedsel, ook elk contact. “Ik ken u”, zegt
hij zonder om te kijken, “ik heb u niets te
zeggen”. En hij sterft.

Op het eerste zicht lijkt dit het treurige
relaas van een mislukte ontmoeting. De
recalcitrante klerk is radicaal onaangepast,
waardoor elke toenaderingspoging mislukt.
Het verhaal eindigt dan ook met uitstoting,
opsluiting en een eenzame dood. Maar
Gilles Deleuze lijkt die melancholische en
pessimistische toon niet eens op te merken.5

In Bartleby, ou la formule, een essay uit 1989
dat opgenomen werd in Critique et clinique,
speelt het onheimelijke gevoel van onmoge-
lijkheid dat ons in de Bartlebyfiguur aan-
grijpt, niet de minste rol. Deleuze noemt het
verhaal “violemment comique” en leest de
figuur van Bartleby als de affirmatie van het
leven. Hoe kan dit? Hoe slaagt hij erin deze
triestige, passieve figuur te rijmen met zijn
filosofie? Met andere woorden, waar is de
nietzscheaanse affirmatie van het leven in
dit verhaal terug te vinden? Hoeveel (deleu-
ziaans) nomadisme schuilt er in een figuur

die in een kantoor zijn onderkomen vindt
en, eens buitengezet, wat blijft rondhangen
in het trapportaal?

Eine Psychoanalyse kommt in ihrem Fall
nicht in Frage, da Sie eine Vollwaise sind.

Rainer Werner Fassbinder, In einem Jahr 
mit 13 Monden,1978

De titel van het bewuste artikel geeft al aan
welke lectuur Deleuze niet zal presenteren. In
“Bartleby, ou la formule” ligt de klemtoon op
de “formule”, namelijk Bartleby’s “ik zou lie-
ver niet”.6 Deleuze heeft het dus niet over de
literaire figuur met zijn particuliere geschie-
denis, en evenmin over Bartleby als symbool,
bijvoorbeeld van de menselijke conditie.7

Deleuze leest teksten materieel: niet als con-
structies waaraan een bepaalde betekenis
ten grondslag ligt en dus voorafgaat, maar
als producties waarin, of beter, waardóór iets
gebeurt. “[O]n considère un livre comme
une petite machine a-signifiante; le seul pro-
blème est ‘est-ce que ça fonctionne, et com-
ment ça fonctionne?’.”8 Dit functioneren is
niet narratief te begrijpen, als de aaneen-
schakeling van voorvallen waarvan een
personage agens of voorwerp is. Deleuze
concentreert zich in dit geval op het perso-
nage als een inbreuk op een bestaande orde.
Als de advocaat zijn verhaal eindigt met de
verzuchting “Oh, Bartleby! Oh, mensheid!”,
dan dienen we dit niet te lezen alsof in
Bartleby iets universeel menselijks wordt
gereveleerd. Bartleby is niet de particuliere
concretisering van een universele, menselij-
ke waarheid. Het gaat hier om een juxtapo-
sitie, een naast elkaar plaatsen van Bartleby
en de mensheid. De verzuchting van de
jurist is deze van een man die de vreemde
ontmoeting met iets wat niet tot ‘de mens-
heid’ te herleiden viel, heeft overleefd, maar
dan enkel doordat hij tegen Bartleby in voor
die vertrouwde mensheid heeft gekozen.9

Bartleby is, om een onderscheid te
gebruiken uit Deleuzes studie over Francis
Bacon, een figuur maar niet figuratief.10

Het is een geïsoleerde figuur die elke band
met medemensen, of met zichzelf als mens
met een verleden en toekomst, ontbeert.
Met particuliere condities als familie en
opvoeding heeft hij geen uitstaans. Over
Bartleby zelf, zo moet de verteller-jurist ons
bij aanvang van het verhaal al meedelen,
valt niets te vertellen. Hij noemt dit een
“onherstelbaar verlies voor de litera-
tuur”.11 Deze ironische wending van
Melville wordt door Deleuze ernstig geno-
men. Bartleby is geen bijzonder of merk-
waardig personage maar een ‘echte origi-
neel’. Voor deleuzianen, die gewoon zijn de
wereld te affirmeren als puur simulacrum –
dit is, als kopieën zonder vormend origineel,
regelloze verschijningen – moet het tot
nadenken stemmen dat Deleuze deze uit-
drukking uit Melvilles The Confidence-Man:
His Masquerade (1857) overneemt. In
hoofdstuk 44 van deze roman spreekt
Melville over ‘echte originelen’ die te onder-
scheiden zijn van ongewone, zonderlinge of
markante personages. Deze laatsten
maken, door hun relatie tot de gewone of
meer kleurloze personages, de roman tot
boeiende literatuur. Een ‘echte origineel’
daarentegen “zendt, als een ronddraaiend
kalklicht, met zichzelf als middelpunt zijn
stralen in het rond – alles komt in zijn licht
te staan, alles springt in beweging […] zodat
in sommiger geest de geslaagde conceptie
van zo’n personage iets in werking zet dat
tot op zekere hoogte verwant is aan datgene
wat in Genesis gepaard gaat met den begin-
ne der dingen.”12 Waar de literatuur met de
‘echte origineel’ een fascinerend personage
en dus ‘verhaal’ verliest, daar wint ze aan
originaliteit en beweging. Deze figuren heb-
ben niets algemeens en zijn niet bijzonder
(particular): ze ontsnappen aan de gevestig-
de kennis en dagen elke psychologie uit.13

Zelfs de woorden die ze uitspreken, zo stelt
Deleuze, gaan de algemene wetten van de
taal te buiten, “aangezien ze de resten of de
projecties zijn van een unieke, oorspronke-
lijke taal en de gehele taal naar de grenzen
van de stilte en de muziek brengen”.14

In Deleuzes verwijzing naar Melvilles
laatste roman worden twee bekende the-
ma’s uit zijn werk op een pregnante wijze
samengedacht. Ten eerste is de ‘echte origi-
neel’ diegene die zich aan de bestaande orde
onttrekt en er niet door gerecupereerd kan
worden. De bundel waarin het artikel over
Bartleby is opgenomen heet niet voor niets

Critique et clinique. Met Nietzsche deelt
Deleuze de overtuiging dat schrijvers en
kunstenaars, net als dokters en clinici,
symptomatologen zijn. Ze weten de toestand
van een bepaalde cultuur te lezen, een
diagnose te stellen en, aan de grens of veel-
eer in het centrum van hun literaire activi-
teit, aanwijzingen te geven voor verande-
ring of genezing. In het essay La Littérature
et la vie dat Critique et clinique inleidt, stelt
Deleuze dat men niet met zijn neurose of
psychose schrijft. Beide zijn processen
waarin een ‘wording’ aan de gang is en het
is pas bij ziekte, dit is bij de interruptie van
dit proces, dat men tot een ‘geval’ wordt
met karakteristieken en herkenbare symp-
tomen van bijvoorbeeld neurose of psycho-
se. Ziekte op zich hoeft geen rem op de crea-
tiviteit of op het worden te betekenen. Meer
nog, ‘ziekte’ en allerlei onaangenaams lij-
ken ‘evenementen’ bij uitstek te zijn. Zo
vraagt Deleuze zich af: “Pourquoi tout évé-
nement est-il du type la peste, la guerre, la
blessure, la mort? Est-ce dire seulement
qu’il y a plus d’événements malheureux
que d’heureux?”15 In het antwoord op die
vraag draait Deleuze de zaak om: elk evene-
ment heeft à la limite iets van de dood. Het
evenement heeft een dubbel aspect: het
staat in een extreme en definitieve verhou-
ding tot mij en mijn lichaam, maar ander-
zijds ontsnapt er iets aan het evenement dat
zich niet weet te realiseren. We houden niet
op van de dood te sterven, zo stelt Deleuze
onder verwijzing naar Maurice Blanchot,
zonder dat we ons die dood eigen kunnen
maken. Daardoor blijft deze dood neutraal
en is het nooit een ‘ik’, maar een ‘men’ dat
sterft.16 Vandaar dat Deleuze een voorliefde
heeft voor hen die door hun ziekte iets van
die dubbele structuur van het evenement
hebben ervaren. Nietzsches migraines,
Spinoza’s zwakke gezondheid, Joe Bousquets
oorlogswonden die hem aan bed gekluisterd
houden, het alcoholisme van Fitzgerald en
Lowry, zijn eigen tuberculose, en ten slotte
Bartleby’s bleke, uitgeteerde verschijning,
ze getuigen allemaal van “een leven dat té
groot is”. Zaak voor de zieke is dan die ziek-
te goed te begrijpen en er trouw aan te blij-
ven.17 Om diezelfde reden valt Deleuze bij
voorkeur de psychoanalyse aan. In de psy-
choanalyse wordt de ‘zieke’ écht ziek, een
geval, door middel van gepsychologiseer en
reductionistische verklaringen. Het proces
waarin bijvoorbeeld een psychoticus vrouw
wordt, verklaart de psychoanalyse door te
wijzen op een specifieke verhouding ten
aanzien van een (ontbrekende) vader. Zo
wil men alsnog grip krijgen op dat proces, er
een casus van maken, en krijgt de man niet
de kans om singulier te zijn, geëngageerd in
een wordingsproces. De ethiek van de psy-
choanalyse is niet die van het evenement,
maar van de familiale orde, aldus Deleuze.
Hij pleit daarom voor een niet-neurotische
liefde en een beetje psychose in de gegenera-
liseerde neurose (een taak die hij voor het
vaderloze Amerika en zijn literatuur ziet
weggelegd).

Het is de taak van de literatuur dergelijke
figuren aan het woord te laten. Zo’n figuur
zal een soort ‘man zonder eigenschappen’
zijn die binnen de bestaande verhalen ont-
regelend werkt. Zij spreekt een nieuwe taal,
een on-taal omdat ze een toekomst oproept
zonder die evenwel te kunnen aanduiden of
voorspellen. Deze taal behoort niemand toe
en richt zich tot niemand in het bijzonder.
Kortom, het betreft een taal zonder taalge-
meenschap, of het ware er één die nog moet
komen. Zo introduceert Bartleby’s formule
“ik zou liever niet” een vreemde logica van
de ‘voorkeur’ in een context die draait om
het geven of ontvangen van orders. De for-
mule op zich is niet agrammaticaal, maar
de gemaniëreerde vorm en de onbepaald-
heid ervan (wat is het precies dat Bartleby
niet wil en waarom, en wat zou hij dan wél
willen?) drijven zijn overste en collega’s tot
wanhoop. Meer nog, zij beginnen, zonder
dat ze er erg in hebben, de wending ‘prefer
to’ over te nemen. Telkenmale Bartleby zijn
onderhand voorspelbare maar mysterieuze
uitspraak herhaalt, laat hij zijn toehoorders
verward achter. Ook Bartleby lijkt in de
greep van de formule, maar op een andere,
consequente manier. De uitspraak is geen
bevestiging maar evenmin een negatie: hij
zou liever niet… “De formule werkt ver-
woestend omdat ze even ongenadig zowel
het geprefereerde als het niet-geprefereerde
elimineert.” Elke verwijzing naar een
object, dit is een taak of een handeling die
hij zou willen doen (of net niet) verdwijnt.

Het eindigt ermee dat alleen nog de bewe-
ging zelf – ‘to prefer’ – kan worden gene-
geerd, niet in een wil tot niets maar door de
groei van een afwezigheid van elke wil.

Voor Deleuze is het een formule die in de
taal een soort vreemde taal graaft. Ze
brengt de taal aan het stotteren, ze creëert
‘holtes met non-communicatie’.18 Ze voert
de taal tot haar eigen grens, tot een buiten
dat zich evenwel niet buiten de taal ophoudt
maar erin besloten ligt.

En quel sens faut-il prendre qu’on puisse 
comparer au Christ aussi bien Spinoza que
Bartleby l’écrivain?

Alain Badiou, Un, multiple, multiplicité(s),
in: Multitudes, nr. 1, 2000, p. 208.

In het voorgaande hebben we gezien hoe
Deleuze in ‘Bartleby’ een origineel aantreft,
een wees die overleeft los van elke traditio-
nele instantie, zoals de familie of de logica
van het bezit. Zo’n wees behoeft geen psy-
choanalytische duiding, want die kan de
wording die Bartleby incarneert alleen
maar miskennen.19 We hebben ook gezien
dat dit worden geen mobiliteit dient te impli-
ceren: Bartleby komt ergens aan en wil er
om obscure redenen niet meer weg. Tot slot
bleek dat, in een literair universum, de taal
zelf wordt aangetast door het verschijnen
van een singulariteit als Bartleby.20 Ik wil
nu nog even stilstaan bij twee aspecten van
het verhaal – het scherm en de muur – die
de problematische contouren van Deleuzes
lectuur en zijn filosofie tout court in het licht
stellen.

De meest voorkomende uitdrukking in
Bartleby is niet het beroemde “ik zou liever
niet”, maar “behind the screen”.21 De kopiist
bevindt zich achter een scherm en het is
van daarachter dat hij te voorschijn komt
om de wereld met zijn vreemde formulering
aan te steken. Het scherm of de sluier zijn
natuurlijk motieven met een lange traditie,
in het bijzonder binnen de westerse metafy-
sica. Wie erachter plaatsneemt, onttrekt
zich aan de openbaarheid, waardoor de
suggestie van een (ongehoorde) waarheid
ontstaat. Bij Melville kan men de ‘echte ori-
gineel’ niet meer zien maar wel nog horen –
of men kan er tenminste van uitgaan dat
hij het hoort als men hem toespreekt.

De verstaanbare maar onherkenbare zin
die daarop volgt, ziet Deleuze zoals gezegd
als een ‘holte met non-communicatie’,
meer nog, als het begin van een aanslag op
de hele taal. Hij wijst er meteen op dat de
nieuwe taal die daarbij ontstaat, niet naar
een buiten-de-taal verwijst.22 Deleuze wil
immers voorbij de representatie denken,
voorbij de oude metafysica die de voorstel-
ling tegenover datgene stelt wat aan de
voorstelling ontsnapt (het affect, de Wille,
la Chose enzovoort). Toch kunnen we ons
afvragen of het ‘ingesloten buiten’ van deze
nieuwe taal helemaal losstaat van de oude
metafysische schema’s. 

Hoe geeft Deleuze uitdrukking aan dit
‘ingesloten buiten’, deze nieuwe taal bin-
nen de taal? Opvallend is dat hij steevast
muzikale of affectieve termen gebruikt. In
het geval van Sacher Masoch gaat het om
een gemurmel, bij Isabel (een personage uit
de roman Pierre; or the ambiguities van
Melville) om een nauwelijks hoorbaar,
engelachtig gefluister. Gregor Samsa (uit
Kafka’s Gedaanteverwisseling) piept en krijst
meer dan dat hij spreekt… Het zijn allemaal
voorbeelden van “muziek binnen een taal
die stottert”.23 Waarom die verandering
van register? Omdat, zo lijkt mij, Deleuze
hierin een adequate uitdrukking ziet van
het ‘evenement’. Het spreken en het laten
spreken van het evenement kan alleen in
het ‘ingesloten buiten’ van de taal, en dit op
een muzikale of picturale manier.

Deleuzes concept van het evenement is
nauw verbonden met het dynamische
karakter van het zijn, als wording. Elke toe-
stand wordt door een eindeloze wording
doorkruist, ook al kan diezelfde toestand
gestold en onveranderbaar lijken. In dat
verband maakt Deleuze reeds in Logique du
sens (1969) een onderscheid tussen de
effectuering [effectuation] en tegen-effectue-
ring [contre-effectuation] van het evene-
ment.24 De effectuering is de realisering
van het evenement in een bepaalde toe-
stand. Dit moeten we niet aristotelisch
begrijpen als een potentie die zich actuali-
seert, maar als een actualiteit die oprijst uit
een veld van virtualiteiten of mogelijkhe-

“I am not particular”
Deleuze leest Bartleby

wr (Photina) 1ste katern DEF  25-04-2016  10:33  Pagina 6



7

ja
n

u
ar

i–
fe

br
u

ar
i 2

0
0

6
D

e 
W

it
te

 R
aa

f
11

9
 

den en deze ook behoudt. Vandaar dat bij
elke toestand van een geëffectueerd evene-
ment (bijvoorbeeld: een boom wordt groen,
of preciezer, hij ‘groent’) zich iets aan die
toestand onttrekt, de zogenaamde tegen-
effectuering van het evenement dat zijn
niet-realisering als een pure wording
behoudt. De taak van de filosoof, de kunste-
naar, de schrijver bestaat er dan in om in
datgene wat gebeurt (waarover de kranten
vertellen, wat de geschiedenisles ons leert
enzovoort) de ‘wording’ of ‘het evenement’
in de geïdentificeerde effectuering te her-
kennen.

Het lijkt echter dat Deleuze, om deze
‘wording’ in rekening te kunnen brengen,
alleen maar een beroep kan doen op wat
niet tot een bepaalde toestand behoort: bij-
voorbeeld muziek in plaats van woorden,
psychose in plaats van neurose. Daarmee
suggereert hij dat er tussen al de simulacra
toch nog een aantal ‘waarachtige’ zijn die
op een meer directe (authentieke?) manier
uitdrukking geven aan het ‘zijn’ dat de wor-
ding is. In die zin is het bijna ironisch dat
achter het kamerscherm niet niets is, maar
dat er zich iemand bevindt, een ‘echte origi-
neel’ die de woorden spreekt van hen die
nog moeten komen, die nooit zijn maar
altijd worden.

Dit brengt ons tot een tweede probleem:
de muur. In het verhaal wordt verschillende
malen gewezen op de hoge muur waarop
Bartleby’s raampje uitgeeft. Zonder dat
Deleuze er expliciet naar verwijst lijkt deze
muur terug te komen in de utopie waarvan
Bartleby zou getuigen.25 Deleuze spreekt in
dat verband van een pragmatisme waarvan
Melville reeds de contouren aanduidt:
“Melville dessine déjà les traits du pragma-
tisme qui va le prolonger. C’est d’abord l’af-
firmation d’un monde en processus, en
archipel. Non pas même un puzzle, dont les
pièces en s’adaptant reconstitueraient un
tout, mais plutôt comme un mur de pierres
libres, non cimentées, où chaque élément
vaut pour lui-même et pourtant par rapport
aux autres.”26 Het anarchistische, rustelo-
ze, zoekende, door ontelbare fluxen aange-
vuurde, ‘wordende’ subject blijkt een steen.
Bartleby wijst vooruit naar een te komen,
vaderloze maatschappij en suggereert een
broederschap van stenen.27

Stenen die als vrije, absoluut singuliere
entiteiten niet door een vaderlijke architec-
tuur worden samengehouden, maar die
toch in een zeker verband met elkaar staan.
Het eeuwige krachtenspel van de lichame-
lijke oorzaken lijkt de entiteiten die ‘het eve-
nement waardig zijn’ een eindeloze rust te
schenken. Ze liggen naast en op elkaar, vor-

men een soort gemeenschap met de ande-
ren. Alle differenties waarmee we onze
identiteit dachten op te bouwen zijn ver-
dwenen: jong, oud, man, vrouw, rijk, arm…
Het lijkt op de stilte die na de strijd over een
slagveld hangt.

Wat is de mogelijkheidsvoorwaarde van
die vaderloze, broederlijke samenleving? Is
die eigenlijk wel mogelijk, weze het als uto-
pie? Ook daar kan men de vraag stellen of
Deleuze niet heimelijk aan een ander model
schatplichtig blijft, met name het christen-
dom. Is Bartleby niet de Christus die ons
verlost van de oude, dode Vaderlijke Wet en
ons een nieuwe universele samenleving
belooft?28 Of: wat hebben die stenen anders
met elkaar te maken dan dat ze elkaar her-
kennen als volgeling en imitator van die ene
die ooit het leven tot in de dood trouw was?

Noten

1 Het is bediscussieerbaar of men in het geval
van Gilles Deleuze zonder meer van ‘filosofie’
of ‘filosofisch project’ kan spreken. “[L]a phi-
losophie naît ou est produite du dehors par le
peintre, le musicien, l’écrivain […] Il n’y a
aucun besoin de philosophie […] Sortir de la
philosophie, faire n’importe quoi, pour pouvoir
la produire du dehors. Les philosophes ont tou-
jours été autre chose, ils sont nés d’autre
chose.” Gilles Deleuze & Claire Parnet,
Dialogues, Paris, Flammarion, 1996, p. 89.
Sommige commentatoren gewagen van “un
besoin de non-philosophie” en zelfs van 
“ce curieux désir de sortir de la philosophie par
la philosophie”. Zie het Avant-propos in Alain
Beaulieu (dir.), Gilles Deleuze, héritage philosop-
hique, Paris, Presses Universitaires de France,
2005, p. 9.

2 Herman Melville, Bartleby. Een verhaal van Wall
Street/A Story of Wall Street, vertaald door
Auke Leistra, tweetalige uitgave, Groningen,
BoekWerk, 1989.

3 Ibid., p. 37.
4 Vertaald door Auke Leistra als “ik doe het 

liever niet”. Beter is het door Jacq Vogelaar
gesuggereerde “ik deed het liever niet”, omdat
dit het voorwaardelijke karakter van het
Engelse origineel enigszins behoudt. Ook in het
Franse taalgebied bestaat er discussie over de
meest geschikte vertaling. De door Deleuze
gevolgde vertaling van Maurice Blanchot luidt:
“Je préférerais ne pas.” Het nadeel ervan is dat ze
een expliciet agrammaticale kwaliteit aan de
uitspraak verleent die aan “I would prefer not

to” ontbreekt. Vandaar dat anderen kozen
voor: “J’aimerais mieux pas.” Een goede verta-
ling dient dus het agrammaticale te vermijden,
maar evenzeer het open einde van de formule-
ring te behouden. De uitspraak geeft uitdruk-
king aan een voorkeur ‘iets’ niet te doen, maar
daarbij wordt datgene wat Bartleby liever niet
zou doen, benoemd noch aangeduid. De zin 
“I would prefer not to” anticipeert op een object
– ik zou liever x of y niet doen – maar laat dit
onbepaald. Vandaar dat het letterlijke “ik zou
liever niet”, hoewel niet geheel bevredigend,
mij de beste optie lijkt. Zie Jacq Vogelaar,
Bartleby, invulformulier bij fragmenten van
Enrique Vila-Matas en Gilles Deleuze, in: Raster,
nr. 108, 2004, pp. 14-16; Maurice Blanchot,
L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980,
p. 33; Herman Melville, Bartleby, in Bartleby,
Les îles enchantées, Le campanile, vertaald door
Michèle Causse, Paris, GF Flammarion, 1989,
pp. 9-58.

5 Dit is overigens een kritiek van Jérôme Vidal,
een van de Franse vertalers van Bartleby: 
“[I]l me semble que l’interprétation de Deleuze
néglige la mélancolie, voire la dimension tragi-
que, qui travaille indiscutablement le texte,
concurremment au comique qui le parcourt.”
Zie: http://www.editionsamsterdam.fr/livres/
melvillebartleby.htm. Zelfs wanneer deleuzia-
nen als Negri en Hardt in hun Empire Bartleby
als een figuur van verzet opvoeren, doen ze dit
met de nodige reserve. Bartleby incarneert het
mysterie van de absolute weigering, maar, zo
onderlijnen ze, “deze weigering is beslist het
begin van een bevrijdende politiek, maar niet
meer dan een begin. De weigering op zich is
leeg. Zie: Antonio Negri & Michael Hardt,
Empire, vertaald door Joke Traats, Amsterdam,
Van Gennep, 2000, p. 209. 

6 Gilles Deleuze, Bartleby, ou la formule (1989),
in: Critique et clinique, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1993, pp. 89-114. Een deel (pp. 89-96)
verscheen in een Nederlandse vertaling in
Raster, op. cit. (noot 4), pp. 16-23.

7 Voor een overzicht van de meest uiteenlopende
manieren waarop men Bartleby heeft gelezen,
zie Dan McCall, The Silence of Bartleby,
Ithaca/London, Cornell University Press,
1989. Ergernis over gechargeerde duidingen
en identificaties (Bartleby = Christus, Bartleby
= Don Quixote…) brachten McCall tot zijn
poging om, door middel van zijn boek,
Bartleby’s ‘zwijgen’ aan Bartleby terug te geven.

8 Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Les Éditions
de Minuit, 1990, p. 17. Deleuze onderscheidt
dit soort lectuur van een andere lectuur die
een tekst beschouwt als een doos die naar een
inwendigheid verwijst. In dat geval gaat men
op zoek naar het betekende (signifié) dat in het
verhaal is ingesloten. Of, “si l’on est encore
plus pervers ou corrompu, on part en quête du
signifiant”. Eat this, Lacanians!

9 Ibid., p. 104. Deleuze geeft aan de jurist het
statuut van ‘profeet’ of ‘getuige’ die kan toekij-
ken en verhalen van de ontmoeting met
Bartleby. Hij ‘ziet’ welke vreselijke natuur
Bartleby incarneert, vat er een soort onmiddel-
lijke sympathie, zelfs liefde voor op, maar in de

keuze voor de bestaande, vaderlijke Wet wordt
die impliciete band uiteindelijk verraden.

10 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sen-
sation (1981), Paris, Seuil, 2002.

11 Melville, op. cit. (noot 2), p. 15.
12 Herman Melville, De maskerade (The Confidence-

Man), vertaald door Anneke Brassinga,
Amsterdam, Athenaeum/Polak & Van Gennep,
1997, p. 323.

13 “Kortom, het leven van een bepaald individu
maakt plaats voor een singulier leven dat
immanent is aan een mens die geen naam
meer heeft maar die niet met een ander valt te
verwarren.” Gilles Deleuze, De immanentie: een
leven …, in dit nummer.

14 Deleuze, op. cit. (noot 6), p. 106.
15 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Les Éditi-

ons de Minuit, 1969, p. 177.
16 Dit dient te worden onderscheiden van de 

‘alledaagse banaliteit’. Het gaat om het ‘men’
van onpersoonlijke en pre-individuele singula-
riteiten. Zie ibid., p. 178. Zie ook: L’immanence:
une vie… in dit nummer.

17 Deleuzes enige moreel prescript luidt: 
“Être digne de ce qui nous arrive.” Zie Deleuze,
op. cit. (noot 15), p. 175 en Deleuze & Parnet,
op. cit. (noot 1), pp. 79-80.

18 Gilles Deleuze, Wording en controle, in dit num-
mer.

19 Terzijde: Deleuze gaat niet in op de specifieke
temporaliteit eigen aan de personages van het
verhaal. Turkey en Nippers zijn aan een dage-
lijks ritme onderworpen: de ene werkt hard en
gedegen in de voormiddag maar raakt in over-
drive in de namiddag, waar zijn werk onder te
lijden heeft; de andere komt slecht gehumeurd
aan maar draait bij na de middag. Dit alles
wordt ons verteld door de advocaat die deze
tijd, Chronos, meet en bepaalt. Zou de derde
kopiist, de weerspannige Bartleby, dan niet de
pure tijd van het worden incarneren, de Aion?
Zou Bartleby diegene zijn “die gaat als de scha-
duw van wat komen moet” (Nietzsche)? Is
Bartleby de onbegrensdheid van toekomst en
verleden, maar eindig als een ogenblik, in dit
geval de omslag van voor- naar namiddag?
Voor het verschil tussen Chronos en Aion, zie
Deleuze, op. cit. (noot 15), pp. 176, 190-197.
Voor een lectuur van ‘de middag’ bij Nietzsche,
zie Alenka Zupancic, The Shortest Shadow:
Nietzsche’s Philosophy of the Two, Cambridge
(Mass.)/London, The MIT Press, 2003.

20 Bartleby is dus noch particulier (I am not parti-
cular), noch algemeen, maar singulier, dit is
zich onttrekkend aan beide categorieën.

21 Zie de opmerkzame Sébastien Loisel, La rencon-
tre de Bartleby. Littérature mineure et expérimen-
tation politique chez Deleuze, in: Revue d’esthéti-
que, nr. 45, 2004, pp. 21-31.

22 Gilles Deleuze, Critique et clinique, pp. 9, 32 en
141.

23 Ibid., p. 114.
24 Gilles Deleuze, op. cit. (noot 15), pp. 176 ev;

zie ook Deleuze & Parnet, op. cit. (noot 1), 
p. 151. De termen vallen ook in het interview
met Toni Negri, Wording en controle, in dit
nummer.

25 Jacques Rancière, Deleuze, Bartleby et la formule
littéraire, in: La chair des mots. Politique de l’écri-
ture, Paris, Galilée, 1998, pp. 179-203. 

26 Gilles Deleuze, op. cit. (noot 6), p. 110.
27 Hier verbindt Deleuze Bartleby met Musils Der

Mann ohne Eigenschaften. Net zoals Bartleby
naar een nog te komen gemeenschap van
vaderloze broeders verwijst, ontwikkelt Musil
een (onafgewerkte) utopie, een “andere toe-
stand” die volgens de logica van incest tussen
broer (Ulrich) en zus (Agathe) wordt gedacht.
Zie Deleuze, op. cit. (noot 6), pp. 96 en 105.
Langs een andere roman van Melville om –
Pierre; or the ambiguities (1852) waarin de
incesteuze verhouding tussen een wettelijk,
Pierre, en een buitenechtelijk kind, Isabel, 
centraal staat – droomt Deleuze van “[…] une
communauté nouvelle, dont les membres
soient capables de ‘confiance’, c’est-à-dire de
cette croyance en eux-mêmes, au monde et au
devenir. Bartleby le célibataire doit entrepren-
dre son voyage, et trouver sa soeur avec laquel-
le il consommera le biscuit de gingembre, la
nouvelle hostie.” (p. 112) In dat opzicht ware
het interessant na te gaan welke plaats de zus-
ter inneemt in het krantenverhaal uit de New
York Times van 18 februari 1853, waarop
Melville zijn Bartleby baseerde (waarbij hij de
zus echter wegliet).

28 Hier formuleert Agamben een kritiek op
Deleuze. Net voor de finale verzuchting “Oh,
Bartleby! Oh, mensheid!” reflecteert de advo-
caat over het enige feit dat hem uit Bartleby’s
leven bekend is, namelijk dat deze ooit in een
kantoor voor onbestelbare brieven, een “Dead
Letter Office” in Washington was tewerkge-
steld. Hij besluit zijn commentaar op dit gege-
ven met “On errands of life, these letters speed
to death”. Volgens Agamben is dit een verwij-
zing naar Rom., 7, 10: “Zo bleek het gebod, dat
bedoeld was ten leven, mij juist de dood te
brengen.” Dit moet, aldus Agamben, niet gele-
zen worden als een extra argument voor de
these als zou Bartleby een Christus zijn die ons
verlost van de ‘dode wet’ en naar een leven
‘voorbij de wet’ verwijst, maar als een aandui-
ding van wat kon gebeuren maar niet plaats-
vond – een brief komt soms niet ter bestem-
ming aan. Het potentieel van Bartleby bestaat
er dan niet in naar een “peuple à venir” te ver-
wijzen of opgenomen te zijn in een wordings-
proces, maar zich in een plaats van radicale
negatie en destructie op te houden. Zie: Giorgio
Agamben, Bartleby, or On Contingency, in:
Potentialities. Collected Essays in Philosophy, 
D. Heller-Roazen (red.), Stanford, Stanford
University Press, 1999, pp. 243-271.
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AARON SCHUSTER

“Overigens veracht ik alles wat mij alleen maar
tot werken aanzet zonder me eerst op de juiste
manier onderricht te hebben.” Met deze variatie
op Goethes woorden kan onze overweging van
de waarde en waardeloosheid van Deleuze
beginnen. In dat licht moeten we, in de geest
van bovenstaand gezegde, een aantal zaken
grondig verafschuwen: een animistische vitali-
teit die geen nuchtere behoedzaamheid kent; een
activiteit die ons begrip krachteloos maakt; en
Deleuze als een extravagant productief surplus,
als een luxe. Het ontbreekt ons immers aan wat
ons nog het meest wezenlijk is en het wezenlij-
ke is nu eenmaal de vijand van het oppervlak-
kige. Zeer zeker, we hebben Deleuze nodig. Maar
we hebben hem op een andere manier nodig dan
de verwende en overspannen speeljongen in de
tuin van het verlangen, hoe verrukt die ook
moge neerkijken op onze stomme, kromme
noden en zorgen. We hebben hem namelijk
nodig voor het denken, niet voor een gemak-
zuchtig ontvluchten van de theoretische arbeid
of voor het goedpraten van een egoïstisch leven
en van lafhartig slechte kunst. We willen
Deleuze gebruiken voorzover hij de kunst dient.
Maar er is een manier om Deleuze te gebruiken
en te appreciëren die de kunst atrofieert en doet
aftakelen. Dit fenomeen als een merkwaardig
symptoom van onze tijd aan het licht brengen,
is even noodzakelijk als het pijnlijk kan zijn…

Deleuzisme en hedendaagse kunst

Het is duidelijk dat Gilles Deleuze in de laat-
ste, pakweg 15 jaar, een betekenisvolle
figuur is geworden binnen de hedendaagse
kunstwereld. Het volstaat om even door
glossy kunstbladen of meer theoretische
tijdschriften te bladeren, of wat gesprekken
op een biënnale af te luisteren, om ons in
een deleuziaans tijdperk te wanen. Of een
‘deleuzoguattariaans’ tijdperk, voorzover
de werken die de ‘natuurfilosoof ’ Deleuze
en de psychoanalyticus Félix Guattari
samen schreven het meest invloedrijk zijn
gebleken.1 Ook zonder hun expliciete ver-
melding zijn Deleuze en Guattari aanwezig
in de algemene verspreiding van hun
ideeën en in een hele retoriek die van een
aanzienlijk deel van het kunstdiscours bezit
heeft genomen. Multipliciteiten, assembla-
ges, stratificaties; rizomen, deterritorialise-
ring, dier-, vrouw- of plant-worden; gladde
oppervlakken, verlangensmachines, corps
sans organes… Deleuzes sterrendom werd
recentelijk door het Centre Pompidou met
de publicatie van een fotoboek bevestigd.
Het toont de filosoof in allerlei nadenkende
en speelse poses. Nog niet zo lang geleden
raadde Hans Ulrich Obrist de dagelijkse lec-
tuur van Deleuze aan als hét middel ter ver-
levendiging van de kunstscène. En Rem
Koolhaas leverde ons het volgende, sche-
matische overzicht van onze recente intel-
lectuele geschiedenis: “Clearly, there has
been a Barthes layer, and after that a
Foucault layer, and after that a Derrida
layer, and so we are living in a sort of
Deleuzian period.”2 Gezien de onbestendige
aard van de liefde tussen kunst en theorie is
er helemaal geen garantie dat Deleuzes rijk
zal voortduren. Men kan vermoeden dat
zijn plaats nu al door andere namen en
denkwijzen wordt ingenomen. Het is moei-
lijk te zeggen of we te maken hebben – om
een deleuziaans onderscheid te gebruiken –
met een historisch fenomeen, waarvan de
oorzaken en gevolgen grotendeels in kaart
kunnen worden gebracht, of met iets wat
nog volop aan het worden is. Wat er ook van
zij, als we verder willen gaan dan het louter
rapporteren van intellectuele modes, dan
moeten we nagaan hoe Deleuzes denken
aan de problemen van onze tijd beant-
woordt en hoe het deleuzisme – waarmee ik
het diverse en vaak inconsistente gebruik
van Deleuze in het culturele domein bedoel
– met dit soort problemen poogt om te gaan.
Wat betekent Deleuze voor de kunst?
Waarom was hij de laatste tijd zo succesvol
in de kunstwereld? En in welke mate kan
het deleuzisme beschouwd worden als een
‘merkwaardig symptoom’ van onze tijd? Ik
hoop dat men mij de herschrijving van de
openingsparagraaf van Nietzsches Over het
nut en nadeel van de geschiedenis voor het leven
vergeeft. Ik wilde de meest hardnekkige
bewonderaars van Deleuze parodiëren met
één van Deleuzes geliefkoosde auteurs.
Anderzijds lijkt de omkering van Nietzsches
tijdsdiagnose op een unheimliche manier
voor onze tijd op te gaan. Kampen wij niet
met een gebrek aan – pardon my French –

“fresh théorie” (vandaar de constante zoek-
tocht naar ‘nieuwe paradigma’s’) en een
overdaad aan productieve maar doelloze
activiteit?3

Het is moeilijk om het begin van het deleu-
zisme in de kunst met één gebeurtenis of
werk te vereenzelvigen. Maar het is des te
makkelijker om Documenta 11 als een
hoogtepunt aan te duiden. Met zijn ‘meer-
voudige platformen’ die herinneren aan
deleuzoguattariaanse plateaux, met de
introductie van minderheidsvertogen en
-geografieën binnen de hoofdzakelijk wes-
terse kunstscène, en met de ‘rizomatische’
structuur van “installatie, film, video,
geluid, tekst, lezing, discussie, en wat nog
meer” lijkt de laatste Documenta de deleu-
ziaanse aanpak op grote schaal te illustre-
ren.4 Als we bekijken hoe deze filosofisch-
culturele assemblage is samengesteld, dan
komen er verschillende elementen aan het
licht.

Ten eerste is er Deleuzes grote populari-
teit binnen de kunsten. Het gaat hierbij niet
alleen om schilderkunst, literatuur en film,
waaraan hij specifieke studies wijdde, maar
ook om de beeldende kunst in het alge-
meen, alsook om architectuur, muziek,
dans en theater.5 Van belang is hier dat zijn
werk de ‘verbanden’ en ‘resonanties’ tussen
verschillende domeinen aanmoedigt.
Deleuzes filosofie is in de eerste plaats een
filosofie van onverwachte kortsluitingen en
transversale koppelingen, een machine de
guerre bedoeld om de grenzen van de geves-
tigde kennis te doorbreken. Geen denken
dat er zo naar streeft om filosofie, kunst en
wetenschap – “de drie vlotten van waarop
het brein in de chaos duikt en haar trot-
seert” – op hetzelfde plan te plaatsen en in
nieuwe verbanden onder te brengen.6

Ironisch genoeg heeft net deze openheid
een flauw en clichématig beeld van ‘den-
ken’ voortgebracht. In dat verband is het
interessant om aan te stippen dat Guattari
zich in een laat interview bezorgd toonde
over de mythe van de ‘interdisciplinariteit’
en de onderdrukking van de singulariteit
van de verschillende domeinen.7

Een ander aspect van het gebruik van
Deleuze houdt verband met de plaats en
functie van theorie in de kunstwereld. Sinds
de introductie van filosofische proposities in
kunstwerken vanaf de late jaren ’60 is de
aanwezigheid van theorie een aanvaard
fenomeen. Toch hoort men regelmatig dat
de actuele kunst in crisis verkeert en dat de
hedendaagse kunstpraktijk, ondanks haar
succes, behoefte heeft aan een sterk intellec-
tueel kader. “Nieuw bericht, geen bood-
schap” is het gevoel dat velen overvalt.8 Dat
men Deleuze voorstelt als oplossing voor (of
symptoom van?) deze veronderstelde impas-
se, is een kwestie die ik verderop zal behan-
delen. Het probleem kan echter ook vanuit
een ander perspectief worden bekeken. Zo is
er het weinig becommentarieerd gegeven
dat een groot deel van de theorie in heden-
daagse kunsttentoonstellingen weinig of
niets met kunst te maken heeft – noch met
het getoonde werk, noch met esthetische
vraagstellingen in het algemeen. Dergelijke
tentoonstellingen (Documenta 11 is een
goed voorbeeld) doen eerder dienst als tijde-
lijke plaatsen waar men bepaalde proble-
men (democratie, wetenschap, Black Market
Worlds enzovoort) kan onderzoeken, dan als
plaatsen waar kunst wordt getoond. Theorie
speelt er niet langer haar traditioneel onder-
steunende rol, maar situeert zich op hetzelf-
de niveau als de kunstwerken: teksten, lezin-
gen, installaties, performances worden los-
jes samengebracht onder een thema dat
daarmee zou worden verhelderd. De achter-
liggende gedachte, met name dat verschil-
lende media allemaal vormen van ‘denken’
zijn, kan men typisch deleuziaans noemen.
In een tijd waarin de universiteit almaar
bureaucratischer wordt, en almaar meer
wordt georganiseerd naar het model van
een bedrijf, lijken kunsttentoonstellingen
zichzelf te organiseren als alternatieve
publieke plaatsen voor intellectueel onder-
zoek.

Het hoofdkenmerk van het deleuzisme
bestaat in zijn onverzettelijk optimisme,
zowel metafysisch (de verwerping van een
hegeliaanse ‘negatie’ ten voordele van het
‘verschil’ en de eenstemmigheid van het
zijn) als ethisch-politiek (de klemtoon op
zelfontwerp en een ‘moleculaire revolutie’).
Net zoals voor Lacan, is triestheid voor
deleuzianen een morele fout. De aantrek-
kingskracht van het werk van Deleuze en
Guattari ligt inderdaad voor een groot deel

in hun klaarblijkelijke immuniteit voor de
melancholie van postmoderne critici – van
ontgoochelde marxisten tot de reactionaire
profeten van de simulatie die van hun ver-
dwijning een deugd maken.9 Na het tijd-
perk van de deconstructie, dat het einde
van zovele dingen afkondigde (grote verha-
len, de mens, de werkelijkheid, de auteur,
kunst en geschiedenis), kan Deleuze als een
waarachtig tonicum verschijnen. Wat eens
begon bij Scritti Politti’s B-kantje Jacques
Derrida (1982) – “I’m in love with Jacques
Derrida/ Read a page and know what I need
to/ Take apart my baby’s heart/ I’m in love”
– krijgt vandaag een verlengstuk in het
elektronische muzieklabel Mille Plateaux,
dat in 1996 het dubbele tribuutalbum
In Memoriam Gilles Deleuze liet verschijnen.
Filosofie reflecteert niet langer over haar
verwevenheid met de oude metafysische
traditie, maar creëert nieuwe concepten.
Kunst zal ophouden met het overdenken
van uiteenvallende tradities, en zal voort-
aan nieuwe affecten en percepten uitvin-
den. Militanten zullen hun partijkaarten
verbranden en het leven hier en nu veran-
deren. Sceptische critici hebben de deleuzia-
nen ervan beschuldigd niets anders te zijn
dan stromannen van het huidige kapitalis-
me. Zoals Boris Groys het stelt: “Reading
Deleuze is like a Bacardi Rum advertise-
ment. It is an advertisement without body:
one never sees Bacardi Rum; one only sees
that everybody is happy. Happiness can be
Communism, it can be Empire, and it can be
Anti-Oedipus […] good feelings without
reference to any objectivity.”10 Een al te
naïeve verheerlijking van het ‘worden’, van
creativiteit en positief genot kan gemakke-
lijk tegenstrijdige doelen dienen. De uitvin-
ding en verandering van subjectiviteit komt
perfect overeen met de eisen van een flexibel
kapitalisme om zichzelf heruit te vinden en
risico’s te nemen (de ommekant van het
verlies van vast werk).11 Het verlangen zon-
der tekort sluit aan bij het consumentistisch
gebod te genieten. Het artistiek paradigma
vindt haar waarheid in het pan-estheticis-
me van een warencultuur, waarin adverte-
ren de perfecte eenheid van kunst en leven
blijkt te zijn.

Men kan het echter ook opnemen voor de
kritische waarde van ‘negativiteit’: is elke
authentieke creatie niet verbonden met het
gevoel niet hetzelfde te kunnen (blijven)
doen, met een haat voor wat reeds bestaat,
eerder dan met het positieve plezier in het
bricoleren en experimenteren?12 Dit zijn
allemaal min of meer bekende argumenten.
Ik wil me nu concentreren op enkele moei-
lijkheden die verbonden zijn met Deleuzes
opvatting van het reële; ik wil tonen hoe dit
soort materialisme samengaat met “een
kunst die op wil gaan in het diffuse veld van
de maatschappelijke mogelijkheden”, een
kunst die leven wil worden en dus, para-
doxaal genoeg, als kunst zou willen ster-
ven.13

Deleuziaanse filosofie onderscheidt zich als
een vertoog over het reële. Geen enkele filo-
soof sinds Schopenhauer heeft zo genade-
loos de illusoire representaties gehekeld, en
gepoogd om de brutale en wereldvreemde
krachten te ontsluieren die aan onze wereld
ten grondslag liggen. Het reële is noch een
ontoegankelijk Ding an sich, noch een door
negatie gemedieerde werkelijkheid, maar
een rijk van primitieve impressies, affecties
en lichamelijke driften, een veld van
onzichtbare krachten en moleculaire
gebeurtenissen, een zone waar niet langer
te onderscheiden valt tussen mineraal,
plant, dier en mens. Deleuzianen beweren
vaak dat boeken als L’Anti-Oedipe en Mille
plateaux niet alleen conceptueel origineel
zijn, maar ook een nieuwe schrijfstijl ont-
wikkelen die geschikter is om hun unieke
onderwerp te vatten. Van deze boeken
wordt aangenomen dat ze het ‘worden’ in
een poëtische zin aanwezig stellen: de
deleuziaanse filosofie is immers een vertoog
van het reële.

Over of van het reële? Dat levert ons het
volgende filosofische probleem op. Als de
deleuziaanse filosofie een vertoog over het
reële is, dan betreft het een denken dat
gescheiden is van zijn object. Het ‘reële’ is
dan verloren gegaan – wat de inhoud van
het vertoog tegenspreekt. Gaat het echter
om een vertoog van het reële, een vertoog
dat dus direct aan het reële ontspringt, dan
is de consequentie een deleuziaans pragma-
tisme: de theorie is of bruikbaar, of ze is dat
niet, ze boeit of verveelt je, ze zet aan tot
verdere lectuur of ze bezorgt je hoofdpijn,
maar de vraag of ze waar is, is volstrekt

betekenisloos.14 “Deleuze’s idea that philos-
ophers can actually create concepts is very
inspiring”15; “Perhaps that is Deleuze’s
greatest virtue: to legitimize curiosity as a
driving force”16; “By recasting the philo-
sopher’s job, [Deleuze] makes it more akin
to the artist-creator’s tinkering – less like
the academic functionary at the concept
machine.”17 Dit is waarschijnlijk de ultie-
me waarheid van het deleuzisme: theorie
als object van genot.

Een kunst van het reële?

Van alle variaties op het thema van ‘de dood
van de kunst’ is die van William Burroughs
de meest frappante. In Burroughs’ apoca-
lyptische visie eindigt de kunst niet in
gesteun maar met een dreun. De schilder
bedekt zijn werk met explosieve chemicaliën
en suikerige siroop, laat een zwerm vliegen
los, en BOEM!, bij het minste contact ont-
ploft het doek. Amerikaanse magnaten her-
beleven de potlatch terwijl ze Rembrandts
verbranden en Griekse beelden aan digge-
len slaan. Inflatie van de marktwaarde leidt
tot de ondergang van de kunst, en wanneer
de luchtbel uiteenspat worden kunstenaars
weggeveegd (toen Saatchi zijn collectie
schilderkunst verkocht, gebeurde iets
gelijkaardigs met Sandro Chia: de ontwaar-
ding die er het gevolg van was, ruïneerde
zijn carrière). Gasten op een vernissage
worden door de kunstpolitie neergeknup-
peld, een man verdrinkt in een rivier van
Monet, een Bacontentoonstelling veroor-
zaakt de meest vreselijke mutaties… Een
aparte kijk op het verscheiden van de
kunst? Of een bijzonder heldere weergave
van een dynamiek die voortleeft in de artis-
tieke praktijk van vandaag? Men zou kun-
nen stellen dat deze fantasieën het meest
hardnekkige verlangen van de kunst in
scène zetten: verdwijnen, zichzelf uitscha-
kelen. De paradoxale droom om het reële
binnen te treden en één te worden met een
ondersteboven gehaalde wereld. Volgens
Burroughs is dit het wezenlijke avontuur
van de kunst in de moderne tijd: “Art has
become literal and returned to its magical
function of making it happen, after a long
exile in the realms of imagination where its
appetite for happenings has become inordi-
nate. Now suddenly art makes its lethal
eruption in the so-called real world.”18

Met al zijn verschillende betekenissen kan
het deleuzisme nog het best begrepen wor-
den als de belangrijkste schakel in de
“return of the real” (Foster) of “passion du
réel” (Badiou) binnen de hedendaagse
kunstwereld. Voor Burroughs betekende dit
een herontdekking van de magische wor-
tels van de kunst. Tegenwoordig is het voor-
al de relationele esthetiek van Nicolas
Bourriaud die ernaar streeft leven en kunst
met elkaar te vermengen. Zijn motto wordt
dan ook door Guattari aangeleverd: “On
crée de nouvelles modalités de subjectiva-
tion au même titre qu’un plasticien crée de
nouvelles formes à partir de la palette dont
il dispose.”19 Het beknopte manifest van
Bourriaud schetst een theoretisch kader om
de verschillende artistieke praktijken van de
jaren ’90 – een decennium gekenmerkt
door het einde van de utopische verbeeldin-
gen en een triomferend neoliberalisme – te
begrijpen. Uit die politieke woestijn kwam
een nieuwe vorm van artistiek experiment
voort dat de intermenselijke relaties tot
onderwerp nam. Volgens Bourriaud bestaat
de wezenlijke opdracht van de kunst erin
om nieuwe relaties uit te vinden, om onver-
moede mogelijkheden voor intersubjectieve
uitwisseling en dialoog te creëren, in plaats
van reeds bestaande relaties te represente-
ren. Grote linkse projecten en revolutionai-
re hoop hebben plaats geruimd voor alle-
daagse micro-utopieën en voorlopige lignes
de fuite, een veelheid aan kleine ingrepen in
het hier en nu. Maar dit is geen reden tot
wanhoop. Wel integendeel: “Considered in
philosophico-aesthetic terms, melancholy
might be said to be the sensation of an
unhappy idealization, and the real antidote
to it is to be found not in rememorization
and identification, but in active forgetting
and affirmative experimentation with what
is yet to come.”20 Vandaar de nieuwe artis-
tieke politiek die zich tot doel stelt “à mieux
habiter le monde”21 en die het aangetaste
weefsel van de laatkapitalistische samenle-
ving wil herstellen. Het is niet moeilijk om
kritiek te leveren op deze overgang van het
conflictueel-antagonistisch model van de
oude avant-gardes naar een model geba-

Over het nut en nadeel van Deleuze voor de kunst
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seerd op onderhandeling en samenleven.
Wat is immers meer symptomatisch voor
onze consensuele tijden dan dit?22 Ik wil
echter een andere positie innemen.
Bourriaud toont aan dat de relationele
kunst veel ideeën en strategieën overneemt
van eerdere bewegingen (conceptuele
kunst, Fluxus, arte povera) maar deze ook
een andere bestemming geeft. In plaats van
bezig te zijn met problemen inherent aan
artistieke instellingen, keren de kunste-
naars van de jaren ‘90 zich naar de cultuur
in het algemeen. Eenvoudig gesteld: het is
het leven, niet de definitie van kunst die hen
interesseert.23 Bijgevolg zijn interactiviteit
en participatie van de toeschouwer een
wezenlijk onderdeel van hun werk. Deze
wending van een esthetiek die zich met
instellingen bezighield naar aandacht voor
het alledaagse leven is perfect te begrijpen,
want de 19de- en 20ste-eeuwse kunst
schommelt voortdurend tussen de eis tot
absolute autonomie en het verlangen om
met de wereld samen te smelten. Maar dit
kan nooit het uitgangspunt vormen voor
een zinnige theorie. Als ik de vraag stel naar
het verschil tussen uit eten gaan met vrien-
den en het opdienen van kerrieschotels in
een galerie door Rirkrit Tiravanija, of tus-
sen het bekijken van een bokswedstrijd in
Vegas dan wel tijdens de negende Baltische
Triënnale, dan helpt dit niet om een discus-
sie te starten over de denkbeeldige essentie
van kunst of over de aard van het esthe-
tisch oordeel. Men kan dan hooguit het vol-
gende opmerken: hoe meer de kunst met
het alledaagse bezig is, en hoe meer ze wil
wedijveren en experimenteren met sociale
interactie, hoe meer ze afhankelijk wordt
van instellingen die het verschil tussen
kunst en de buitenwereld markeren. En het
is net dat onderscheid, deze splijting in het
wereldse kabaal, die de kunst toelaat om
een kijk op die wereld te ontwikkelen en
haar van nieuwe betekenis te voorzien,
weze het tegen de prijs van een bijwijlen
vervelende vervreemding.24

Een andere vorm van deleuziaans ‘esthe-
tisch vitalisme’ krijgen we te zien op ten-
toonstellingen als Becoming Animal:
Contemporary Art in the Animal Kingdom
(Massachusetts Museum of Contemporary
Art, 2005). Hier gaat het niet om intermen-
selijke relaties, maar om het trans- of post-
humane: een kunst met burroughsiaanse
mutanten en baconiaanse monsters. Deleuze
schrijft: “L’oeuvre d’art quitte le domaine
de la représentation pour devenir ‘expérien-
ce’, empirisme transcendental ou science
du sensible.”25 Maar wat is deze ervaring-
voorbij-de-representatie die het deleuziaan-
se kunstwerk wil “worden”? “To become
animal is to be drawn into a zone of action
or passion that one can have in common
with an animal. It is a matter of unlearning
physical and emotional habits and learning
to take on new ones such that one enlarges
the scope of one’s relationships and respon-

ses to the world.”26 Ik begrijp deze stelling
als een typisch voorbeeld van wat men pas-
toraal deleuzisme zou kunnen noemen.27

Alle gewelddadige, verschrikkelijke of
destructieve aspecten van de ‘wordingen’
zijn hier netjes onder de mat geveegd. De
voornaamste vijand is nu het ‘psychisch
immobilisme’, en elke verandering is posi-
tief. Men zou dit schema makkelijk kunnen
omkeren: stel dat het echte probleem niet de
affirmatie van het leven is, of het omarmen
van zijn chaotische en oneindig diverse
natuur, maar veeleer het vinden van een
modus vivendi met een leven dat zich al altijd
in mij affirmeert – “une Puissance plus pro-
fonde et presque invivable”?28 Stel dat ik te
maken heb met een leven dat, ondanks mijn
behoeftes en verlangens, gewoon zijn gang
gaat? En er is nog een interessantere vraag,
met name die naar het verband tussen
representatie en zuivere ervaring. Wat zou
het kunnen betekenen voor een kunstwerk
om het rijk van de representatie te verlaten?
De moderne kunst heeft al gebroken met de
voorstelling door haar formele autonomie
naar voor te schuiven en het onderzoek van
het eigen medium centraal te stellen. Maar
men moet verder gaan. Ook de latente orga-
nische eenheid waaraan het klassieke
modernisme nog vasthoudt, moet vernie-
tigd worden. Kortom, het werk moet zich-
zelf tegenwerken, het moet zijn eigen vorm
misvormen en de onderliggende krachten
vrij spel laten: het moet (anorganisch) leven
worden.29

De schreeuw uit de mond van de Paus
graaft bij nader inzien een holte waarlangs
het hele lichaam ontsnapt. Zijn glimlach is
zelfs nog radicaler, want hij duwt het werk
“à ce point extrême de la dissipation cosmi-
que”.30 De balans van Nietzsches dialectiek
schijnt definitief naar de dionysische kant
over te hellen. Maar is het niet Deleuzes
eigen filosofie die – in plaats van het reële –
door de mond van de paus spreekt? Dit is de
conclusie van Jacques Rancière, die stelt dat
Deleuzes interpretatie van Bacon – of zijn
anti-interpretatie, het gaat immers niet om
‘betekenis’ maar om ‘betekenisloze krach-
ten’ – ongewild dienst doet als een allegorie
van de kunst. Zij stelt de kunst voor in haar
strijd met de voorstelling. Het werk vervoegt
uiteindelijk niet het reële – zelfs een ont-
manteld werk is nog een werk. Als allegorie
van zijn eigen ontmanteling, blijft het werk
een organische eenheid behouden. Om het
met Burroughs te zeggen: kunst is letterlijk
maar is het ook niet.

Hoe interactief, relationeel, inventief,
machinaal, productief, intensief of levendig
de hedendaagse kunstscène ook beweert te
zijn, er bestaat geen kunst van het reële. Het
is wellicht juist wezenlijk voor de moderni-
teit van het kunstwerk dat het leeft van de
spanning tussen autonomie en heterono-
mie, tussen zijn onafhankelijkheid als
kunstwerk en zijn bestaan als sociaal gege-
ven (Adorno), tussen zijn emancipatie van

de normen van de voorstelling en zijn con-
stituering als een vorm van leven
(Rancière). Precies deze spanning verdwijnt
in Deleuzes behandeling van de kunst als
een productief-experimenteel proces dat
affecten en percepten creëert. Rancières
analyse volgend, kunnen we stellen dat
Deleuzes filosofie deze spanning uitvoert in
plaats van haar te thematiseren. Dit is de
blinde vlek van een filosofie die de idee van
een interne verdeeldheid heeft verlaten ten
voordele van een metafysica van het Ene en
het meervoudige. Wat in deze deleuziaanse
tijden nader onderzoek verdient, is de con-
flictuele status van het kunstwerk dat noch
samenvalt met het leven, noch er volledig
los van staat – de mogelijkheid, met andere
woorden, van een positieve aliënatie. Reeds
Burroughs begreep dat een kunst die echt
reëel zou zijn en volledig ontdaan van elke
vervreemding, alleen maar zelfvernietigend
kan zijn. De ‘letterlijkheid’ (Burroughs) van
de kunst hoeft echter niet zo letterlijk geno-
men te worden. Hij schrijft – en dit zou
Deleuze zijn bevallen: “What survives the
literalization of art is the timeless ever-
changing world of magic caught in the
painter’s brush, or the writer’s words, bits
of vivid and vanishing detail. In space any
number of painters can dance on the end of
a brush, and the writer makes a soundless
bow and disappears into the alphabet.”31

Vertaling uit het Engels: Dominiek Hoens
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suels, Paris, Seuil, 2005, pp. 195-98.

23 Nicolas Bourriaud, op. cit. (noot 19), p. 31.
24 Kunst kan, met andere woorden, niet alleen

begrepen worden als experiment in de werke-
lijkheid. Ze impliceert ook een specifieke positie
van waaruit ze opereert: de (heilige) plaats van
de kunst als een afgescheiden domein.

25 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris,
Presses Universitaires de France, 1968, p. 79. 

26 Christoph Cox, Of Humans, Animals, and
Monsters, in: Becoming Animal: Contemporary
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talogus, Cambridge (Massachusetts), MASS
MoCA, 2005, p. 23.

27 Er zijn vele voorbeelden te geven – neem bij-
voorbeeld deze beschrijving van Orlans esthe-
tische chirurgie: “Si le devenir, au sens où
Nietzsche puis Deleuze ont pu élaborer ce con-
cept, imprime son énergétique au corps
d’Orlan, il est aussi à l’oeuvre dans les prati-
ques artistiques que déploie l’artiste: Orlan
joue sans cesse la multiplicité contre l’unité, le
devenir contre la substance, le Soi nietzschéen
contre le Moi métaphysique.” Dominique
Baqué, Mauvais genres(s), Paris, Éditions du
Regard, 2002, p. 174.

28 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sen-
sation, Paris, Éditions de la Différence, 1981, 
p. 33.

29 “La peinture se propose directement de déga-
ger les présences sous la représentation, par-
delà la représentation [...] Avec la peinture,
l’hystérie devient art. Ou plutôt avec le peintre,
l’hystérie devient peinture.” Ibid., p. 37.
Deleuze definieert hysterie als “le corps qui
tente de s’échapper par un de ses organes, pour
rejoindre l’aplat, la structure matérielle” 
(p. 17). En in Mille Plateaux lezen we dat kunst
“n’est qu’un instrument pour tracer les lignes
de vie” die de kunst meevoeren “vers les
régions de l’asignifiant, de l’asubjectif et du
sans-visage”. Gilles Deleuze & Félix Guattari,
Mille plateaux, op. cit. (noot 14), p. 230. 
In deze visie ontsnapt kunst door zijn eigen
‘organen’ in het zuivere pulserende leven.

30 Deleuze, op. cit. (noot 28), p. 24.
31 Burroughs, op. cit. (noot 18), p. 64.

Thomas Hirschhorn

Deleuze Monument, Avignon, 2000

wr (Photina) 1ste katern DEF  25-04-2016  10:33  Pagina 9



10

ja
n

u
ar

i–
fe

br
u

ar
i 2

0
0

6
D

e 
W

it
te

 R
aa

f
11

9
 

wr (Photina) 1ste katern DEF  25-04-2016  10:33  Pagina 10



11

ja
n

u
ar

i–
fe

br
u

ar
i 2

0
0

6
D

e 
W

it
te

 R
aa

f
11

9
 

Toni Negri: Het probleem van het politieke lijkt
in uw intellectuele leven altijd aanwezig te zijn
geweest. U heeft deelgenomen aan een aantal
bewegingen (gevangenen, homoseksuelen,
Italiaanse ‘autonomisten’, Palestijnen) en tege-
lijk bleef u voortdurend de instituties problema-
tiseren. In uw werk volgen die zaken elkaar
voortdurend op, ze wisselen elkaar af, van uw
boek over Hume tot dat over Foucault. Vanwaar
die onafgebroken benadering van de vraag van
het politieke? En hoe kon die benadering door-
heen uw werk op deze manier gehandhaafd blij-
ven? Waarom is het verband tussen beweging
en instituties altijd problematisch?

Gilles Deleuze: Ik was vooral geïnteresseerd
in collectieve creaties, eerder dan in repre-
sentaties. In het geval van de ‘instituties’ is
er een hele beweging die losstaat van zowel
wetten als overeenkomsten. Bij Hume bij-
voorbeeld vond ik een erg creatieve opvat-
ting van institutie en rechten. Aanvankelijk
had ik ook meer belangstelling voor rechten
dan voor politiek. Wat me zelfs bij Sade en
Masoch aansprak, waren hun volstrekt
gewrongen opvattingen over overeenkom-
sten (Masoch) en instituties (Sade), beide in
verband met seksualiteit. Het werk van
François Ewald, die een filosofie van het
recht in ere wil herstellen, lijkt me ook van-
daag nog bijzonder essentieel. Ik ben niet
geïnteresseerd in de wet of in wetten (wet is
een leeg begrip en wetten zijn kritiekloze
begrippen), zelfs niet in recht of rechten,
maar wel in rechtspraak. De rechtspraak is
de echte creatieve locus van het recht: ze
zou niet in de handen van rechters mogen
blijven. Schrijvers zouden niet het burger-
lijk wetboek moeten lezen maar bundels
met rechtspraak. Men overweegt nu al een
recht van de moderne biologie in te voeren.
Maar in de moderne biologie, in de nieuwe
situaties die zij creëert en de nieuwe gebeur-
tenissen die zij mogelijk maakt, is alles een
kwestie van rechtspraak. We hebben geen
nood aan een moreel en pseudo-competent
comité van wijzen, we hebben nood aan
gebruikersgroepen. Op dat ogenblik maak
je de overstap van recht naar politiek. Zo’n
overstap naar de politiek heb ik zelf
gemaakt met mei ’68, naarmate ik voeling
kreeg met heel precieze problemen, dankzij
Guattari, dankzij Foucault en dankzij Elie
Sambar. Heel Anti-Oedipe was een politiek
filosofisch boek.

T.N.: U heeft de gebeurtenissen van ’68 ervaren
als de triomf van het Ontijdige, als de realisatie
van de tegen-effectuering. Reeds in de jaren voor
’68, in uw werk over Nietzsche en wat later ook
in Sacher Masoch, heeft u het politieke heroverd
met termen als mogelijkheid, evenement en sin-
gulariteit. Er zijn kortsluitingen die het heden
openstellen voor de toekomst en die dus ook de
instituties zelf wijzigen. Na ’68 lijkt uw eva-
luatie toch genuanceerder: in de tijd doet het
nomadische denken zich altijd voor in de vorm
van een kortstondige tegen-effectuering; in de
ruimte is alleen “een minderheid-worden uni-
verseel”. Maar wat is dat eigenlijk, die univer-
saliteit van het Ontijdige?

G.D.: Het punt is dat ik steeds meer voeling
kreeg met een mogelijk onderscheid tussen
wording en geschiedenis. Nietzsche zei dat
er niets belangrijks gebeurt zonder een
“niet-historische wolk”. Het gaat niet om
een tegenstelling tussen het eeuwige en het
historische of tussen actie en contemplatie:
Nietzsche spreekt over wat gebeurt, over het
eigenlijke evenement of de wording. Wat de
geschiedenis weerhoudt van het evene-
ment, is wat het effectueert in een aantal
toestanden, maar als wording ontsnapt het
evenement aan de geschiedenis. De geschie-
denis is niet experimenteel; ze is slechts het
geheel van de min of meer negatieve condi-
ties die het experimenteren met wat aan de
geschiedenis ontsnapt mogelijk maken.
Zonder de geschiedenis zou het experiment
onbepaald en ongeconditioneerd blijven,
maar het experimenteren zelf is niet histo-
risch. Péguy heeft in zijn grote filosofische
werk Clio uitgelegd dat je het evenement op
twee manieren kunt bekijken. De ene
manier bestaat erin dat je aan het evene-
ment voorbijgaat, dat je enkel de effectue-
ring van het evenement in de geschiedenis
opvangt, inclusief de conditionering en
ontbinding van dit evenement. De andere
manier bestaat erin dat je het evenement
opzoekt, dat je erin plaatsneemt als in een
wording, dat je er tegelijk jonger en ouder in

wordt, dat je alle onderdelen of singularitei-
ten van het evenement doormaakt. Wording
is geen geschiedenis; geschiedenis is alleen
de naam voor het geheel van condities die
je, hoe recent ze ook zijn, de rug toekeert om
te ‘worden’, om met andere woorden iets
nieuws te creëren. Dat is precies wat
Nietzsche het Ontijdige noemt. Mei ’68 was
de manifestatie, de irruptie van een wor-
ding in zuivere toestand. Vandaag is het in
de mode om de verschrikkingen van de
revolutie aan de kaak te stellen. Dat is zelfs
niets nieuws: de hele Engelse romantiek was
één reflectie over Cromwell, analoog met de
huidige reflecties over Stalin. Men zegt dat
revoluties een slechte toekomst hebben.
Maar twee zaken worden voortdurend met
elkaar verward: de toekomst van revoluties
in de geschiedenis en het revolutionair-
worden van mensen. Het gaat in beide
gevallen niet eens om dezelfde mensen. De
enige kans die mensen wordt geboden zit in
het revolutionair-worden: de enige manier
om de schaamte te bezweren of een ant-
woord te formuleren op het ontoelaatbare.

T.N.: Ik heb de indruk dat Mille plateaux, dat ik
als een groot filosofisch werk beschouw, ook een
catalogus van onopgeloste problemen is, en dan
vooral op het gebied van de politieke filosofie.
Conflictuerende begrippenparen zoals proces-
project, singulariteit-subject, compositie-
organisatie, vluchtlijnen-dispositieven en stra-
tegieën, micro-macro enzovoort, dat alles blijft
niet alleen open maar wordt ook altijd weer
opengegooid, met een ongelofelijke wil om te
theoretiseren en een geweldige kracht die herin-
nert aan de toon van ketterijen. Ik heb geen
bezwaar tegen al die subversiviteit, wel integen-
deel. Maar soms krijg ik toch het gevoel dat ik er
een tragische noot in hoor, wanneer het niet
helemaal duidelijk is waar die “oorlogsmachine”
juist naartoe wil.

G.D.: Wat u zegt raakt mij. Ik denk dat Félix
Guattari en ik marxisten zijn gebleven, ieder
misschien op zijn manier, maar wel allebei.
We geloven namelijk niet in een politieke
filosofie die niet uitgaat van een analyse van
(de ontwikkelingen van) het kapitalisme.
Wat ons bij Marx het meest interesseert is
zijn analyse van het kapitalisme als een

immanent systeem dat voortdurend zijn
eigen grenzen verlegt en die grenzen ook op
een steeds grotere schaal terugvindt, aange-
zien de grens het Kapitaal zélf is. In Mille
plateaux worden tal van richtingen aange-
duid. Ik noem de drie voornaamste. Ten eer-
ste wordt een maatschappij volgens ons
minder gedefinieerd vanuit haar contra-
dicties dan vanuit haar vluchtlijnen; er
vlucht en lekt langs alle kanten van alles
uit, en het is erg boeiend om de vluchtlijnen
die zich op een bepaald ogenblik aftekenen
te proberen volgen. Neem nu het Europa
van vandaag: westerse politici hebben zich
veel moeite getroost om het te maken en
technocraten hebben hard gewerkt om
reglementeringen en stelsels eenvormig te
krijgen. Maar wat ons dreigt te verrassen is
enerzijds het explosieve dat het verleggen
van de grenzen bij jongeren, bij vrouwen,
kan teweegbrengen (dat valt technocratisch
niet te beheersen). Anderzijds kun je ook
vrolijk zeggen dat dit Europa al compleet
voorbijgestreefd is nog voor het is begonnen,
voorbijgestreefd door de bewegingen uit het
oosten. Dat zijn serieuze vluchtlijnen. Een

Wording en controle
Toni Negri in gesprek met Gilles Deleuze

Richard Serra

T.W.U., 1979-1980
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andere richting die in Mille plateaux wordt
aangeduid is dat we niet alleen eerder moe-
ten kijken naar vluchtlijnen dan naar con-
tradicties, maar ook eerder naar minderhe-
den dan naar klassen. En ten slotte nog een
derde richting: dat we een statuut moeten
zoeken voor de “oorlogsmachines”. Deze
worden helemaal niet gekenmerkt door
oorlog maar door een bepaalde manier om
de ruimte-tijd te bezetten en op te vullen:
revolutionaire bewegingen (men ziet bij-
voorbeeld niet genoeg in welke mate de PLO
een ruimte-tijd moest uitvinden in de
Arabische wereld) maar ook artistieke
bewegingen zijn oorlogsmachines.

U zegt dat dit alles een tragische of
melancholische toon heeft. En ik denk wel
dat ik zie waarom. Ik was erg getroffen door
de bladzijden waarin Primo Levi uitlegt dat
de nazikampen ons hebben opgezadeld met
“de schaamte een mens te zijn”. Dat bete-
kent niet, zegt hij, dat we allemaal verant-
woordelijk zijn voor het nazisme, zoals men
ons wil doen geloven. Maar we werden er
wel mee bevuild: zelfs de overlevenden heb-
ben compromissen moeten sluiten, al was
het maar om in de kampen te kúnnen over-
leven. De schaamte dat er mensen zijn
geweest om nazi te zijn, de schaamte dat
men het niet heeft kunnen of mogen voor-
komen, de schaamte dat men compromis-
sen heeft gesloten, dat noemt Primo Levi
allemaal de “grijze zone”. Die schaamte een
mens te zijn ondervinden we soms ook in
ronduit belachelijke omstandigheden: ten
aanzien van een al te grote vulgariteit in het
denken bijvoorbeeld, of bij een televisie-
show, of wanneer we luisteren naar de toe-
spraak van een minister of naar de praatjes
van ‘bon-vivants’. Die schaamte is een van
de krachtigste motieven van de filosofie, en
maakt er noodgedwongen een politieke filo-
sofie van. Er is in het kapitalisme maar één
ding universeel, en dat is de markt. Er is
geen universele staat, net omdat er een uni-
versele markt is waarvoor de diverse staten
als haard, als beurs dienen. De markt uni-
versaliseert of homogeniseert niet; ze is
integendeel een fantastische fabriek voor
rijkdom en ellende. De mensenrechten wer-
ken actief mee aan het liberale kapitalisme;
ze zullen ons nooit in de verleiding kunnen
brengen om de ‘geneugten’ daarvan voor
lief te nemen. Er is niet één democratische
staat die niet tot in het diepst van zijn vezels
betrokken is in de fabricage van menselijke
ellende. Het beschamende is wel dat we over
geen enkel probaat middel beschikken om
de verschillende wordingen veilig te stellen
en a fortiori ook te laten ontkiemen, ook
niet in onszelf. Welke richting een groep uit-
gaat en hoe zo’n groep in de geschiedenis
terug zal vallen, dat alles zou een voorwerp
van aanhoudende ‘zorg’ moeten zijn. We
beschikken niet langer over een beeld van
de proletariër waar we ons alleen maar
bewust van zouden moeten worden.

T.N.: Hoe kan het minderheid-worden een
kracht zijn? Hoe kan verzet opstand worden? Als
ik u lees, twijfel ik altijd aan de antwoorden die
je op zulke vragen moet geven, ook al vind ik in
uw boeken altijd een impuls die me ertoe ver-
plicht dergelijke vragen theoretisch en praktisch
te herformuleren. En toch, als ik lees wat u alle-
maal schrijft over de verbeelding of over “datge-
ne wat aan alles gemeen is” bij Spinoza, als ik in
L’image-temps volg hoe u de vorming van de
revolutionaire filmkunst in derde wereldlanden
beschrijft, als ik dan samen met u greep krijg op
de overgang van beeld naar “fabulatie” en poli-
tieke praxis, krijg ik bijna het gevoel dat ik een
antwoord heb gevonden... Of vergis ik mij? Is er

een manier om het verzet van de onderdrukten
effectief te laten worden en het ontoelaatbare
definitief uit te wissen? Is er een manier waar-
op de massa singulariteiten en atomen die we
allemaal zijn zich kan presenteren als consti-
tuerende macht, of moeten we integendeel de
juridische paradox aanvaarden dat die consti-
tuerende macht alleen door de geconstitueerde
macht kan worden gedefinieerd?

G.D.: Het onderscheid tussen minderheden
en meerderheden is geen kwestie van aantal-
len. Een minderheid is soms talrijker dan een
meerderheid. De meerderheid wordt bepaald
door een model waaraan je je moet confor-
meren: de gemiddelde volwassen mannelijke
Europese stedeling bijvoorbeeld. Een minder-
heid heeft geen model, ze is een wording, een
proces. De meerderheid is niemand, zou je
kunnen stellen. Iedereen is in een of ander
opzicht betrokken in een minderheid-
worden dat hem onbekende paden zou laten
bewandelen als hij eenmaal zou beslissen
het te volgen. Wanneer een minderheid haar
modellen schept, doet ze dat omdat ze een
meerderheid wil worden, en voor haar over-
leven en haar welzijn is dat misschien ook
wel onvermijdelijk (ze wil bijvoorbeeld een
eigen staat, ze wil erkend worden, haar rech-
ten kunnen doen gelden). Maar ze put haar
kracht uit wat ze kon creëren, en dat is iets
wat in het model ook min of meer behouden
blijft, zonder dat het van dit model afhangt.
Het volk is altijd een creatieve minderheid,
en dat blijft het ook wanneer het een meer-
derheid verovert: die twee dingen kunnen
samengaan omdat ze niet op hetzelfde
niveau worden beleefd. De grootste kunste-
naars (géén populistische kunstenaars)
beroepen zich op een volk en moeten ver-
volgens vaststellen dat ‘het volk ontbreekt’:
Mallarmé, Rimbaud, Klee, Berg. In de film-
kunst zijn er de Straubs. De kunstenaar kan
niet anders dan zich beroepen op een volk,
hij heeft het nodig in het diepst van wat hij
doet, hij hoeft het volk niet zelf te creëren;
hij kán dat ook niet. Kunst is wat weerstand
biedt: verzet tegen de dood, tegen slavernij,
laagheid en schaamte. Maar het volk kan
zich niet met kunst bezighouden. Hoe creë-
ert een volk zichzelf, in wat voor afschuwe-
lijk leed? Wanneer een volk zichzelf creëert,
doet het dat met eigen middelen, maar ook
om aansluiting te vinden bij iets wat tot de
kunst behoort (Garrel zei dat ook in het
Louvre een afschuwelijke massa leed ligt
opgeslagen), of opdat de kunst aansluiting
vindt bij wat aan de kunst ontbrak. Utopie
is geen goed concept: we zouden beter spre-
ken over een ‘fabulatie’ die door het volk en
de kunst wordt gedeeld. We zouden
Bergsons begrip ‘fabulatie’ weer op moeten
pikken om er een politieke betekenis aan te
geven.

T.N.: In uw boek over Foucault en later ook in het
tv-interview voor het Institut national de
l’audiovisuel heeft u een grondigere studie van
drie machtspraktijken voorgesteld: het Soeverei-
ne, het Disciplinaire en vooral de Controle over
de ‘communicatie’, die vandaag dominant
wordt. Het laatste scenario verwijst naar de
extreem geperfectioneerde overheersing die ook
het taalgebruik en de verbeelding aantast. Maar
anderzijds is iedereen, zijn alle minderheden en
singulariteiten vandaag meer dan ooit poten-
tieel in staat het woord te nemen en zo een gro-
tere vrijheid te verwerven. In de utopie van
Marx’ Grundrisse wordt het communisme
juist geconfigureerd als een transversale orga-
nisatie van vrije individuen, met een technische
basis die er de voorwaarden voor garandeert. Is
het communisme nog denkbaar? Misschien is

het in onze communicatiemaatschappij wel
minder utopisch dan tot voor kort?

G.D.: Ongetwijfeld komen we nu in het tijd-
perk van de ‘controlemaatschappijen’,
maatschappijen die niet echt disciplinair
meer zijn. Foucault wordt vaak gezien als de
denker van de disciplinemaatschappijen,
met hun voornaamste techniek, de insluiting
(niet alleen het ziekenhuis en de gevangenis,
maar ook de school, de fabriek, de kazerne).
Maar het is ook zo dat Foucault een van de
eersten was die zei dat we de disciplinemaat-
schappijen al aan het verlaten zijn, dat de
disciplinemaatschappij nu al is wat we niet
meer zijn. We komen terecht in controle-
maatschappijen die niet meer functioneren
via insluiting maar via permanente contro-
le en instantcommunicatie. Burroughs
heeft dat als eerste geanalyseerd. Natuurlijk
hebben we het nog voortdurend over
gevangenissen, scholen en ziekenhuizen:
die instituties verkeren in een crisis. Maar
hun crises zijn achterhoedegevechten.
Nieuwe types van sanctionering, opvoeding
en zorgverlening worden voorzichtig in
stelling gebracht. De eerste open ziekenhui-
zen, thuisverplegingsteams enzovoort, heb-
ben al lang hun opwachting gemaakt. Het
ziet ernaar uit dat opvoeding zich steeds
minder zal afspelen in een gesloten milieu
dat zich onderscheidt van de werkvloer als
ander gesloten milieu. Beide milieus zullen
plaatsmaken voor een extreme vorm van
permanente opleiding en controle, uitgeoe-
fend op de arbeider die tegelijk leerling is of
op de universitair die tegelijk actief is in de
staf van een onderneming. Men probeert
ons wijs te maken dat het onderwijs wordt
hervormd, maar het wordt eigenlijk geliqui-
deerd. In een regime dat gebaseerd is op
controle ben je nooit ergens mee klaar. Een
hele tijd geleden heeft u zelf nog een muta-
tie in de Italiaanse arbeidsomstandigheden
geanalyseerd, met vormen van tijdelijke
arbeid en thuisarbeid die sindsdien gemeen-
goed zijn geworden (en nieuwe vormen van
circulatie en distributie van producten).
Voor elk maatschappijtype kun je makkelijk
een typische machine noemen: eenvoudige
of dynamische machines voor soevereini-
teitsmaatschappijen, energetische machi-
nes voor disciplinemaatschappijen, cyber-
netica en computers voor controlemaat-
schappijen. Maar machines verklaren niets:
je zou een analyse moeten maken van de
collectieve inrichtingen waar ze slechts een
onderdeel van zijn. In vergelijking met de
vormen van onophoudelijke controle in
open milieus die ons te wachten staan, zou-
den we nog wel eens de indruk kunnen krij-
gen dat de hardere vormen van insluiting
tot een heerlijk, zachtaardig verleden beho-
ren. Het onderzoek naar de “universalia
van de communicatie” doet ons het ergste
vrezen. Natuurlijk verschijnen er ook al
vormen van delinquentie of verzet (twee
verschillende zaken) nog vóór de controle-
maatschappijen daadwerkelijk georgani-
seerd zijn. Hacking of computervirussen zul-
len bijvoorbeeld in de plaats komen van sta-
kingen en van wat men in de 19de eeuw
‘sabotage’ noemde (de klomp – sabot – in de
machine gooien). U vraagt mij of de contro-
le- of communicatiemaatschappijen geen
vormen van verzet zullen losweken die
nieuwe kansen bieden aan een soort van
communisme, opgevat als “transversale
organisatie van vrije individuen”. Dat weet
ik niet, misschien. Maar dan niet in die
mate dat minderheden opnieuw het woord
zullen kunnen nemen. Misschien zijn het
taalgebruik en de communicatie wel al
helemaal rot. Ze zijn helemaal doordrongen

van geld: niet per ongeluk maar van nature.
De taal moet oneigenlijk gebruikt worden.
Creatie is altijd al iets anders geweest dan
communicatie. Het belangrijkste is mis-
schien dat er holtes met non-communicatie
en stroomonderbrekers worden gecreëerd
om aan de controle te ontsnappen.

T.N.: In Foucault en in Le pli lijken de subjec-
tiveringsprocessen meer aandacht te krijgen
dan in sommige van uw andere boeken. Het
subject is de limiet van een continue beweging
tussen een binnen en een buiten. Wat zijn de
politieke consequenties van deze opvatting van
het subject? Als het subject niet in de exteriori-
teit van het burgerschap kan worden opgelost,
kan het dit burgerschap dan vestigen in de
kracht [puissance] en in het leven? Kan het
subject een nieuwe militante pragmatiek moge-
lijk maken, tegelijk pietàs voor de wereld en
uiterst radicale constructie? Welke politiek kan
de schittering van evenement en subjectiviteit
doorgeven in de geschiedenis? Hoe denk je een
gemeenschap zonder fundament die toch kracht
heeft, een gemeenschap zonder totaliteit maar
die toch, zoals bij Spinoza, absoluut is?

G.D.: Je kunt inderdaad spreken van subjecti-
veringsprocessen als je kijkt naar de uiteen-
lopende manieren waarop individuen of col-
lectiviteiten zich als subject constitueren:
zulke processen zijn slechts geldig wanneer
ze bij hun totstandkoming ontsnappen aan
de al geconstitueerde kennis [les savoirs con-
stitués] en de heersende machten. Zelfs als ze
achteraf nieuwe machten in het leven roe-
pen of opnieuw in nieuwe kennis overgaan.
Maar op het moment zelf hebben ze wel een
rebelse spontaniteit. Dat heeft niets te maken
met een terugkeer naar het ‘subject’, naar
een instantie die is toegerust met plichten,
macht en kennis. In plaats van te spreken
over subjectiveringsprocessen zou je even-
goed kunnen spreken over nieuwe types van
evenementen: evenementen die niet worden
verklaard door de toestand waar ze uit voort-
komen of waar ze opnieuw in vervallen. Ze
steken plots de kop op, en net dat ogenblik is
belangrijk, een kans die je moet grijpen. Of je
zou ook gewoon van brein kunnen spreken:
het brein is juist de limiet van een continue
beweging in twee richtingen tussen een
Binnen en een Buiten, het membraan tussen
beide. Nieuwe wegen die in de hersenen wor-
den gebaand, nieuwe wijzen van denken,
verklaar je niet via microchirurgie; het is de
wetenschap die moet trachten te ontdekken
wat er in het brein eventueel is gebeurd om
op deze of gene manier te kunnen gaan den-
ken. Subjectivering, evenement of brein, vol-
gens mij is dat zo’n beetje hetzelfde. Geloof in
de wereld, dat missen we nog het meest van
al. We zijn de wereld helemaal kwijtgespeeld,
men heeft ons de wereld afgenomen. Geloven
in de wereld betekent ook evenementen los-
maken die, hoe klein ze ook zijn, aan de con-
trole ontsnappen, of nieuwe ruimte-tijden
doen ontstaan, zelfs oppervlakkige of klein-
schalige. Dat is wat u pietàs noemt. Bij elke
poging moet de verzetscapaciteit of integen-
deel de onderwerping aan de controle wor-
den beoordeeld. Er is nood aan creatie én
volk tegelijk.

Vertaling uit het Frans: Piet Joostens

Bovenstaande tekst is de vertaling van het
gesprek Contrôle et devenir dat eerst werd
gepubliceerd in het tijdschrift Futur antérieur
(nr. 1, lente 1990) en daarna werd opgenomen
in Pourparlers. 1972-1990, Parijs, Les Édi-
tions de Minuit, 1990, pp. 229-239.
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GILLES DELEUZE

1. Historiek

Foucault situeerde de disciplinemaatschappijen
in de 18de en 19de eeuw; aan het begin van
de 20ste eeuw bereiken ze hun hoogtepunt.
In dergelijke maatschappijen wordt overge-
gaan tot de organisatie van grote insluitings-
milieus. Het individu belandt voortdurend
van het ene insluitingsmilieu in het andere,
telkens met zijn eigen wetten: eerst het gezin,
dan de school (“je bent hier niet meer thuis”),
dan de kazerne (“je bent hier niet meer op
school”), vervolgens de fabriek, af en toe het
ziekenhuis en eventueel ook de gevangenis,
hét insluitingsmilieu bij uitstek. De gevange-
nis fungeert als analoog model: wanneer de
heldin in Rossellini’s film Europa 51 arbei-

ders ziet, kan ze uitroepen “ik dacht dat ik
veroordeelden zag...”. Foucault maakte een
uitstekende analyse van het ideale project
van de insluitingsmilieus zoals dat met
name in de fabriek tot uiting komt: een pro-
ductiekracht waarvan de uitkomst groter
moet zijn dan de som der afzonderlijke
krachten wordt geconcentreerd, verdeeld
over de ruimte, geordend in de tijd en
samengesteld in de ruimte-tijd. Maar
Foucault wist ook dat het een model van
korte duur was: het volgde op dat van de
soevereiniteitsmaatschappijen, maatschap-
pijen met een heel ander doel en andere
functies (de productie inpalmen eerder dan
ze te organiseren, beslissen over de dood
eerder dan het leven te besturen); de over-
gang gebeurde geleidelijk en Napoleon lijkt
voor de grote omschakeling van de ene
maatschappij naar de andere te hebben

gezorgd. Maar op hun beurt zouden ook de
disciplines in een crisis terechtkomen, in
het voordeel van nieuwe krachten die gaan-
deweg hun plaatsen zouden innemen en die
na de Tweede Wereldoorlog in een stroom-
versnelling belandden: de disciplinemaat-
schappijen, dat was al iets wat we niet meer
waren, iets wat we ophielden te zijn.

Vandaag beleven we een veralgemeende
crisis van alle insluitingsmilieus: gevange-
nis, ziekenhuis, fabriek, school en gezin. Het
gezin verkeert als ‘interieur’ in een crisis
zoals elk ander interieur, in het onderwijs of
in het beroepsleven enzovoort. De bevoegde
ministers kondigen al een hele tijd zoge-
naamd noodzakelijke hervormingen aan. De
school moet worden hervormd, de industrie,
de ziekenhuizen, het leger, de gevangenissen
moeten worden hervormd. Maar iedereen
weet dat die instituties hun beste tijd al heb-

ben gehad, dat ze op korte of middellange
termijn tot het verleden zullen behoren. We
kunnen ons alleen nog buigen over hun
doodsstrijd en de mensen bezighouden, tot
nieuwe krachten die al voor de deur staan
hun stellingen innemen. De controlemaat-
schappijen zijn de disciplinemaatschappijen
aan het aflossen. “Controle” is de naam die
Burroughs voorstelt om het nieuwe monster
aan te duiden, en waarin Foucault onze
nabije toekomst herkent. Ook Paul Virilio
analyseert voortdurend de razendsnelle vor-
men van vrij uitgeoefende controle ter ver-
vanging van de voor een bepaalde duur in
een gesloten systeem werkzame disciplines
van weleer. We hoeven het niet te hebben
over de buitengewone ontwikkelingen in de
farmaceutische industrie, over moleculaire
technologie of genetische manipulatie, hoe-
wel ook die zaken bestemd zijn om vroeger of
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later in het nieuwe proces te interveniëren.
We hoeven ons evenmin af te vragen wat nu
het hardste of het meest tolereerbare regime
is, want in beide regimes stoten vormen van
bevrijding op vormen van onderwerping. In
de crisis van het ziekenhuis als insluitings-
milieu kunnen sectoralisering, dagklinieken
en thuiszorg in eerste instantie bijvoorbeeld
nog voor nieuwe vrijheden zorgen, maar ze
spelen evengoed een rol in controlemecha-
nismen die niet moeten onderdoen voor de
hardste vormen van opsluiting. Er is geen
reden voor vrees noch hoop, maar er zijn
wel redenen om op zoek te gaan naar nieu-
we wapens.

II. Logica

De verschillende internaten of insluitings-
milieus waarin het individu achtereenvol-
gens terechtkomt zijn onafhankelijke varia-
belen: je wordt geacht elke keer van voren af
aan te beginnen; alle milieus hebben wel een
gemeenschappelijke taal, maar die is ana-
loog. De verschillende controle-instanties
zijn echter onafscheidelijke variaties, ze vor-
men een geometrisch variabel systeem met
een numerieke (maar niet noodzakelijk
binaire) taal. Insluitingen zijn mallen,
afzonderlijke gietvormen, maar controles
zijn een modulering, als een zichzelf voort-
durend vervormende mal of een zeef met
gaatjes die van het ene moment op het
andere van plaats veranderen. Het loonsys-
teem is een goed voorbeeld: de fabriek was
een lichaam dat zijn innerlijke krachten in
een evenwichtstoestand bracht, zo hoog
mogelijk voor de productie en zo laag moge-
lijk voor de lonen. Maar in een controle-
maatschappij heeft het bedrijf de fabriek
vervangen: het bedrijf is een ziel, een gas.
De fabriek kende weliswaar ook al een pre-
miesysteem, maar het bedrijf doet nog veel
grotere inspanningen om elk loon te modu-
leren in toestanden van onophoudelijke
metastabiliteit die evolueren via volstrekt
belachelijke challenges, selectieprocedures
en groepsgesprekken. De verklaring voor de
populariteit van de domste tv-spelletjes is
dat ze een perfecte vertaling vormen voor
het bedrijfsleven. Fabrieken deelden de indi-
viduen op in corpsen, zodat zowel het patro-
naat, dat toezicht kon houden op ieder ele-
ment in de massa, als de vakbonden, die een
verzetsmassa konden mobiliseren, er profijt
bij hadden. Bedrijven echter introduceren
bij wijze van gezonde concurrentie voort-
durend een meedogenloze vorm van rivali-
teit, een uitstekende motivatie die de indivi-
duen tegen elkaar opzet en die iedereen
doorkruist, zodat ieder individu in zichzelf
verdeeld raakt. Zelfs het ministerie van
Onderwijs wordt in de verleiding gebracht
door dat modulerende principe van ‘loon
naar verdienste’: zoals het bedrijf in de
plaats komt van de fabriek, zo vervangt de
permanente vorming steeds vaker de school
en de permanente controle het examen. Dé
ideale manier om de school over te leveren
aan het bedrijfsleven.

In de disciplinemaatschappijen moest je
altijd opnieuw beginnen (van de school
naar de kazerne, van de kazerne naar de
fabriek) maar in de controlemaatschappijen
ben je nooit ergens mee klaar. Bedrijf, oplei-
ding en legerdienst zijn metastabiele, naast
elkaar bestaande toestanden van eenzelfde
modulering, toestanden van een universeel
vervormingsapparaat. Kafka, die zich al op
het keerpunt tussen twee maatschappij-
vormen bevond, heeft in Het proces de twee
meest geduchte juridische figuren beschre-
ven: de schijnbare vrijspraak van de discipline-
maatschappijen (tussen twee opsluitingen
in) en het onbeperkte uitstel van de controle-
maatschappijen (in voortdurende variatie).
Dat zijn twee totaal verschillende juridische
levenswijzen. Als ons rechtssysteem aarzelt
en zelf in een crisis verkeert, dan is dat
omdat we de ene modus aan het verlaten
zijn om de andere te betreden. Discipline-
maatschappijen hebben twee polen: er is de
handtekening die verwijst naar het individu
en het getal of registratienummer dat ver-
wijst naar zijn positie in een massa. Voor de
disciplines waren die twee immers nooit
onverenigbaar: de macht constitueert
tezelfdertijd massa’s en individuen, ze
brengt diegenen op wie ze wordt uitgeoe-
fend onder in corpsen en kneedt tegelijk de
individualiteit van ieder corpslid (Foucault
zag de oorsprong van deze dubbele zorg in
de pastorale macht van de priester – over de
hele kudde én over elk dier afzonderlijk –
maar op haar beurt maakte de wereldlijke
macht zichzelf al gauw met andere midde-
len tot ‘hoeder’). In de controlemaatschap-
pijen daarentegen gaat het in essentie niet
meer om een nummer maar om een cijfer:
het cijfer is een wachtwoord, terwijl de disci-
plinemaatschappijen werden gereguleerd
door ordewoorden (zowel vanuit het stand-
punt van de integratie als van het verzet).
De numerieke taal van de controle bestaat
uit cijfers die toegang verschaffen tot infor-
matie of die de toegang ontzeggen. We heb-
ben niet meer te maken met het paar
massa/individu. Individuen zijn ‘dividuen’
geworden en massa’s zijn veranderd in sta-
len, data, doelgroepen of ‘bestanden’.
Misschien komt het onderscheid tussen beide
maatschappijvormen nog het best tot uiting
als je kijkt naar het geld: discipline had altijd
betrekking op klinkende munt die als maat-
staf de aanwezigheid van goud veronder-
stelde, terwijl controle verwijst naar veran-
derende wisselkoersen, moduleringen op
basis van een cijfer dat overeenstemt met een
percentage van verschillende standaard-
valuta. De oude monetaire mol is het dier
van de insluitingsmilieus, maar bij de con-
trolemaatschappijen past een slang. De over-
gang van het ene dier naar het andere, van
de mol naar de slang, is niet alleen een over-
gang voor wat betreft het regime waarin we
leven maar ook in onze levenswijze en onze
verhouding tot de anderen. De discipline-
mens was een discontinue energieprodu-
cent; de controlemens heeft meer de vorm
van een golfbeweging, als in een baan om
de aarde, langs een continue stralenbundel.

Overal heeft het surfen de oude sporten al
verdrongen.

Het is niet moeilijk om elk maatschappij-
type in verband te brengen met een ander
type van machine, niet omdat machines zo
bepalend zijn maar omdat ze uitdrukking
geven aan de omgangsvormen die in staat
waren om die machines in het leven te roe-
pen en er gebruik van te maken. De oude
soevereiniteitsmaatschappijen hanteerden
eenvoudige machines zoals hefbomen,
takels en klokken. De recente discipline-
maatschappijen waren toegerust met ener-
getische machines die blootstonden aan het
passieve gevaar van entropie en die het
actieve risico van sabotage met zich mee-
brachten. De controlemaatschappijen ope-
reren dan weer op basis van een derde soort
van machines: informatiemachines en
computers met een passief risico op storin-
gen en de actieve dreiging van hacking en
virusbesmetting. Dat is meer dan een tech-
nologische ontwikkeling: in eerste instantie
is het een mutatie van het kapitalisme. Een
mutatie die al ruimschoots bekend is en die
als volgt kan worden samengevat: het
19de-eeuwse kapitalisme is een kapitalisme
dat de productie concentreert, een kapita-
lisme van de eigendom. Het bouwt dus een
fabriek in de vorm van een insluitings-
milieu, waarbij de kapitalist eigenaar van
de productiemiddelen en eventueel ook
eigenaar van andere, op analoge wijze
geconcipieerde milieus is (de gezinswoning
van de arbeider, de school). De markt wordt
nu eens veroverd door specialisering, dan
weer door kolonisatie of door de productie-
kost te verlagen. In de huidige situatie richt
het kapitalisme zich echter niet meer op de
productie, die het vaak uitbesteedt aan de
periferie van de derde wereld, zelfs al gaat
het om complexe vormen van productie als
textielnijverheid, metallurgie of petroleum-
industrie. Het is een kapitalisme van de
overproductie. Het koopt geen grondstoffen
meer aan en verkoopt ook geen afgewerkte
producten meer: het kóópt de afgewerkte
producten of assembleert onderdelen. Wat
het verkoopt zijn diensten en wat het wil
kopen zijn aandelen. Het is dus niet meer
gericht op productie maar op het product,
dat wil zeggen: op de verkoop of op de
markt. Daarom is het essentiële kenmerk
ervan ook de verspreiding en daarom heeft
de fabriek plaatsgemaakt voor het bedrijf.
Gezin, school, leger en fabriek zijn geen
aparte analoge milieus meer die conver-
geren in één eigenaar, de staat of een parti-
culiere macht. Het zijn nu gecodeerde, ver-
vormbare en transformeerbare vormen van
één bedrijf dat alleen nog managers heeft.
Zelfs de kunst heeft de gesloten milieus ver-
laten om de open circuits van de bank te
vervoegen. Markten worden veroverd door
de controle over te nemen en niet meer door
disciplinering, eerder door de wisselkoers
vast te leggen dan door de kosten te druk-
ken, eerder door het product te transforme-
ren dan door de productie te specialiseren.
De corruptie heeft daar alle baat bij. De
dienst verkoop is nu het hart of de ‘ziel’ van

het bedrijf. Men vertelt ons dat bedrijven
een ‘ziel’ hebben, en dat is werkelijk het ver-
schrikkelijkste nieuws dat er bestaat.
Marketing is tegenwoordig het instrument
van sociale controle; ze vormt ook het
schaamteloze ras van onze meesters. De
controle is gericht op een korte termijn en
een snelle omloop maar is daarnaast ook
continu en ongelimiteerd, terwijl de disci-
pline net gericht was op de lange termijn en
eindeloos en discontinu was. De mens is
niet meer een mens die wordt ingesloten
maar een mens die in de schulden zit. Het is
inderdaad een constante in het kapitalisme
dat driekwart van de mensheid nog altijd in
extreme armoede leeft, te arm om schulden
te maken en te talrijk om te kunnen worden
ingesloten: de controle zal niet alleen het
hoofd moeten bieden aan de steeds vagere
grenzen maar ook aan de explosieve groei
van sloppenwijken en getto’s.

III. Programma

Je hebt geen sciencefiction nodig om je een
voorstelling te kunnen maken van een con-
trolemechanisme dat op elk moment de posi-
tie van een element in een open milieu aan-
geeft, of het nu gaat om een dier in een reser-
vaat of een mens in een bedrijf (elektronisch
toezicht). Félix Guattari stelde zich een stad
voor waarin iedereen zijn flat, zijn straat en
zijn wijk kan verlaten dankzij een (‘dividuele’)
elektronische chipkaart waarmee hij slag-
bomen en hekkens openmaakt; maar op
zekere dag of op bepaalde uren kan de kaart
ook onleesbaar blijken: het belangrijkste is
niet de slagboom maar de computer die
ieders wettige of onwettige positie opspoort
en een universele modulering uitvoert.

De sociotechnische studie van de controle-
mechanismen, die al is begonnen toen zij
eerst hun opgang maakten, zou moeten wer-
ken met categorieën en datgene beschrijven
wat nu al in de plaats komt van de discipli-
naire insluitingsmilieus waarvan iedereen
zegt dat zij in een crisis verkeren. Het is goed
mogelijk dat oude middelen ontleend aan
de vroegere soevereiniteitsmaatschappijen
weer op het toneel zullen verschijnen, zij
het met de nodige aanpassingen. Belangrijk
is wel dat we aan het begin van iets nieuws
staan. In het gevangenisregime: het zoeken
naar ‘vervangende’ strafmaatregelen, zeker
wanneer het gaat om kleine criminaliteit,
en het gebruik van elektronische enkel-
banden die de veroordeelde verplichten om
op bepaalde uren thuis te blijven. In het
schoolregime: vormen van permanente con-
trole en de effecten van permanente vor-
ming op de school, met daarbij het verwaar-
lozen van alle universitair onderzoek en het
introduceren van ‘het bedrijf ’ op alle onder-
wijsniveaus. In het ziekenhuisregime: een
nieuwe geneeskunde ‘zonder arts of zieke’
die potentiële zieken en risicogroepen identi-
ficeert, wat allerminst getuigt van enige
vooruitgang in de richting van individuali-
sering, zoals wel wordt beweerd, maar waar-
bij het individuele of numerieke lichaam
eenvoudig wordt vervangen door een cijfer,
de code van een ‘dividuele’ materie die
gecontroleerd moet worden. In het bedrijfs-
regime: een nieuwe omgang met geld, met
producten en met mensen die niet langer de
oude vorm van de fabriek doorlopen. De
voorbeelden zijn nogal mager, maar ze kun-
nen alvast duidelijk maken wat we verstaan
onder de crisis van de instituties, namelijk de
geleidelijke en verspreide opstelling van een
nieuw overheersingsregime. Een van de
belangrijkste vraagstukken is daarbij dat
van de onbekwaamheid van de vakbonden.
Gedurende hun hele geschiedenis waren zij
verbonden met de strijd tegen de disciplines,
binnen de insluitingsmilieus. Zullen de vak-
bonden zich kunnen aanpassen of zullen ze
plaatsmaken voor nieuwe vormen van ver-
zet tegen de controlemaatschappijen?
Kunnen we al iets merken van deze toekom-
stige vormen die in staat zijn de geneugten
van de marketing te ondermijnen? Veel jon-
geren willen vreemd genoeg niet liever dan
dat men ze ‘motiveert’, ze vragen almaar
stages en permanente opleiding. Laat ze
dan maar zelf ontdekken waarvoor ze moe-
ten dienen, zoals ook hun voorgangers niet
zonder enige moeite het doeleinde van de
disciplines hebben ontdekt. De kronkels van
een slang zijn nog ingewikkelder dan de
gangen van een mol.

Vertaling uit het Frans: Piet Joostens

Bovenstaand essay is de vertaling van de tekst
Post-scriptum sur les sociétés de contrôle
dat eerst werd gepubliceerd in L’autre journal
(nr. 1, mei 1990) en nadien werd opgenomen
in Pourparlers. 1972-1990, Parijs, Les Édi-
tions de Minuit, 1990, pp. 240-247.

Doris Lasch / Ursula Ponn

Brussel, 2004
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DIRK LAUWAERT

Film is niet de 7de (en dus een late, mogelijk
de synthese van de) kunst, maar de eerste
(mogelijk de meest primitieve en dus de
meest fundamentele) kunst. Fundamenteel
is film eigenlijk geen kunst, maar datgene
waar kunst op moet veroverd worden. De
ambitie van kunst is immers te ordenen,
terwijl Deleuze zijn denken inzet om te
ontordenen. Dat juist film voor die ambitie
wordt ingezet, is paradoxaal. De film is
immers ingebed in het keurslijf van techno-
logie, hij opereert binnen de grenzen van
het industriële, is onderworpen aan de eco-
nomische logica en blijft schatplichtig aan
de publieke opinie. Maar de vragen van pro-
ductie en receptie liggen buiten het concept
film waar Deleuze mee werkt. De term ‘con-
cept’ (zoals ook de door hem gebruikte term
‘beeld’) dreigt de lezer meteen op een ver-
keerd been te zetten. ‘Concept’ is bij Deleuze
een vondst – een eerder toevallige (men
denke aan het generatieve toeval van het
surrealisme) samenloop van wat men
alleen in het Frans kan neerschrijven,
namelijk ‘matière-idée’. Het concept in de
courante betekenis is schatplichtig aan een
methode; men kan immers de figuur ervan
omschrijven, zijn functie benoemen, het
ontstaan en de ontwikkeling ervan trace-
ren. Maar juist daarom is dat concept een
keurslijf, een denken dat verduistert. Het is
een denken dat de film (verminkend) inbedt,
eerder dan dat het haar uit de bedding licht.
De materie (eerder dan het object) van het
denken kan door het genormeerd concep-
tuele niet doorgedacht worden in zijn unici-
teit. Want de materie van Deleuze is eenma-
lig, een onherhaalbaar hier en nu; de mate-
rie van Deleuze is niet relatief ten opzichte
van iets anders, zoals haar oorzaak, haar
gevolgen, haar betekenis. De materie (zoals
hier de film) is in die zin grenzeloos, in de
letterlijke betekenis van zonder grenzen. De
materie is ‘irréductible’, onherleidbaar,
nooit relatief ten opzichte van iets anders.
Twee opdrachten dus: aftasten wat het den-
ken doet dat van het onherleidbare uitgaat
(immers hoe kan je dan nog denken?), en
me afvragen hoe de film er zelf van af komt. 

Hijgend achter Deleuze 
Dit absolutisme moet Deleuze keer op keer
verdedigen tegen elk idealisme (tegen de
‘idee’ van film), tegen iedere transcenden-
tie, tegen ieder determinisme. Steeds weer
onderstreept hij dat er zich niets boven,
noch onder bevindt, niets dat tegenover iets
anders geplaatst kan worden. Steeds weer
probeert hij te denken zonder ‘eerste
ideeën’, zonder ‘verklaringen’ (beide een
reductie). Iets herleiden tot iets anders is
immers steeds een versmalling, terwijl
Deleuze de radicaalste verbreding ambieert.
De term die hij daarvoor gebruikt is (in
navolging van Bergson) het Opene, de
mogelijkheid. Wezenlijk daarvoor is dat het
Opene onbepaald en onbepaalbaar is,
zoniet valt het telkens weer terug in het
bekende. Men ziet het, Deleuze wil een posi-
tie vrijwaren (of is het creëren?) waarin niet
het onbekende (dat nog teveel aan kennen
doet denken), maar het radicaal onkenbare
zich ophoudt, in de oksels (of de aars) van
de werkelijkheid.

Om het Opene te beschrijven, gaat
Deleuze opnieuw aan de slag (‘opnieuw’ is
het basisgebaar van zijn denken) met een
bekende denkfiguur van Bergson. Deze licht
de tijd uit de ban van de ruimte. Het voor en
na van de tijd is ten onrechte (maar
onweerstaanbaar) het voor en achter van
de ruimte. We zien beide als een lijn, een as.
We denken dat tijd net als ruimte aan het
meetbare en dus aan het deelbare onder-
worpen is. Vandaar dat de snelle Achilles
nooit voorbij de trage schildpad geraakt:
steeds moet hij de helft van het af te leggen
traject doorlopen en die deling gaat einde-
loos door tot in het meest minuscule. Zo
blijkt de uitgestrektheid van de ruimte niet
meer dan een verschrompeld punt te wor-
den. Maar de tijd is iets heel anders. Hij
steunt op beweging in die ruimte. Beweging
is niet vernauwing, maar expansie. Het
kleine punt van het ‘nu’ waarin we het
bewustzijn steeds weer opsluiten (ten gun-
ste van de oeverloosheid van de ruimte), is
niet onderworpen aan verdichting, maar is
integendeel een exploderende kettingreac-
tie (de tijd zit in het schema van steeds ver-
der uitdijende actie/reactie).

Over de tijd zegt Deleuze nog iets anders,
want de expansie van de tijd dreigt haar
meteen weer onder het teken van de ruimte
te zetten. In de tijd is er geen voor en na,
maar gelijktijdigheid. Zo schrijven Barthes
en Benjamin ook over de tijdsmagie van de
foto als aanwezige afwezigheid, als het ver-
mogen om in het verleden de toekomst van
het afgebeelde te zien. Net zo is de tijd
gemaakt van een verleden dat alleen maar
in het heden aanwezig kan zijn en een toe-
komst die alleen maar in het heden ver-
schijnt. Geen voor en na dus, maar een
implosie van vroeger en later in dat nu.
Hoop en herinnering zijn modaliteiten van
het nu. Dat nu is op zijn beurt ogenblikkelijk
verleden en ogenblikkelijk toekomst. Het
heden is het over elkaar leggen, in elkaar
schuiven van de drie tijdsfasen. Prousts ver-
werkelijking van het verleden in een esthe-
tisch nu-herinneren is daar een illustratie
van. Bloch zou men met zijn Prinzip
Hoffnung als een illustratie van een nu
inspirerende toekomstige tijd kunnen zien.

Voor Bergson is film het archetype van de
verruimtelijkte tijd: een shot van enkele
seconden is zoveel meter filmstrook. Deleuze
keert deze aanklacht om. De film is vanuit
een ander gezichtspunt juist de perfecte
illustratie van Bergsons tijdsopvatting. Op
het moment dat het fotogram langs de licht-
kogel gejaagd wordt, stromen wat men reeds
weet en wat men ziet aankomen in elkaar.
Het Maltezer kruis dat tegelijk stopt en weg-
trekt, is de technische basis van dat principe. 

Kneden
Dit standpunt is tegelijk een tijdsmateria-
lisme en een vitalisme. De tijd brengt ons niet
naar het bevrijdende einde der tijden. De tijd
is geen veroordeling tot vergankelijkheid,
maar een permanente opening. De tijd ein-
digt niet in een ultieme orde (van de zalig-
heid of de bevrijding), maar in een steeds
weer mogelijke, verbijsterende ontordening.
Zo ontstaat er een zicht op een feestelijk nihi-
lisme, even genereus als wanhopig, even
beweeglijk als onbeweeglijk, zonder de oog-
kleppen van de vooruitgang, maar de blik
gericht op dé Gebeurtenis, namelijk de
ontordening die de orde verscheurt.

Deleuzes voorbeelden (Nietzsche, Bergson,
Leibniz, Kafka en Bacon) zijn geen geome-
trici, maar kneders. Ze gaan niet uit van de
lijn, maar van de vormeloze materie die
geen voorgeschreven vorm kent, maar alle
mogelijke vormen kan aannemen. Het kne-
den gebeurt niet mathematisch, maar orga-
nisch. Het kneden is zichzelf voldoende,
iedere vorm erin is tijdelijk. Zolang het deeg
niet droog is, blijft hij ‘open’. Film is een
goed voorbeeld van het “principe openheid”
– zeer tot de verbazing van decennia semio-
tische en culturele studies van film, die haar
tot taal respectievelijk ideologie willen her-
leiden. Juist die reductie weigert Deleuze. De
studie van film als culturele ideologie her-
leidt haar tot iets anders dan zichzelf, terwijl
de semiotiek de film dan weer een strakke,
talige grammatica wil ontfutselen (omdat
voor haar de film binnen een sociaal con-
tract functioneert). Het fundamentele
gebaar van de semiotiek is de tijd te spatiali-
seren. Maar film kneedt tijd. De materie
ervan is tijd. Deleuze spreekt niet van ‘de’
tijd, maar zegt ‘er’ is tijd. Het verschil tussen
‘le temps’ en ‘du temps’ is enorm. Beide wij-
zen heel andere dingen aan. ‘Er’ en ‘du’ defi-
niëren niet, maar laten onbepaald. Precies
die onbepaaldheid is datgene wat Deleuze
wil denken (zoals in zijn diptiek over (?) film,
Image-temps en Image-mouvement). Hij denkt
niet over, maar in.

Deze mystiek van het ogenblik, deze radi-
cale reductie tot een radicale expansie is zo
scandaleus omdat we daarmee elke greep
naar de vorm moeten opgeven. In die zin is
Deleuzes strijd tegen vorm als instrumenta-
lisering verwant aan Barthes’ verontwaar-
diging over het fascisme van de taal, als de
controlemachine bij uitstek. 

Het hijgen van Deleuze
Deleuze definieert het werk van de filosoof
als de permanente creatie van punctuele
concepten. Niet om met een methode een
systeem te bouwen (zoals bijvoorbeeld de
semiotiek), maar met de garantie dat er
geen systeem uit te halen valt. Ieder con-
cept is een grillig oplichten en meteen weer
uitdoven. Ieder concept is een kortsluiting
tussen denken en materie, tussen denken
als materie en materie als denken. Het
deleuziaanse concept is dan ook verwant

aan poëtische figuren. Het oxymoron speelt
er een cruciale rol. Daarmee maakt hij iede-
re classificatie onmogelijk, breekt hij de
scheiding van positief en negatief, van sub-
ject en object, van representatie en het gere-
presenteerde. Deleuze is de meest poëtische
van alle denkers. De sprong is zijn filoso-
fische geste (niet het bouwen, niet de sprint).

Het volstaat de minuscule operaties van
het eigen denken te volgen, als het zoekt
naar woorden, om Deleuzes standpunt met-
een te herkennen. Zoeken naar inzicht
gebeurt via fragmenten, fases, tijdelijke
oplichtingen, klanken van taal, associaties,
vooruitgang en terugtrekken, lust en
onlust, woeste agressie en passieve overga-
ve. Het denken is het onbeschrijfelijke genot
van een mentaal flaneren, zonder stads-
plan, zonder richting, zonder bestemming.
Het denken is een golfbeweging, waarvan
nooit de richting, maar steeds de beweging
essentieel is. Denken is per definitie nergens
uitkomen. Cruciaal is het wandelen, het
bewegen zelf. Wie fietst, mag niet stilhou-
den. Die jachtigheid kenmerkt Deleuze – ten
goede en ten kwade. Het denken is hier een
obsessief taalritueel.

De valpartij
Deleuzes ambitie is het denken als verplaat-
sing. Het concept is de verplaatsing. En
kunst is een geprivilegieerde partner in dit
verhaal. Kunst kan niet het object zijn van
een gespecialiseerde, toegepaste deelfiloso-
fie, maar is een krachtige handlanger voor
het filosofische project van ontordening.
(Barthes wijst dat ontordenende steeds van-
uit een klassieke orde aan, Deleuze klaagt
de orde vanuit de ontordening aan.) 

Deleuze kondigt niet het nieuwe aan (wat
Barthes in Mythologies zo briljant beschreef
als doxa); dat is alleen maar voorspelbaar
anders. Deleuze wil zich midden in de
gebeurtenis plaatsen. De gebeurtenis is
noch planbaar, noch wenselijk. Ze over-
komt ons als een ‘inval’, die plotse kanteling
die eerder mystiek en amoureus van aard is.
Het is een valpartij, een blozende onhandig-
heid, een beschamende impertinentie. Wat
bij Freud een revelerende verspreking is, is
bij Deleuze de openbaring van het radicaal
ongewenste. (Zo kan men de surrealistische
vonken verklaren – en ze castreren – in
plaats van zich erdoor te laten verblinden.
De ogen van de surrealist zijn gesloten, die
van de analist wijd open.) 

Het monster
Voor deze uiterst gewaagde (en beschamen-
de) operaties betaalt Deleuze een grote prijs.
Om te beginnen een stilistische. Zijn traject-
loosheid ontneemt zijn teksten spanning
– vele van zijn pagina’s zijn ronduit saai.
Hoe kan dat: zo openbrekend denken en
tegelijk zo makkelijk saai zijn? Het niet
vooruitgaan – de droom van Deleuze –
levert hem over aan een stilistische impasse.
Maar het saaie is onderdeel van zijn ambi-
tie. Het is het resultaat van twee operaties:
accumulatie en digressie (opnieuw een oxy-
moron).

Deleuze accumuleert. Niet kapitalistisch
(kennis en rijkdom opstapelend), maar
zoals het opgehoopte vuil langs een haven-
kade. Vogellijken, groen en week hout, een
opgeblazen vis, een speelbal met smurrie,
een plastic zak. Accumulatie als aanslib-
bing, afzetting. Wat bij Deleuze opgestuwd
wordt, zijn de jachttrofeeën van een
gestoord jager. Het filosofische werk
omschrijft Deleuze als het maken van een
monster. Hij bijt zich als een vampier vast in
de materie (film, Bacon, Kafka, Freud), als
een kobold zit hij op haar rug, paart a tergo,
projecteert een goyeske schaduw waar de
voorbijganger zich panisch van afwendt.
Over dat soort giftig denken gaat het hier.

Deleuze is digressie. Zijn denken gaat niet
in ‘treden’ die toelaten een afgelegde weg te
overzien, achterom- én vooruitkijkend,
maar in een onbepaalbare grilligheid van
een lichtvliegje (Deleuze beschreef dat met
de even mooie als choquerende beeldspraak
van het rizoom, de akelige wortelstok, zoals
de foto van Man Ray met opschietende
aardappelscheuten). Terwijl het heldere
denken een lichtende wereld impliceert met
kenbare coördinaten, vooronderstelt het
denken van Deleuze een richtingloze duis-
ternis waarin onbepaalbare lichtpunten
opduiken die niets belichten, uitsluitend
stralen. Het is in die zin een denken zonder
object, of sterker nog, een denken dat uit-
sluitend het oplichten zelf nastreeft. Het

denken niet als een lineair begrijpen, maar
als een apocalyptische storm bij nacht
waarin zeilen, stuurwiel en anker over-
boord gaan. Blijft de insisterende paniek:
een gigantische emotie zonder voor of na,
zonder bevrijding. Deleuze als de entomo-
loog van de ultieme storm (zoals die van
Turner of Hugo’s L’Homme qui rit). De con-
cepten zijn deel van de algehele verduiste-
ring. Deleuze is niet de filosoof van het licht,
maar de filosoof die het licht wil doven. De
gebreken van Deleuze zijn juist de kwali-
teiten die hij nastreeft. 

De stroper
Deleuze jaagt zijn materiaal op als een stro-
per. Alle middelen – tegelijk de meest slimme
en de meest brutale – zijn goed om het mate-
riaal te verschalken. In dat proces verdwijnt
het onderscheid tussen wild en stroper. Zijn
tekst opent zich niet als een huis met een
trede, voordeur en bel. Zijn verblijf is een hut
die ingericht is als een val. Zonder plicht-
plegingen stap je in zijn wapenkamer. Stilte
en alertheid zijn de spelregels. Hoe lang hij
hier al zit, kom je niet te weten – een week,
een maand, een mensenleven? Een huis zon-
der voordeur is een ruimte waarin de wind
tekeergaat, waarin stof en bladeren binnen-
waaien, zoals in het hartverscheurende bal-
let van lichamen, gevoelens op de trap van
de slotscène van Sirks Written in the Wind.
Hij grijpt je meteen wurgend bij de keel
vanaf de eerste bladzijde, de eerste zin. Er is
op die manier nooit een begin, maar meteen
een catastrofe. Geen galant binnenleiden,
maar een brutaal op de grond werpen (zoals
bij Baudrillard meteen een moord). 

Het diabolische speelgoed
Deleuze ziet zijn werk zoals een kind zijn
speelgoed ziet, iets om eindeloos te gebrui-
ken en te hergebruiken in een steeds weer
herhaalde en toch veranderde constellatie.
Het spel heeft geen consequentie: het leidt
nergens naartoe en is in die zin vrijblijvend,
zonder betekenis, integendeel inzettend op
de afwezigheid van betekenis. Het enige cri-
terium is of het lukt of niet. Of het bouwsel
enkele seconden blijft staan. Zo gaat het ook
met Deleuze als hij eindeloos de spelelemen-
ten van de filosoof schikt en herschikt. Zijn
werk kent geen vooruitgang, geen opgeloste
problemen uit de traditie, geen dialoog met
de ‘vader’, maar integendeel een mechanis-
me naast en langs de vader, een manier om
zich radicaal buiten de greep van de vader
(de voorgangers, hun autoriteit, hun waar-
den) te plaatsen. Zijn manier om het spel te
spelen, is een impliciete maar vernietigende
weigering van de vader.

Deleuzes spel is niet oppervlakkig, wordt
integendeel met de grootste ernst, met de
meest intense aandacht en betrokkenheid
gespeeld. Het spel van Deleuze is obsessief.
Hij verliest zich in steeds meer gewaagde en
nutteloze manoeuvres. Hij maakt er zich
geen ogenblik uit los om een bevrijdende
afstand en overzicht te krijgen. Hij roept zijn
vader er niet bij om het resultaat te laten
zien in de hoop waardering te krijgen. Voor
Deleuze geen positie, geen ruimte, geen
engagement buiten het spel. Het heeft dan
ook geen enkele zin om zijn begrippen in
een kader te plaatsen, om een bruikbaar
schema te verwerven, om die schema’s bij-
voorbeeld een plaats in de filmtheorie te
geven. Al deze pogingen willen het werk
doen functioneren, doen renderen. Dat is
precies wat Deleuze nooit in zijn zin heeft.
Dat is wat hij juist beslist afwijst. De een-
zaamheid van de tekst van Deleuze is de
positie die hij bewust nastreeft. Hij speelt
nooit mee. Hij zit nooit in een samenspel
waarin competitie betekenis heeft, maar
steeds in een solitaire fantasie die psycho-
tische kanten heeft.

Niet verwonderlijk dat hij het gebeuren
(l’évènement) als de centrale, want werkelijk
onplaatsbare categorie ziet, als datgene wat
niemand kan verwachten en iedereen met
verbijstering slaat. Het gebeuren zit niet in
een traject, maar doorkruist het. Een gebeur-
tenis slaat in, ze is niet alleen het werkelijk
onverwachte, maar onvermijdelijk ook het
werkelijk ongewenste. Ze is er, maar ze is niet
plaatsbaar, dus radicaal nutteloos. Het
gebeurde wordt dan ook verzwegen – zoals in
de 19de eeuw een geboorte buiten het huwe-
lijk. Deleuze schrijft vanuit de positie van de
bastaard, het ongewenste kind, het kind zon-
der vader en met een afwijzende moeder. Zijn
toon is monotoon, zoals die van de acteur
Alain Cuny: het obsederend statige. 

Film als organisme
Het botanisch materialisme van Deleuze
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Denken als materie (en vice versa)
Voor Bergson is de hele voorafgaande filoso-
fie een keurslijf van valse problemen die
men één na één wil oplossen, door het
geheel te verdelen (weer die ruimte!).
Daardoor kan men echter niet meer de
geste van het geheel denken. (Het geheel is
geen totaliteit, namelijk een optelsom,
maar de ondeelbaarheid.) De filosofie ver-
hindert iedere toegang tot het geheel. 

Een centraal moment van de vele valse
problemen is de scheiding tussen subject en
object. De wereld weerspiegelt zich niet in
het bewustzijn. De wereld gaat doorheen
het bewustzijn (zoals de lichtkogel door-
heen het fotogram die het resulterende
beeld ver weg op een scherm geeft). Zelfs de
fenomenologie die met de intentionaliteit de
eenheid van subject en object wil herstel-
len, blijft gevangen in die oppositie. Voor
Bergson en Deleuze is denken deel van het
object, en het object deel van het denken.
Het bewustzijn is niet meer dan een mem-
braan (een filmstrook?) waarop iets inwerkt
dat het weer doorgeeft. Zoals de huid haar
prikkels omzet die weer doorgegeven wor-
den in woord en daad. Het membraan ont-
vangt aan de ene zijde een impuls, die het
aan de andere zijde weer doorgeeft. Wat
ontvangen en weer doorgegeven wordt,
noemen Deleuze en Bergson een beeld. Dit
beeld representeert niets, maar blijft van
dezelfde orde als de materie die de impuls
veroorzaakt en waaraan die impuls wordt
doorgegeven. Zoals Pasolini het universum
ooit beschreef als een eindeloze reeks stand-
punten en shots, zo is voor Bergson en
Deleuze de werkelijkheid niets anders dan
een beeld van zichzelf. Een mogelijk beeld,
dat in een concept even vastgehouden
wordt. Een beeld nochtans van een heel bij-
zondere aard, namelijk niet als representa-
tie, maar als presentatie. De wereld is een
index, namelijk een afdruk; de wereld is een
eindeloze reeks voetsporen. 

Met Barthes (over film en fotografie)
Het boek van Deleuze over film is niet onver-
want aan het boek van Barthes over foto-
grafie (La chambre claire). Beide zijn het late
werken, beide lanceren ze twee concepten
die zo goed en zo kwaad als het kan een
insisterende, maar weinig bevredigende rol
hebben gespeeld in het betoog over beide
kunsten. Beide boeken gaan over tijd als
gelijktijdigheid (Barthes’ ça a été). Voor
beide auteurs is de tijdservaring geen evi-
dentie maar een vraag.

Beide auteurs kennen de canon van res-
pectievelijk de fotografie en de film, en heb-
ben niet de ambitie daar nieuwe trajecten in
te openen. Geen nieuwe objecten, geen
canon, wel radicaal doordachte concepten.

Ook de verschillen liggen duidelijk op
tafel: het boek van Barthes heeft een uiterst
verfijnde puntigheid, het boek van Deleuze
is een angstwekkend, verpletterend insiste-

ren. De eerste vliegt, de laatste graaft. Twee
manieren van zijn, twee manieren om met
taal om te gaan, twee denkwijzen. Beide
boeken hebben het centrale betoog over res-
pectievelijk de fotografie en de film meer in
de war gebracht dan vooruitgeholpen. Ze
staan haaks op de professionele praktijk en
op de onmiddellijke ervaring van de kijker.
Beide auteurs construeren een systematiek
die ze tegelijk ertegen misbruiken. Hun
vondsten (Punctum en ça a été voor Barthes,
Image-mouvement en Image-temps voor
Deleuze) worden met triomfalisme gepre-
senteerd. Daardoor wordt de fragiliteit
ervan verdoezeld. Luie lezers gaan daar
helaas volstrekt aan voorbij: ze hebben die
begrippen als slogans in de muur gespijkerd.

De eenzaamheid van beide boeken
(ondanks hun dubieuze fascinatie) zie je
aan het onvermogen om ze echt in te passen
in een groter geheel van het betoog over
film en fotografie. Niet dat ze iets anders dan
die eenzaamheid ambieerden. Beide boeken
vertrekken van de luxueuze positie die ze
voor zichzelf hebben opgeëist, namelijk bui-
ten de norm te staan. 

Vergelijkbaar / onvergelijkbaar
De centrale vraag van Deleuzes boek over
film is niet die van een filmische specificiteit,
maar van de originaliteit van film; niet wat
film van andere beeldkunsten onderscheidt,
maar wat haar eigen is. Niet wat we vanuit
de vergelijking met andere kunsten – sub-
tractief – te weten kunnen komen, maar
wat wij – additief – over film kunnen den-
ken. Niet vanuit andere kunsten, maar van-
uit de film zelf als absoluut originele, nieuwe
vorm. Een vorm die nieuwe manieren van
denken induceert. Het woord irréductible
– niet herleidbaar – wordt vaak gebruikt,
om alle pogingen om film tussen de kunsten
te plaatsen, opzij te zetten. 

Klassieke beweging, moderne stasis
Deleuze onderzoekt L’Esprit du Film (Epstein),
die bij uitstek in synchronie is met de bewe-
ging als fundament van alles. Film is ver-
snelling en vertraging, flash forward en
flash back, alternerende gelijktijdigheid en
kneedbaarheid van gezichtspunten, monta-
ge van het opeenvolgende en montage van
het heterogene. De film laat zo het rijkste
palet van het spel met de tijd zien (van de
tijd als spel).

Deleuze schuift twee modaliteiten van dat
spel naar voor. Er is om te beginnen die van
de klassieke (vooroorlogse en vooral
Amerikaanse) film. Het is een film die de
mogelijkheden van de beweging tot in het
uiterste raffinement heeft gearticuleerd
(ook met de ondersteuning van de revolu-
tionaire montagefilm). In deze film wordt de
wereld als actie/reactie perfect geïllus-
treerd. Het ene gebaar lokt het andere uit,
het ene shot botst met het volgende, de ene
beweging dwingt tot een ander standpunt.

Iedere beweging als een spoor van een voor-
afgaande beweging, iedere beweging als een
materiële gedachte voor een volgende
beweging. Voor Deleuze de meest perfecte
illustratie van de reactiviteit, van de wereld
als reactiviteit, van de wereld als beeld, als
spoorbeeld.

De moderne film (naoorlogs en vooral
Europees) breekt die beweging, ontneemt
haar die heldere reactiviteit. Vanuit deze
ontwikkeling lijkt het bewegingsbeeld  voor-
spelbaar (en daardoor krijgen semiotiek en
culturele studies een poot om op te staan).
De nieuwe beelden zijn onfunctioneel, om
niet te zeggen irrationeel. Deze beelden ont-
rafelen het verhaal, trekken er gaten in. Ze
maken van personages schetsen, tonen het
bewegen als een niet-bewegen, de reactie als
een niet-reactie. Deze nieuwe beelden bren-
gen geen eigen tijdmaat mee. De starre, ver-
zelfstandigde shots (van Warhol, Duras,
Antonioni of Akerman) zijn ongestuurde,
ondenkbare mogelijkheden. (De mogelijk-
heid is geen bevrijding, maar een verschrik-
king.) Zo schrijft Barthes ook over de obse-
derende, want geheel onvoorspelbare kwet-
suur van het punctum in de fotografie. 

Zo staan bewegingsbeeld en tijdsbeeld
tegenover elkaar. Beide openbaren iets over
het wezen van de tijd. Beide onttrekken tijd
aan ruimte. Het bewegingsbeeld laat op een
volmaakte manier de reactiviteit zien, hoe
alles daardoor een spoor is van iets anders,
hoe alles een index is (en dus een beeld).
Maar het bewegingsbeeld sluit alles op in
die reactiviteit. Het tijdsbeeld daarentegen
is geen spoor meer in een keten van sporen,
maar een blik op de tijd als radicale moge-
lijkheid, op de tijd als duur. Letterlijk omdat
het tijdsbeeld niet langer reagerende shots
en personages laat zien, maar het uitblijven
daarvan in het pure wachten (zonder enige
verwachting). Deze tijdsdepressie sluit de
kraan van actie en reactie af en laat ons in
het wachten de Mogelijkheid zien. De ontra-
felde tijd blijkt een extreem verhevigde tijd.
De compacte tijd van de actie/reactie wordt
de open en dus verhevigde tijd van de niet-
reactie. Tegenover de accumulatieve bewe-
ging, de intensieve contractie. Het niet-
verwachte is van een mentale, spirituele
orde. Roberto Rossellini gaat samen met
Ingrid Bergman in hun trilogie spirituele
(geen psychologische!) confrontaties aan.
De personages van Antonioni worden door-
gaans in termen van affect (desaffectering)
en communicatie (niet-communicatie)
gedacht, maar zij kunnen veel juister (want
filmischer) gelezen worden als een open
deur op de duur zelf. En dit los van iedere
interpretatie (en dus reductie) van die per-
sonages in die shots als representatie van
een mislukt, onmogelijk leven. Integendeel,
in deze shots ontdekken deze personages,
ontdekken wij, op een unieke wijze de tijd
als duur.

Deleuze laat ons dus als geen ander toe om
de moderne film en zijn stijl te zien voor wat
ze zijn, namelijk het beeld van de tijd als
duur. Ze halen hun kracht niet uit psycho-
logische motivatie (dat vermoedden we al),
maar breken met iedere motivatie en slaan
elke psychologische referentie uit de tempel
van de Tijd. Wat hier werkelijk getoond
wordt, is het onbepaalde (wonderlijk en
miraculeus). Hoe anders kunnen we Bresson
verstaan, wiens films iedere motivatie weg-
schrapen om in ieder shot een even lege als
overvolle presentatie mogelijk te maken?

En natuurlijk, wat een verlies als de film
zich steeds heftiger in een steeds dwingen-
der, pavloviaans systeem van vernauwde
actie/reactie opsluit, zich steeds exclusiever
tot een hysterische beweging bekent. Zo
snijdt men de wezenlijke potentie uit het fil-
mische weg. Niet verwonderlijk dat de film
na de moderne film steeds minder kracht,
steeds minder moed blijkt te hebben.

Verbieden
Noch Bergson, noch Nietzsche, noch Sartre
werden in de filosofische school waar ik
gepassioneerd op de houten banken plaats-
nam – genietend van de ideeën – ter sprake
gebracht. Niets wat zo dicht bij het leven, bij
het omhelsde leven, bij het obscene leven
kwam, werd er toegelaten. Ieder vitalisme
was er – in weerwil van het beleefde van de
fenomenologie – uitgebannen. We mochten
vooral het schandaal, de provocatie van het
leven niet onder ogen zien. We mochten
vooral het dubieuze van het denken niet
beseffen. Wat Deleuze voor ogen staat, is het
aanwijzen van die intieme en perverse
onduidelijkheid tussen leven en samen-
leven, tussen denken en materie, dromen
en scheppen. Iedereen weet dat, maar ver-
zwijgt het. De panische verwarring die van
deze materialistische reductie uitgaat, pra-
ten en denken we van ons weg. Het denken
staat in dienst van dat wegschrijven;
Deleuze doorbreekt dat wegschrijven. 

En de film?
Behoren de twee boeken van Deleuze over
film tot de filmcultuur? Ze hebben zich daar
niet kunnen plaatsen. Deze boeken zijn
fremdkörper gebleven, meteoren die bran-
dend langs de film heen zijn gesuisd.

Film lijkt ons onherroepelijk het tegen-
deel van datgene wat Deleuze verdedigt.
Film is voor ons de meest in het psychische
subject verankerde manifestatie. Film lijkt
ons als geen ander schatplichtig aan de col-
lectiviteit als ideologie. Deleuze zal moeten
wachten tot beide projecten uitgedoofd zijn.
Ondertussen zijn voor ons alvast enkele
schijnsels geworpen op beelden die we nooit
adequaat hebben kunnen benoemen. De
cinefilie kunnen we in het licht van Deleuze
lezen als een lumineuze ode aan het bewe-
gingsbeeld. De cultus van de mise-en-scène
is precies dat. Nochtans stimuleerde die
bewondering juist een heel ander type shots
waar de cinefilie uiteindelijk geen echt
bevredigende beschrijving van heeft kun-
nen geven. Deleuze vult deze lacune aan
door de kracht/krachteloosheid van deze
moderne beelden te benoemen. Een kracht
die catastrofaal is. Zoals de blik die we op de
Mogelijkheid werpen wanneer we in ver-
liefdheid vallen. In de siderale fusie van
extreme beweging en rigor mortis.

Deleuze gaat ons voor – zoals Bataille – in
een donker zonder melancholie. In de para-
dox dat wat men weet duisternis is en wat
men niet weet licht geeft. In die verwarring
zijn ook de figuren van Bresson vastgenageld. 

John Swope

Sunset Boulevard, 1937
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GILLES DELEUZE

Wat is een transcendentaal veld? Het ver-
schilt van de ervaring, want het verwijst niet
naar een object en behoort ook niet toe aan
een subject (empirische representatie). Het
doet zich voor als een zuiver asubjectieve
bewustzijnsstroom, een onpersoonlijk pre-
reflexief bewustzijn, als kwalitatieve duur
van een bewustzijn zonder ik. Het lijkt mis-
schien vreemd dat het transcendentale
door zulke onmiddellijke gegevens wordt
gedefinieerd: tegenover alles wat de wereld
van subject en object uitmaakt, zal ik het
over transcendentaal empirisme hebben. Er
is iets wilds, iets krachtigs in zo’n transcen-
dentaal empirisme. Toch vormt het zeker
niet het element van de zintuiglijke gewaar-
wording (eenvoudig empirisme), want de
gewaarwording is alleen een incisie in de
absolute bewustzijnsstroom. Het is meer de
overgang – als wording, als vermeerdering
of vermindering van kracht (virtuele hoe-
veelheid) – van de ene gewaarwording naar
de andere (hoe dicht die ook bij elkaar lig-
gen). Moet het transcendentale veld dan
worden gedefinieerd door het zuivere
onmiddellijke bewustzijn zonder object of
ik, dat een beweging zonder begin of einde
is? (Zelfs de spinozistische opvatting van de
overgang of de hoeveelheid kracht doet een
beroep op het bewustzijn.)

Maar tussen het transcendentale veld en
het bewustzijn bestaat louter een de jure
verband. De facto is er pas bewustzijn als een
subject tegelijk met zijn object wordt gepro-
duceerd. Dat gebeurt buiten het veld en
beide verschijnen dan als ‘transcendente’
instanties. Zolang het bewustzijn echter
met een alom diffuse oneindige snelheid het
transcendente veld doorkruist, is er niets
dat het kan onthullen.1 Feitelijk drukt het
bewustzijn zich alleen uit als het wordt
gereflecteerd op een subject, dat op zijn
beurt dit bewustzijn naar objecten doorver-
wijst. Daarom kan het transcendentale veld
niet worden gedefinieerd door zijn bewust-
zijn, dat er weliswaar co-extensief mee is
maar aan elke onthulling blijft onttrokken.

Het transcendente is niet het transcen-
dentale. Bij gebrek aan bewustzijn kan het
transcendentale veld als een zuiver imma-
nentieplan worden gedefinieerd, want het
staat los van elke transcendentie van sub-
ject of object.2 De absolute immanentie is in
zichzelf: ze is niet in of van iets, ze is niet
afhankelijk van een object en behoort niet
toe aan een subject. Bij Spinoza is de imma-
nentie niet van de substantie, maar bevin-
den substantie en modi zich in de imma-
nentie. Als men het subject of object (die
buiten het immanentieplan vallen) als een
universeel subject of willekeurig object
beschouwt waaraan de immanentie wordt
toegeschreven, denatureert men het tran-
scendentale (dat dan, zoals bij Kant, alleen
nog een verdubbeling van het empirische
is) en deformeert men ook de immanentie
(die dan in het transcendente vervat ligt).
De immanentie slaat niet op een Ding (als
eenheid die boven alle dingen uitgaat) of
een Subject (als handeling die de synthese
van de dingen tot stand brengt): pas als de
immanentie niet meer aan iets anders,
maar enkel nog aan zichzelf immanent is,
kan men spreken van een immanentieplan.
Evenmin als het transcendentale veld zich
door het bewustzijn laat definiëren, laat het
immanentieplan zich definiëren door een
Subject of Object die in staat zijn het te
omvatten.

Van de zuivere immanentie zeggen we dat
ze EEN LEVEN is – niets anders. Ze is niet
immanent aan het leven maar is zelf een
leven dat nergens in vervat ligt. Een leven is
de immanentie van de immanentie, de
absolute immanentie: het is één en al
kracht en gelukzaligheid. Voorzover Fichte
een uitweg vindt uit de aporieën van sub-
ject en object, schildert hij in zijn late filoso-
fie het transcendentale veld als een leven dat
niet afhangt van een Zijn of gebonden is
aan een Act, kortom als een absoluut
onmiddellijk bewustzijn waarvan de activi-
teit niet meer naar een zijnde verwijst maar
onophoudelijk plaatsvindt in een leven.3

Het transcendentale veld wordt dan een
echt immanentieplan, iets wat het spinozis-
me opnieuw in het hart van de filosofie
plaatst. Is ook Maine de Biran in zijn ‘late
filosofie’ (ook al was hij te moe om die tot
een goed einde te brengen) niet in zo’n
avontuur verzeild, toen hij onder de tran-
scendentie van de inspanning een absoluut
immanent leven ontdekte? Het transcen-
dentale veld wordt gedefinieerd door een

immanentieplan, het immanentieplan door
een leven.

Wat is de immanentie? Een leven...
Ongetwijfeld heeft Dickens het best ver-
woord wat een leven is en hield hij ook reke-
ning met het onbepaald lidwoord als indica-
tie van het transcendentale. Een schoft, een
door iedereen geminachte fielt ligt op ster-
ven. Zijn verzorgers zijn druk doende hem
te redden: het minste teken van leven wekt
hun geestdrift, respect en liefde op. In zijn
diepe coma voelt de onverlaat hoe iets
zachtmoedigs bezit van hem neemt. Maar
zodra hij bijkomt, worden zijn verzorgers
afstandelijker en is hij weer even lomp en
boosaardig als voordien. Tussen zijn leven
en dood is er een moment dat enkel nog een
leven is, spelend met de dood.4 In de plaats
van het individuele leven komt een aan de
gelukzaligheid rakende ‘homo tantum’ met
wie iedereen meevoelt. Een onpersoonlijk
maar singulier leven dat een zuiver evene-
ment losmaakt, vrij van de toevalligheden
van een innerlijk of uiterlijk leven, dus van
de subjectiviteit en objectiviteit van wat
gebeurt. Een haecceitas of ditheid die niet
individueel, maar toch singulier is. Een
leven van zuivere immanentie, neutraal,
voorbij goed en kwaad (want alleen het sub-
ject dat dit leven tussen de dingen beli-
chaamde, maakte er iets goeds of slechts
van). Kortom, het leven van een bepaald
individu maakt plaats voor een singulier
leven dat immanent is aan een mens die
geen naam meer heeft maar die niet met
een ander valt te verwarren. Singuliere
essentie, een leven...

Een leven mag niet worden beperkt tot het
moment waarop het individuele leven de
universele dood trotseert. Een leven is over-
al, in alle momenten die een levend subject
meemaakt (en die worden afgebakend door
de dingen die het beleeft): een immanent
leven dat evenementen en singulariteiten
meevoert die zich onophoudelijk in subjec-
ten en objecten actualiseren. Dit onbepaalde
leven heeft zelf geen momenten (hoe dicht
die ook op elkaar zouden liggen): het kent
alleen tussen-tijden, tussen-momenten. Het
komt niet plots op en is ook geen opeenvol-
ging, maar presenteert het onmetelijke van
de lege tijd, waar het nog toe-komstige en al
gebeurde evenement zichtbaar zijn in het
absolute van een onmiddellijk bewustzijn.
De romans van Alexander Lernet-Holenia
plaatsen het evenement in een tussen-tijd
die een compleet regiment kan opslokken.
De singulariteiten of constitutieve evene-
menten van een leven coëxisteren met de
toevalligheden van het overeenkomstige
leven, maar zijn niet op dezelfde manier
gegroepeerd of verdeeld. Ze communiceren
onderling heel anders dan individuen. Een
singulier leven lijkt het zelfs te kunnen stel-
len zonder individualiteit of enige andere
bijkomstigheid die het individualiseert.
Baby’s lijken bijvoorbeeld allemaal op
elkaar. Ze hebben nauwelijks individualiteit,
maar ze hebben singulariteiten – een glim-
lach, een gebaar, een grimas: evenementen
die geen subjectieve karaktertrekken zijn. Ze
worden doorkruist door een immanent
leven dat – door alle leed en zwakheid heen
– pure kracht is, ja zelfs gelukzaligheid. De
onbepaaldheden van een leven verliezen
alle onbepaaldheid als ze een immanentie-
plan vullen of – wat strikt genomen op het-
zelfde neerkomt – de elementen van een
transcendentaal veld vormen (het indivi-
duele leven is daarentegen niet van empi-
rische bepalingen te scheiden). Het onbe-
paalde duidt als zodanig niet op een empi-
rische onbepaaldheid, maar op een imma-
nentiebepaaldheid of een transcendentale
bepaalbaarheid. Het onbepaald lidwoord is
de onbepaaldheid van de persoon, maar
tegelijk ook altijd de bepaaldheid van het
singuliere. Het Een is niet het transcendente
dat zelfs de immanentie kan omvatten,
maar het immanente dat in een transcen-
dentaal veld ligt vervat. Een is altijd de indi-
catie van een multipliciteit: een evenement,
een singulariteit, een leven... Men kan altijd
iets transcendents aanhalen dat buiten het
immanentieplan valt of dat het aan zichzelf
toeschrijft. Toch vormt een transcendentie
zich uitsluitend in de immanente bewust-
zijnsstroom die dit plan eigen is.5 De tran-
scendentie is altijd een product van de
immanentie.

Een leven bevat slechts het virtuele. Het
bestaat uit virtualiteiten, evenementen,
singulariteiten. Wat men ‘virtueel’ noemt is
niet iets wat werkelijkheid mist maar iets
wat zich aan een actualiseringsproces
waagt: het volgt daarbij het plan waarvan
het zijn werkelijkheid krijgt. Het immanente

De immanentie: een leven…

L’Immanence: une vie… is de laatste
tekst die Gilles Deleuze bij leven publi-
ceerde. Het is een dense en bij momen-
ten cryptisch aandoende tekst, maar
als afsluiter van zijn filosofische oeuvre
kan hij ‘tellen’. Deleuze wil hier zijn
basisintuïties nog eens op een rijtje zet-
ten. Uitgangspunt is dat kennis – rui-
mer: onze verhouding tot de werkelijk-
heid en dus ook tot onszelf – niet is op
te vatten in termen van subject/object.
Kennis gaat niet terug op een subject
dat de wereld vóór zich stelt, om haar
als object of als voorstelling te omvat-
ten. Kennis mag dan over de werkelijk-
heid gaan, ze is ook zelf werkelijkheid:
een (ontologisch) inzicht dat – zo meent
Deleuze – alle heersende paradigma’s
om de mens en zijn kennis te denken
onderuithaalt.

Om die reden is het gangbare “een-
voudige empirisme” naïef. Onze waar-
neming legt immers wel een relatie met
de werkelijkheid, maar die relatie ver-
trekt niet (zoals het “eenvoudige empi-
risme” meent) van buiten die werkelijk-
heid, bijvoorbeeld vanuit een subject.
Zij maakt van die werkelijkheid deel
uit. 

Die werkelijkheid zelf moet dus als
relatie worden opgevat. Dit is het uit-
gangspunt van wat Deleuze een “tran-
scendentaal empirisme” noemt: de
‘kennisrelatie’ behoort tot een werke-
lijkheid die ook zelf al door en door
‘relationeel’ is. Daarom moet het empi-
risme “transcendentaal” zijn en rust de
basis van de kennis in een “transcen-
dentaal veld”.

Het gangbare representatiedenken
daarentegen is transcendent. Men kan
immers maar van Subject en Object
spreken als men ervan uitgaat dat zij
zich “transcendent” boven de werke-
lijkheid stellen (inclusief haar “absolu-
te bewustzijnsstroom”). De noties
Subject en Object suggereren dat de
werkelijkheid zich vóór ons afspeelt, als
ware zij een voorstelling.

“Het transcendente is [dan ook] niet
het transcendentale”, schrijft Deleuze.
Opdat de kennis haar ware, dit wil zeg-
gen haar transcendentale aard op het
spoor komt, moet ze zich ver afhouden
van alles wat transcendent is (dat wil
zeggen, alles wat gevat wordt binnen
het model van een representatielogica)
en zich dus bij het “immanente” hou-
den. In plaats van zich boven de werke-
lijkheid te verheffen, om er van buiten-
af kennis van te nemen, moet zij in de
werkelijkheid over de werkelijkheid
denken. Dit is de taak van een ware
filosofie. Denken is voor Deleuze een
ontologische act: het is instappen in 
– of, beter nog, surfen op – het imma-
nente veld dat de werkelijkheid is.

Denken is dus geen ‘verheffende’
activiteit. Het heeft niets te maken met
het graven naar de diepe kern der din-
gen, zoals we dat kennen uit de klas-
sieke filosofie. Denken opereert aan de
oppervlakte en enkel aan de oppervlak-
te. Het beweegt zich op wat Deleuze in
dit essay “un pur plan d’immanence”
noemt, een “louter immanentieplan”.
Dit plan moeten we inderdaad als een
“vlak” begrijpen, een vlakte, een opper-
vlak. Het immanentieplan is het “veld”
waar de dingen ‘oppervlakkig’ met
elkaar in relatie treden. Met dien ver-
stande dat die dingen slechts bestaan
voorzover zij tot elkaar in relatie staan,
voorzover zij zich in en op dit vlak – dit
‘oppervlak’, deze ‘surface’ – ten over-
staande van elkaar bewegen.

Het is deze ‘eis tot immanentie’ die
het denken op het niveau van het zijn
houdt, en er een ontologie van maakt.
Deleuzes ontologie wordt uitdrukkelijk
niet gedicteerd door de eis tot diepte, de
eis om achter de ‘schijn’ naar de essen-
tie van het ‘zijn’ te peuren.

Voor Deleuze vormen ‘immanentie’ en
‘zijn’ synoniemen. Immanentie is geen
‘eigenschap’ van wat is; het is geen
kwaliteit die kan worden toegeschre-
ven aan iets wat al een bestaan heeft op
zichzelf. Immanentie is (de naam voor)
het zijn als zodanig, het zijn dat per
definitie niet kan worden herleid tot
diverse ‘zelfheden’ (substanties) of tot
een vermeende ‘diepe kern der dingen’,
en dat evenmin in een voorstelling/
representatie kan worden gevat. Het
denken hoort zich dan ook niet te ver-
meien in universalia, in algemene voor-
stellingen. Het moet de werkelijkheid
als grenzeloos relationeel domein ter
sprake brengen, en dit relationeel
domein moet niet als iets universeels,
maar als veelheid, als “multitude” wor-
den gezien.

Die immanentie duidt Deleuze in
deze tekst als “une vie”, “een leven” 
– en niet het leven. Je kunt het leven
niet voorstellen; je kunt het alleen ter
sprake brengen in iets dat bekent dat
het tot dit leven behoort, en dit leven
niet kan omvatten, de contouren ervan
niet kan overzien. Het leven kan alleen
aangeduid worden als onafgebakend,
onbegrensd, onbepaald. Om die reden
grijpt Deleuze naar het onbepaald lid-
woord: een leven. Als ‘leven’ de naam is
voor het zijn als immanentie, dan kan
die naam dit zijn niet ‘bepalen’ of ‘afba-
kenen’: “L’Immanence: une vie…”. 
De onbepaaldheid van het leven wordt
niet enkel uitgedrukt in het onbepaalde
lidwoord, maar ook in de drie puntjes
waarmee het woord zich als het ware
opent op oneindig... ‘Zijn’ als immanen-
tie impliceert ook dat het ‘zijn’ grenze-
loze mogelijkheid is. Het is nooit wat
het is, het is differentie, relatie en daar-
om openheid op andere zijnden en
andere relaties.

Deleuze gebruikt in dit essay nog een
ander register om de open, grenzeloze
mogelijkheid van het zijn te articuleren:
het leibniziaans geïnspireerde begrip-
penpaar virtualiteit/actualiteit. Als
grenzeloos relationeel veld, waar elk
zijnde de tijdelijke expressie van een
verknoping is, kan virtueel alles op elk
moment alle kanten uit. De dingen zijn
geen in zichzelf verankerde substanties,
maar momentane actualiseringen van
die virtualiteit. In die zin is het zijn
“vermogen” en “kracht” (“puissance”).

Het virtuele is dus niet het irreële
(zoals het representatiedenken meent),
maar het mogelijke. Niet het mogelijke
in aristotelische zin (een mogelijkheid
die in de dingen besloten ligt en die
doelgericht tot ontplooiing wordt
gebracht), maar in de open betekenis
die Leibniz aan de term gaf. Het grenze-
loze, relationele vlak waarop de dingen
bewegen, is in zijn combinatiemogelijk-
heden virtueel onbeperkt; geen enkele
concrete combinatie kan zich opwer-
pen als de ultieme uitkomst. Geen
enkele combinatie kan pretenderen de
mogelijkheden definitief ‘geactuali-
seerd’ te hebben. Een zijnde – een ding,
een mens, een cultuur, een tijd – is
nooit meer dan een combinatie, 
een leven.

Leibniz, die nog aan een God vast-
hield, geloofde dat die virtuele combina-
tie van mogelijkheden telkens “de beste
van alle mogelijke werelden” opleverde.
Voor Deleuze is God dood en is het vir-
tuele radicaal open. Of dit ook de beste
van alle mogelijke werelden garandeert,
weet niemand. Maar het is wel zaak om
de wereld open te houden en hem daar-
om als een open oppervlak, een “champ
transcendental” te benaderen. Het lijkt
alsof Deleuze in L’immanence: une
vie… nog een laatste keer wilde zeggen
hoe nodig dat wel is.

Marc De Kesel
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evenement wordt geactualiseerd in een
stand van zaken, een stand van leven die
het laat gebeuren. Van zijn kant actualiseert
het immanentieplan zich in een Subject en
Object waaraan het zich toekent. Maar al
zijn ze nauwelijks van hun actualisering te
scheiden, toch zijn het immanentieplan en
de evenementen die het bevolken virtueel.
De evenementen of singulariteiten geven al
hun virtualiteit aan het plan, net zoals het
immanentieplan de virtuele evenementen
hun volle werkelijkheid geeft. Het evene-
ment – beschouwd als iets dat niet geactua-
liseerd is (iets onbepaalds) – komt niets
tekort. Het moet alleen maar in verband
worden gebracht met datgene waardoor het
wordt begeleid: een transcendentaal veld,
een immanentieplan, een leven, singulari-
teiten. Een kwetsuur wordt geïncarneerd of
geactualiseerd in een stand van zaken, een
stand van leven. Maar op het immanentie-
plan dat ons meevoert in een leven, is die
kwetsuur een zuivere virtualiteit. Mijn
kwetsuur bestond vóór mij...6 Niet een
transcendentie van de kwetsuur als hogere
actualiteit, maar haar immanentie als vir-

tualiteit die zich altijd in het hart van een
milieu (veld of plan) bevindt. Er is een groot
verschil tussen de virtualiteiten die de
immanentie van het transcendentale veld
definiëren en de mogelijke vormen die hen
actualiseren en het veld transformeren tot
iets transcendents.

Vertaling uit het Frans: Joost Beerten

1 Henri Bergson, Matière et mémoire, Paris,
Quadrige/PUF, 1999, p. 34: “...alsof wij het
licht dat uit de oppervlakken straalt daarop
terugkaatsen – het licht dat zich altijd voort-
plant maar nooit werd onthuld...”

2 Zie Jean-Paul Sartre, De transcendentie van het
Ego (La transcendance de l’Ego), vertaald door
Frans Montens en Leo Fretz (herzien door 
Ger Groot) in: De uitgelezen Sartre, Tielt/
Amsterdam, Lannoo/Boom,  s.d. – Sartre
poneert een transcendentaal veld zonder sub-
ject dat verwijst naar een onpersoonlijk, 

absoluut, immanent bewustzijn. In verhou-
ding tot dat bewustzijn zijn zowel subject als
object iets ‘transcendents’. – In verband met
William James, zie de analyse van David
Lapoujade, 
Le Flux intensif de la conscience chez William
James, in: Philosophie, nr. 46, juni 1995.

3 Zie bijvoorbeeld al in de Zweite Einleitung in die
Wissenschaftslehre: “...de intuïtie van de zuivere
activiteit, die niets bestendigs is maar vooruit-
gang, die geen zijnde is maar een leven...”
(Franse vertaling: Oeuvres choisies de philosophie
première, Paris, Vrin, 1972, p. 274.) – Over het
leven volgens Fichte, zie de Anweisung zum seel-
igen Leben (in het Frans vertaald als Initiation à
la vie bienheureuse, Paris, Aubier, 1944, met het
commentaar van Martial Gueroult, p. 9).

4 Charles Dickens, Our mutual friend, derde
hoofdstuk.

5 Zelfs Husserl erkent dit: “Het zijn van de wereld
transcendeert noodzakelijk het bewustzijn
(zelfs in de oorspronkelijke evidentie) en blijft
het ook transcenderen. Maar dit verandert
niets aan het feit dat elke transcendentie uit-
sluitend tot stand komt in het leven van het
bewustzijn en onafscheidelijk met dit leven is
verbonden...” (Edmund Husserl, Cartesische
Meditationen, Hamburg, Felix Meiner Verlag,
1995, pp. 63-64. – Franse vertaling

Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 1969, 
p. 52). Dit vormt later ook het uitgangspunt
van Sartres tekst.

6 Zie Joe Bousquet, Les Capitales, Paris, Le Cercle
du Livre, 1955.

Bovenstaande tekst is de vertaling van het
essay L’Immanence: une vie... dat eerst werd
gepubliceerd in Philosophie nr. 47 (september
1995) en nadien werd opgenomen in Deux
régimes de fous: Textes et entretiens 1975-
1995, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003,
pp. 359-363.

Marcel Duchamp / Man Ray

Elevage de poussière, 1920, foto Man Ray, detail
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MARC SPRUYT

Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor ieder-
een is de titel van het economisch congres
dat het Vlaams Belang op zaterdag
26 november 2005 hield in het Interna-
tionaal Congrescentrum te Gent. Her en der
werd beweerd dat dit het eerste congres was
dat het Vlaams Belang over het thema eco-
nomie hield, maar dat klopt niet. Het eerste
economisch congres van het VB vond
plaats in 1996, reeds tien jaar geleden dus.*
Het is verontrustend dat zovele journalisten
dat over het hoofd kunnen zien, en het doet
vragen rijzen bij de mate waarin politieke
redacties zich informeren en documen-
teren. In wat volgt wil ik beide congressen
naast mekaar leggen. Een interessante oefe-
ning, want ook hier blijkt dat het nieuwe
Vlaams Belang niet zoveel verschilt van het
oude Vlaams Blok.

1996: het eerste economiecongres

Vlaanderen werkt! was de titel van het eerste
economische congres. Het vond plaats op
1 december 1996 in het conferentiecen-
trum van Sunparks in De Haan. De slotzit-
ting werd door 700 partijleden bijgewoond.

In 1996 was de politieke context hele-
maal anders dan in 2005. Het toenmalige
Vlaams Blok woog electoraal maar half zo
zwaar als het Vlaams Belang vandaag. Bij
de Vlaamse verkiezingen van 21 mei 1995
kwam de CVP afgetekend als grootste uit de
stembus met 1.010.505 stemmen (26,8%),
gevolgd door de VLD (761.262 stemmen,
20,2%) en de bijna even grote SP (733.703
stemmen, 19,4%). Pas op de vierde plaats
kwam het Vlaams Blok, dat net geen half
miljoen stemmen haalde (465.239, 12,3%).

Vergeleken met de verkiezingen van
1991, toen het VB 405.247 kiezers wist te
verleiden, won de partij slechts matig
(+60.000 kiezers). Het VB had duidelijk op
meer gehoopt (zo’n 15% winst was het
streefdoel), vooral ten nadele van de destijds
zwaar door omkoopschandalen geteisterde
SP. Maar in tegenstelling tot wat toen alge-
meen verwacht werd, gingen de sociaal-
democraten er niet op achteruit, en wonnen
ze enkele tienduizenden stemmen bij. Het
Vlaams Blok, dat met de slogan Nu afrekenen!
gehoopt had de socialisten een kopje kleiner
te maken, bleef 300.000 stemmen achter
op de SP. Het VB trok er zijn lessen uit: de SP
had zich kunnen handhaven dankzij zijn
sociale profiel (“Louis Tobback: uw sociale
zekerheid”), welnu: dan moest het VB zich
hier ook meer in profileren.

Enkele maanden later volgde het ant-
woord: in maart 1996 lanceerde het VB een
grootse campagne onder het motto Werk
voor eigen volk eerst. Deze campagne moest
haar een sociaal imago verschaffen en het
gras voor de voeten van de socialistische
partij wegmaaien. De partij trok 6,5 mil-
joen Belgische franken uit (ca. 160.000
euro) – op dat moment een recordbedrag –
om haar boodschap verkocht te krijgen.

Het sluitstuk van deze campagne moest
het economisch congres Vlaanderen werkt!
worden. Het Blok verwachtte veel van dit
congres. Bij de aankondiging ervan in het
partijblad van januari 1996 schreef Gerolf
Annemans: “Het Vlaams Blok heeft in het
verleden op economisch vlak reeds heel wat
standpunten ingenomen. Het Vlaams Blok
is een volkspartij die bij de gewone mensen
staat, die allemaal op een of andere wijze
geconfronteerd worden met of zelfs getrof-
fen worden door het economisch systeem
dat nu nog altijd een Belgisch economisch
systeem is. Wij willen een moderne en opti-
mistische economische visie uitstralen die
zonder Belgische of syndicale complexen
een maximaal welzijn voor eenieder bereikt.
[...] Stof genoeg om naar buiten te komen
met ingrijpende standpunten. Het is de
bedoeling van het partijbestuur en van de
partijraad van het Vlaams Blok om van dit
congres een historisch congres te maken.
Vanuit dergelijk congres zullen wij snel de
maatstaven en de mogelijkheden krijgen,
die zullen leiden tot stevig bewapende frac-
ties en mandatarissen. Stevig bewapend,
want naar alle waarschijnlijkheid zal de
regering Dehaene opnieuw proberen de
verkiezingen in te gaan rond het sociaal-
economische thema. [...] Onze uitspraken
over de sociale aspecten van een Vlaamse
economie zullen mogen gezien worden door

vriend en vijand van het Vlaams Blok. Dat
is de bedoeling.”

Wat bedoeld was als een hoogtepunt,
draaide evenwel uit op een slag in het water.
De werkgroepen die een jaar lang het con-
gres voorbereidden, geraakten maar moei-
zaam uit hun discussies. Het gebrek aan
eensgezindheid leidde ertoe dat het Blok
voor het eerst in zijn geschiedenis een ideo-
logisch congres moest houden waarop geen
nieuwe standpunten werden vastgelegd.
“Dit congres herneemt en bekrachtigt in
grote mate wat de partij in het verleden
reeds heeft verkondigd”, noteerde congres-
voorzitter Jan Penris in zijn verslag in het
partijblad van januari 1997. Het congres
had met andere woorden evengoed niet
kunnen plaatsvinden. “Er werd een aan-
vang gemaakt”, schreef Penris dan maar
om zijn gezicht te redden.

Kamerlid Alexandra Colen, die zich in het
interne debat niet onbetuigd had gelaten,
had de maanden voordien meer dan eens
haar twijfels geuit over de slaagkansen van
dit congres. “Zal de partij haar sociaal-
economisch programma wijzigen?” vroeg
het weekblad Knack haar op 3 april 1996.
“Er zijn tegengestelde opvattingen”, ant-
woordde Colen. “De partij heeft zich onvol-
doende bezig gehouden met algemeen maat-
schappelijke thema’s. Daarom willen ze een
breder programma maken. Hoe succesvol
dat zal zijn, valt af te wachten. Moeilijk
wordt het zeker. Het Vlaams Blok bestaat uit
mensen die samenkwamen rond Vlaamse
bewogenheid en migranten, en uit de meer
ethisch- en gezinsgerichten. De meesten
waren niet bezig met economische theorieën
of sociale zekerheid.” Het loopt allemaal niet
van een leien dakje, vertelde Colen drie
maanden later aan De Morgen: “Er is een
heel breed gamma van denkrichtingen in de
partij aanwezig. Er zal dus nog heel wat
gepraat en gelezen moeten worden.”

2005: het tweede economiecongres

Op het economisch congres van 2005
speelt Alexandra Colen geen rol van beteke-
nis meer. Haar twee stokpaardjes – de vlak-
taks en de privatisering van de sociale
zekerheid – werden uit de congresteksten
geweerd. Anno 2005 is het Vlaams Belang
uitgegroeid tot de bijna grootste partij van
Vlaanderen. Met 981.587 kiezers (24,2%)
zit het VB het kartel CD&V/N-VA op de hie-
len (1.060.580 stemmen, 26,1%) en is de
extreem-rechtse partij fors groter dan VLD-
Vivant (804.578 kiezers, 19,8%) en SP.A-
Spirit (799.325 kiezers, 19,7%).

Vandaag heeft extreem-rechts een nieu-
we fase bereikt: als massapartij voelt het
Vlaams Belang zich sterk genoeg om op de
deur van de macht te kloppen. Ook letter-
lijk: in de maanden voor het congres hield
het VB een Ronde door Vlaanderen waarin
het bij bedrijfsleiders op de koffie ging om
hun verzuchtingen te aanhoren.

Nochtans had de partij beloofd alle acto-
ren uit het sociaal-economische veld te aan-
horen. Zo stond het althans in het Ontwerp-
manifest Ondernemend Vlaanderen dat in
april 2005 werd voorgesteld. “Omdat het
Vlaams Belang de politieke partij is die luis-
tert naar Vlaanderen, willen wij aan de

hand van deze discussietekst de econo-
mische actoren eerst raadplegen vooraleer
wij in het najaar het economisch program-
ma van de partij vastleggen”, zo begon het
ontwerpmanifest. “Wij richten ons met
deze discussietekst tot iedereen. Niet enkel
tot werkgevers of tot werknemers die de één
tegen de ander strijden of omgekeerd, maar
tot iedereen die in de ondernemingen van
Vlaanderen samen wil werken aan een
nieuwe economische welvaart”, klonk het
veelbelovend. “Wij zullen waar nodig en
waar mogelijk tevens ondernemingen,
ondernemers en werknemers bezoeken in
een Ronde Van Vlaanderen, waarin manda-
tarissen en specialisten van onze partij met
bedrijfsbezoeken en gesprekken ‘ten velde’
het materiaal, de klachten, de ideeën en de
ervaringen zullen verzamelen waarmee we
het programma willen inspireren. Kent u
iemand, een bedrijfsleider, een onderne-
ming, werknemers die willen inspireren, die
een gesprek hierover willen voeren?
Contacteer ons. Wij komen en luisteren.”

Luisteren heeft het Vlaams Belang inder-
daad gedaan, maar dan uitsluitend naar de
Vlaamse werkgevers. Van het voornemen
om ook met werknemers in gesprek te gaan,
valt geen spoor te bekennen in wat tijdens
een colloquium op 18 juni 2005 werd voor-
gesteld als de resultaten van die “Ronde van
Vlaanderen”. Volgens het Vlaams Belang
Magazine van juni 2005 werden “een 3000-
tal Vlaamse ondernemingen” bevraagd tij-
dens een “Ronde van Vlaanderen” in de
maanden voor het congres. Al dient dat cij-
fer genuanceerd te worden. Het door de VB-
studiedienst uitgegeven Financieel-Econo-
mische Commentaren (FEC) van juli 2005
meldt dat slechts 178 ingevulde vragenlijs-
ten werden teruggestuurd; 1514 vragen-
lijsten werden door het VB verstuurd naar
Vlaamse bedrijven uit de Trends Top-
100.000, en nog eens 1288 vragenlijsten
gingen naar “Vlaams-Belangleden actief
als zelfstandige, bedrijfsleider of in een
belangenorganisatie”. Er werden ook 224
bedrijfsbezoeken gepland.

Het is bij die economische belangengroe-
pen dat het Vlaams Belang volop naar
bondgenoten zoekt. Want het VB beseft
maar al te goed dat wie de macht wil ver-
overen meer moet kunnen dan verkiezin-
gen winnen. Vandaar trouwens ook het
belang van het Manifest voor een zelfstandig
Vlaanderen in Europa dat een 50-tal zaken-
lui, verenigd in de denkgroep ‘In de
Warande’, geheel toevallig daags voor het
VB-congres uitbrachten.

Vlaams Belang: 
de stem van het patronaat

Het Vlaams Belang mag zich dan wel met
één miljoen kiezers de partij van het volk
wanen, dat het meer oor heeft voor de ver-
zuchtingen van de werkgevers dan die van
de werknemers, is geen links verzinsel. De
zakenkrant De Tijd komt tot dezelfde con-
clusie.

Het is interessant te kijken aan welke stu-
dies en onderzoeken het Vlaams Belang
refereert in de vijf voorbereidende teksten
van haar economisch congres van 2005.
Uit een door Blokwatch gemaakte analyse

blijkt dat het VB een wel heel eenzijdige luis-
terbereidheid aan de dag legt: VBO, VOKA,
UNIZO… de ene na de andere werkgevers-
organisatie of patronale denktank komt
aan bod. Van de vakbonden geen spoor te
bekennen. Dat de bonden, zoals het Vlaams
Belang in haar Financieel-Economische
Commentaren schrijft, niet wensten te reage-
ren op de vragenlijst van de partij, doet
daarbij niet ter zake. De studies van de vak-
bonden, bijvoorbeeld over stress op het
werk, kunnen even gemakkelijk geraad-
pleegd worden als die van de ondernemers.

Op 11 augustus 2005 verstuurde het VB
bovendien een FEC-nieuwsflits getiteld
Vlaams Belang doet beroep op vakbondsafge-
vaardigden. Daarin schrijft de partij: “In het
kader van de congreswerkzaamheden zoe-
ken wij op grote schaal contact met vak-
bondsafgevaardigden die bereid zijn met
onze partij na te denken over de relatie
werknemer-werkgever. Heel wat afgevaar-
digden zegden ondertussen reeds hun
medewerking toe.”

Niets van terug te vinden in de teksten.
Neen, hier is duidelijk meer aan de hand.
Wie het economisch verlanglijstje van het
Vlaams Belang doorneemt, kan niet naast
een opvallende gelijkenis met dat van de
bedrijfswereld kijken. “De partij biedt de
bedrijven alles waar ze van dromen: lasten-
verlagingen, een ontvette overheid en min-
der machtige vakbonden”, schrijft een in
dezen toch wel onverdachte bron als De Tijd
(23 november 2005). “Het Vlaams Belang
mag dan al bestrijden dat het om een ultra-
liberaal werkstuk gaat, toch kan niet wor-
den ontkend dat de partij de werkmens min-
der lekkers te bieden heeft dan de bazen.”

Vakbonden

In 1996 organiseerde het VB een congres
over Vlaanderen werkt! zonder dat de
Vlaamse werknemer in beeld kwam. Die
werknemer stond weliswaar op de congres-
affiche (een vrouw in verpleegstersoutfit,
een man met bouwvakkershelm en strop-
das), maar kwam in de 202 pagina’s con-
gresteksten niet één keer voor.

In 2005 is die werknemer zelfs van de
congresaffiche verdwenen (nogmaals een
aanwijzing dat de partij niet op deze catego-
rie mikt). Goed, de “hardwerkende werkne-
mer” komt wel enkele keren in de congres-
teksten voor, maar dan niet om bijvoorbeeld
een verbetering van zijn arbeidsomstandig-
heden of minder stress op het werk te
bepleiten. Waar het de partij om gaat is dat
werknemers te veel kosten, dat arbeid te
duur is (het VB bepleit een “substantiële
lineaire daling van de fiscale en parafiscale
lasten” met minstens 12,5 miljard euro).

Met de vakbonden van die werknemers
– het christelijke ACV, het socialistische
ABVV en het liberale ACLVB – wil het VB zo
snel mogelijk afrekenen. “Het Vlaams
Belang wil dat vakbonden zoals iedereen
rechtspersoonlijkheid zouden aannemen”,
luidt het in de congresresoluties. Vandaag
zijn vakbonden feitelijke verenigingen zon-
der rechtspersoon (wat het dus onmogelijk
maakt hen voor de rechtbank te dagen). De
Belgische Grondwet garandeert immers de
vrijheid van vereniging: burgers mogen
zich verenigen zonder voorafgaandelijke
formaliteiten. De overheid kan aan feitelijke
verenigingen geen wettelijke verplichtingen
opleggen. Het is trouwens een leugen dat,
zoals het VB beweert, “iedereen” rechtsper-
soonlijkheid zou hebben: niet alleen de vak-
bonden, ook politieke partijen zoals het
Vlaams Belang hebben geen rechtspersoon-
lijkheid, net zoals bijvoorbeeld de meeste
werkgeversorganisaties of de katholieke
kerk. Zo uitzonderlijk is dit dus niet.

Het VB diende al verschillende wetsvoor-
stellen in die vakbonden verplicht een vzw-
statuut aan te nemen, zodat de overheid ze
gemakkelijker kan controleren en desge-
wenst vervolgen. Het congres van 2005
sluit dan ook aan bij een traditie die van
oudsher bestaat in de partij. Het is interes-
sant er even de geschiedenis van te schet-
sen, omdat het veel vertelt over de ideolo-
gische aard van extreem-rechts.

Voorzitter-voor-het-leven Karel Dillen
diende op 23 september 1983 voor het eerst
een dergelijk wetsvoorstel in. Het was met-
een het tweede voorstel waarmee het
Vlaams Blok voor de pinnen kwam. Dat was
overigens twee maanden vóór het wets-
voorstel over de terugkeer van migranten

Het Vlaams Belang vrijt de ondernemers op
Oude wijn in nieuwe zakken

Het Vlaams Blok op de ‘dag van de arbeid’, 1996
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(dat dateert van 24 november 1983). Het
geeft te kennen waar de partij al van in de
prille beginjaren de prioriteiten legt.

De indiening van het bewuste wetsvoor-
stel ging destijds gepaard met een felle anti-
vakbondscampagne. In een persmededeling
op 14 september 1983 kondigde de partij
het wetsvoorstel aan “dat de rechtspersoon-
lijkheid voor syndicaten verplicht, zodat
werknemers, werkgevers en zelfstandigen
hen kunnen verantwoordelijk stellen voor
de opgelopen schade bij door hen erkende
stakingen”. De dag voor Dillen het effectief
indiende, verklaarde hij nogmaals in een
persmededeling: “De vakbonden, welke in
het verleden ongetwijfeld veel gedaan heb-
ben voor het lot van de werknemers, zijn
vandaag politieke instrumenten van desin-
formatie en destabilisatie, ophitsing en
demagogie. Het is dan ook meer dan drin-
gend dat de vakbonden een statuut krijgen,
waardoor ze verantwoording voor hun
beleid en daden moeten afleggen.”

Elke legislatuur werd het wetsvoorstel-
Dillen opnieuw ingediend. Voor het VB gaat
het hier dan ook om een princiepskwestie.
Geen wonder dus dat de liquidatie van de
vakbonden in de grondbeginselen van het
Vlaams Blok stond ingeschreven. (In de
nieuwe grondslagen van het Vlaams
Belang van 2004 gebeurde dat niet, maar
het economisch congres van 2005 zorgt
opnieuw voor de nodige duidelijkheid.)

“Als solidaristische partij wijst het Vlaams
Blok de ongecontroleerde partijsyndicaten
af ”, luidde het in de oude grondbeginselen
van de partij. Anno 2005 stelt het econo-
misch congres in haast identieke bewoor-
dingen: “Politiek gekleurde vakbonden heb-
ben vaak een nefaste invloed op de relatie
tussen werkgevers en werknemers. In
plaats van de belangen van hun leden te
verdedigen, verlagen ze zich soms tot platte
partijpolitiek, het verwerven van allerlei
profijten en het dienen van de partij waar-
mee ze zijn verbonden.” In het economisch
model dat het Vlaams Belang voor ogen
staat, en dat geïnspireerd is op het solida-
risme, is er geen toekomst voor interprofes-
sioneel georganiseerde vakbonden, maar
moeten er bedrijf per bedrijf afspraken wor-
den gemaakt.

Net zoals de vakbonden moet ook het sta-
kingsrecht aan banden worden gelegd.
“Het recht op staken mag niet verhinderen
dat werkwillige arbeiders en bedienden hun
werkplek vervoegen wanneer zij dat willen,
ook in stakingsperiodes”, luidt het in een
congresresolutie.

In oktober 2005, ten tijde van de natio-
nale stakingsacties tegen het Generatiepact
van de paarse regering Verhofstadt II, ver-
spreidde het Vlaams Belang een persmede-
deling waarin het begrip toonde voor “de
woede van vele werknemers”. Sommige
journalisten meenden daaruit op te maken
dat het VB zich achter de stakingsacties
schaarde. Het volstond nochtans die pers-
mededeling volledig te lezen om te begrij-
pen dat de partij zich nog steeds op de harde
Bloklijn van weleer bevond dat “politieke”
stakingen niet kunnen.

Want, zo luidde de laatste paragraaf: “Wij
betreuren dat met de stakingsacties wellicht
weer de grote en kleine Vlaamse bedrijven
getroffen worden, terwijl de schuldigen
eigenlijk bij de regering te zoeken zijn. Het
mag trouwens ook niet dat stakingsacties
leiden tot blokkades van KMO-zones of van
werkwilligen. In een democratie bestaat
trouwens een ander probaat middel om het
wanbeleid en de gebroken beloftes van
paars af te straffen: de stembus.”

In deze laatste paragraaf maakt het
Vlaams Belang duidelijk dat het een staking
als actiemiddel afkeurt (omdat dat de
ondernemingen treft), dat blokkades van
bedrijfsterreinen niet getolereerd worden
en dat werkwilligen aan de slag moeten
kunnen – staking of niet. Bovendien wordt
geïnsinueerd dat om een regering te treffen
een staking geen democratisch actiemiddel
is. Daarmee zit het Vlaams Belang weer vol-
ledig op de lijn die ook door het Vlaams Blok
werd gevolgd: politieke stakingen – die het
regeringsbeleid viseren – moeten verboden
worden.

Sociaal-economisch

Dat het Vlaams Belang een groot deel van
zijn kiezers voor het hoofd zou stoten wan-
neer het dit al te luid zou roepen, beseft de
partij ook wel. Stickertjes met slogans als
“Staken schaadt, werken baat” durft het
vandaag niet meer te verspreiden. Diezelfde
bekommernis deed de partij ook besluiten
een economisch en geen sociaal-economisch
congres te houden.

Over wat het sociale programma van de
partij moet voorstellen congresseert het

Vlaams Belang zelfs niet, maar roept het
meer dan een maand voor het tweede eco-
nomisch congres simpelweg een persconfe-
rentie bijeen waarop het drie nieuwe bro-
chures – Een socialer Vlaanderen, Vergrijzing
en arbeidsmarkt en Op weg naar een Vlaamse
gezondheidszorg – voorstelt. Als we Doorbraak
mogen geloven, het ledenblad van de
Vlaamse Volksbeweging (VVB), was dat een
bewuste keuze om interne heibel te vermij-
den: “Het is duidelijk dat het VB aan een
heel delicate evenwichtsoefening bezig is.
Win de ondernemers en belastingbetalers
zonder de arbeiders en de belastingconsu-
menten te verliezen. Verlaag de belastingen
zonder de schijn te wekken dat je de sociale
zekerheid afbreekt. Geef de ondernemingen
meer ruimte zonder aan de rechten van de
werknemers te raken. Het VB heeft daarom
wijselijk besloten om het komende congres
een ‘economisch’ congres te noemen. En
dus geen sociaal-economisch. Dat laat de
partij toe om zich te concentreren op het
ondernemersklimaat, de lokale KMO’s, de
zelfstandigen en andere interessante groe-
pen van kiezers. [...] Door zich nu te con-
centreren op het (bedrijfs)economische en
pas later op het sociale, kan de partij allicht
wegkomen met een programma dat niet
echt hoeft te kiezen tussen economische
groei of sociale gelijkheid, en kan ze allicht
beide groepen kiezers aan zich blijven bin-
den.”

Van de auteur van bovenstaand citaat
mag op zijn minst vermoed worden dat hij
enigszins op de hoogte is van het interne
partijhuishouden. Zijn naam is namelijk
Dirk Laeremans. Behalve dat hij de broer is
van VB-kamerlid Bart Laeremans, was hij
op 18 juni 2005 een van de sprekers op het
startcolloquium ter voorbereiding van het
VB-congres.

Wat Laeremans vertelt, verschilt niet
zoveel van wat Filip Dewinter op 20 juni
2005 in De Tijd vertelde: “Ter linkerzijde
probeert men het Vlaams Belang in het
superliberale kamp te steken. Dat zal niet
het geval zijn. Wij beseffen goed dat wij de
eerste arbeiderspartij van Vlaanderen zijn
geworden. Met de verdieping van ons eco-
nomisch programma gaan we ons publiek
niet met asociale maatregelen tegen de
borst stoten.”

Gemeenschapsdienst

Op zijn weblog gaat ‘verruimer’ Jurgen
Verstrepen er prat op dat hij het
Amerikaanse Werk Eerst Project (Work First)
bij het Vlaams Belang binnenloodste. Dat
project wil van jongeren bruutweg gratis
arbeidskrachten maken: in ruil voor niet
meer dan hun stempelgeld worden ze ver-
plicht om het even wat te doen. Zegt het
Vlaams Belang in zijn congresteksten van
2005: “Jongeren tussen 18-25 jaar die voor
het eerst een uitkering aanvragen moeten
verplicht vanaf de 1ste dag werken en oplei-
ding volgen. Centraal in dit project staat dat
jongeren niet de kans moeten krijgen om te
wennen aan een uitkering zonder tegen-
prestatie. Het verplichte werk bestaat uit
voor de bevolking zichtbare jobs (onder-
houd openbaar groen, reiniging, stadsver-
betering, gemeenschapsdienst enzovoorts)
over horeca, administratie, fabriekswerk tot
bandwerk. Er kan een op maat uitgewerkte
formule per ingeschrevene gemaakt wor-
den: een voltijdse job, een deeltijdse job in
combinatie met opleiding en/of stage of een
verplichte stage.”

Wie weigert verliest zijn uitkering, aldus
het VB: “Meedoen aan het ‘Werk Eerst pro-
ject’ is niet vrijblijvend: jongeren die zonder
goede reden onvoldoende medewerking ver-
lenen aan ‘Werk Eerst’ krijgen een forse ver-
mindering van hun uitkering tot een volle-
dige stopzetting. Werk weigeren kan niet
meer. De mentaliteitsverandering is: ‘Kom
uit je bed en werk voor je geld. Een sociale
uitkering is geen recht, maar een gunst’.”

Dat het Vlaams Belang dat maar eens aan
de werklozen gaat vertellen! (Vandaag is het
trouwens al zo dat schoolverlaters niet
onmiddellijk een werkloosheidsuitkering
ontvangen. Eerst doorlopen ze een wacht-
tijd van 233 werkdagen. Pas na afloop
daarvan kunnen ze een wachtuitkering
aanvragen die varieert tussen 208 euro en
855 euro per maand. Een jongere heeft
maar recht op een werkloosheidsuitkering
na 312 dagen te hebben gewerkt. Beseffen
ze dat bij het VB wel?)

Het merkwaardige aan bovenstaand
voorstel is dat ‘verruimer’ Verstrepen hier-
mee, allicht onbewust, een omstreden
Vlaams Blokvoorstel oprakelt dat de partij
al stilzwijgend begraven had. In Van crisis en
werkloosheid naar volledige werkgelegenheid in
een organisch-solidaristische staat van Willy
Smout, een brochure uit 1989 die als het

sociaal-economisch programma van het
Vlaams Blok gold, stelde de partij voor om
alle werklozen na één jaar tot een gemeen-
schapsdienst te verplichten, in ruil voor niet
meer dan hun dop. “Wie kan, maar niet wil
werken in dienst van de gemeenschap moet
zelf de financiële consequenties dragen. Om
te leven in een gemeenschap moet men ook
aanvaarden dat men werkt voor zijn inko-
men. Werken is als zodanig een recht, maar
ook een plicht. Een solidaristische maat-
schappij heeft geen nood aan parasieten en
dient dit dan ook uit te drukken onder de
vorm van een aangepaste wetgeving ter
zake: ofwel heeft men een job in het klassie-
ke economische circuit, ofwel niet. In het
laatste geval dient men zich dan ook in te
zetten voor de gemeenschap, wil men finan-
cieel gesteund worden. Voor gezonde men-
sen is er geen tussenweg.”

Op het VB-armoedecongres van 5 decem-
ber 1993 werd “de invoering van een
gemeenschapsdienst” nog in resolutie 32
goedgekeurd. “Bij weigering van deze
gemeenschapsdienst zullen deze werklozen
van hun uitkering afstand moeten doen”,
luidde het nog. Het economiecongres van
1996 ontweek het thema van de gemeen-
schapsdienst evenwel. Anno 2005 komt het
Vlaams Belang er dankzij Jurgen Verstrepen
opnieuw mee op de proppen, in een nog
strengere variant: de verplichting tot een
gemeenschapsdienst geldt nu al vanaf de
eerste dag in plaats van na één jaar.

Gastarbeid

Op het congres van 1996 was één werk-
groep volledig gewijd aan het thema gastar-
beid. In 2005 is dat niet het geval, maar dat
betekent niet dat het thema uit de congres-
teksten verdwenen is. Al is ook daar iets
hoogst merkwaardigs aan de hand.

“Het Vlaams Belang wijst een politiek van
immigratie om de leemten in ons arbeids-
aanbod van werkkrachten op te vangen
volledig af ”, lezen we onder het kopje Geen
arbeidsmigratie in de congrestekst van
2005. Maar wat verder in de tekst wordt de
deur toch op een kier gezet: “Wij houden de
mogelijkheid van jobs met een innovatief
karakter voor vreemdelingen met arbeids-
kaart open. Vanzelfsprekend willen wij de
migratiestop van 1974 behouden, maar
het is mogelijk dat op lange termijn niet-EU-
burgers jobs met een innovatief karakter
kunnen helpen invullen. Dat moet dan tel-
kens op basis van een tijdelijke arbeidsover-
eenkomst gebeuren en moet een duidelijke
win-winsituatie zijn voor alle betrokken
partijen. Aan het contract moet bovendien
een Vlaams examen in het land van her-
komst voorafgaan. Dit examen moet peilen
naar vakkennis, functionele taalkennis en
noties van onze instellingen, waarden en
normen. Mensen die een reëel gevaar bete-
kenen voor onze samenleving zijn uiteraard
niet welkom.”

Merkwaardig is dat het VB amper enkele
weken voor dit tweede economisch congres
hetzelfde standpunt lichtjes anders ver-
woordde. Dat gebeurde in de brochure
Vergrijzing en arbeidsmarkt, van de hand van
de parlementsleden Koen Bultinck en Guy
D’Haeseleer en met partijvoorzitter Frank
Vanhecke als verantwoordelijke uitgever
– onmiskenbaar een officiële partijpublica-
tie dus. In deze brochure gaat het niet om
“jobs met een innovatief karakter”, maar
om het veel ruimere begrip “knelpuntvaca-
tures”. Schrijft het Vlaams Belang: “Wij
houden de mogelijkheid van ‘knelpunt-
vacatures’ voor vreemdelingen met arbeids-
kaart open. Vanzelfsprekend willen wij de
migratiestop van 1974 behouden, maar
het is mogelijk dat op lange termijn niet-EU-
burgers ‘knelpuntvacatures’ kunnen hel-
pen invullen. Dat moet dan telkens...” en de
tekst gaat verder in dezelfde lijn. Knelpunt-
vacatures zijn jobs waarvoor geen of onvol-
doende kandidaat-werknemers gevonden
worden, vaak omdat het jobs met ongunsti-
ge arbeidsomstandigheden zijn, waarvoor
Vlaamse werklozen hun neus ophalen of
niet de juiste kwalificaties hebben. De VDAB
hanteert een lijst van 238 knelpuntberoe-
pen, die voor een equivalent staan van
40.682 jobs, en in de volgende twintig
beroepsgroepen voorkomen: ingenieurs,
verplegend personeel, tekenaars, technici,
boekhouders, informatici, kaderpersoneel,
gespecialiseerde bedienden, vertegenwoor-
digers, chauffeurs, arbeiders metaal, elek-
triciens, schrijnwerkers, arbeiders bouw,
onderhoudstechnici, bakkers, beenhou-
wers, horecapersoneel, schoonmaakperso-
neel en kappers. Dat zijn verre van allemaal
hooggeschoolde jobs.

Op het VB-congres van 26 november
2005 is er dus plots geen sprake meer van
knelpuntvacatures. Nu heet het om “jobs

met een innovatief karakter” te gaan. De
nieuwe generatie ‘gastarbeiders’ die het
Vlaams Belang op het oog heeft, zijn dus
hooggeschoolde Amerikaanse bedrijfslei-
ders en Japanse informatici, van wie de par-
tij echter nog steeds “in het land van her-
komst” zowaar “een Vlaams examen” zal
afnemen, dat nog steeds “moet peilen naar
vakkennis, functionele taalkennis en noties
van onze instellingen, waarden en nor-
men”. Een voorstel als dit verdient eigenlijk
een ruime bekendmaking, want het Vlaams
Belang prijst er zichzelf volledig mee uit de
markt in internationale zakenkringen.

Liberalisme

Zowat alle journalisten die verslag uit-
brachten van het economisch VB-congres
van 2005 waren het erover eens dat de par-
tij met wel erg ultraliberale recepten uit-
pakt: minder belastingen, minder overheid,
minder vakbond, meer flexibiliteit voor de
arbeiders. In VLD-kringen maakt men zich
daar nogal ongerust over: ondernemers
behoren traditioneel immers tot de liberale
achterban. Vandaar dat de VLD er nogal op
gebeten is het Vlaams Belang als een anti-
liberale partij af te schilderen. Hoewel de
argumentatie die iemand als VLD-voorzitter
Bart Somers daarvoor gebruikt niet steeds
even correct is, heeft hij ten gronde wel
gelijk dat het Vlaams Belang geen liberale
partij is – zelfs niet met een ultraliberaal
programma.

Tien jaar geleden zat het VB in de fase van
de electorale uitbouw: waar het voor de
partij toen op aankwam, was zoveel moge-
lijk kiezers los te weken van andere partij-
en, in de eerste plaats die kiezers die in een
onzekere economische situatie verkeerden
en daarom het meest gevoelig waren voor
haar racistische boodschap. Wat de SP des-
tijds in de volkswijken verloor, vormde tel-
kens weer de winst voor het VB.

Vandaag is het VB sterk genoeg om te
weten dat het niet alleen verkiezingen moet
winnen, maar ook het ondernemers-
vertrouwen. Dát was de inzet van het con-
gres van 2005. De economische plannen
van het Vlaams Belang zijn vooral een tac-
tiek om rechtse en conservatieve elites te
paaien nu de partij staat te popelen om te
regeren. De linkse vijver is leeggevist, nu is
de rechts-liberale aan de beurt. Maar zijn
sociaal-economische inspiratie haalt het VB
niet uit het liberalisme dat de vrijheid van
ondernemen verkondigt, wel uit het solida-
risme dat de samenwerking tussen werkne-
mers en werkgevers binnen één volks-
gemeenschap predikt. Ten gronde huldigt
extreem-rechts trouwens een antiliberaal
mensbeeld, omdat het ervan uitgaat dat nie-
mand vrij wordt geboren, maar steeds gebo-
ren wordt als lid van een bepaalde volks-
gemeenschap. Daaruit vloeien automatisch
bepaalde plichten voort, zoals de plicht een
gezin te stichten (om zo het fysieke voort-
bestaan van het volk te garanderen).

Sommige concrete voorstellen van het VB
worden ook door andere partijen geformu-
leerd. Zo kunnen nogal wat liberalen zich
vinden in het VB-voorstel om vakbonden te
verplichten rechtspersoonlijkheid aan te
nemen. Maar achter dit voorstel gaat een
solidaristische en nationalistische ideologie
schuil, die weinig van doen heeft met libera-
lisme. Voor het Vlaams Belang primeert
niet de vrijheid van het ondernemende indi-
vidu, maar de eenheid en homogeniteit van
het zogenaamde eigen volk dat werknemers
en werkgevers broederlijk verenigt. De
bestaande vakbonden zijn daarom volks-
vijandige instrumenten, want ze verenigen
enkel werknemers – van een bepaalde poli-
tieke kleur dan nog wel – en stellen zich
vaak vijandig op tegen werkgevers, die toch
ook Vlaamse volksgenoten zijn. Uiteraard is
die Vlaamse volkseenheid een mythe, maar
het is wel die mythe waarop het programma
van het Vlaams Belang – net zoals dat van
het Vlaams Blok – geënt is.

Zie ook www.blokwatch.be

* Voor het economisch congres van 1996, zie
ook Marc Spruyt, Wat het Vlaams Blok verzwijgt
(Leuven, Van Halewijck, 2000). De resoluties
van het congres werden gepubliceerd op
www.blokwatch.be.
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Nieuws
Designarchief Vlaanderen. In 2004 richtte de vzw
Designcentrum Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse
overheid, het Designarchief Vlaanderen op. Dit archief is
gevestigd in de lokalen van het Design museum Gent en
heeft de ambitie om documenten en informatie over design
uit Vlaanderen te verzamelen, te bewaren en te registreren. 

Eind oktober 2005 kwam het archief voor het eerst naar
buiten met een kleine tentoonstelling Ingepakt-uitgepakt.
Designarchieven voor de toekomst in het Design museum Gent.
In een reeks kleine vitrinekasten was een selectie van uit-
eenlopende stukken uit tien verschillende designarchieven
te zien: tekeningen van de designer Philippe Neerman,
maquettes van de meubelontwerper Pieter De Bruyne,
publiciteit van de graficus Boudewijn Delaere, textielstalen
van het bedrijf Louis Tant nv, elektrische huishoudtoestellen
van de firma Nova enzovoort.

Op inhoudelijk, organisatorisch en logistiek vlak staat
Designarchief Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Om
zijn werking te steunen lanceerde het instituut een oproep
om zoveel mogelijk archivalisch materiaal kenbaar te
maken of te schenken (contact: Designarchief Vlaanderen,
Drabstraat 12, 9000 Gent, 09/267.99.99, www.design
archief.be).     Fredie Floré

Rekto:verso. Het tijdschrift voor kunstkritiek Rekto:verso
verschijnt vanaf 2006 gratis. Het tweemaandelijkse tijd-
schrift wordt verdeeld op 35 plaatsen in Vlaanderen en
Nederland, in een oplage van 5.000 exemplaren. Lezers die
het blad thuis willen ontvangen, abonneren zich door 30
euro te storten op het rekeningnummer 735-0063912-74.
Meer informatie op www.rektoverso.be.    David Nolens

Rudi Oxenaar. Op 14 december 2005 overleed Rudi
Oxenaar (°1925) te Arnhem. Tussen 1963 en 1990 was hij
directeur van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Onder de
bekendste tentoonstellingen die hij samenstelde vinden we
Americana (1975), Pier and Ocean (1980) en De Stijl (1982).
Voor het museum kocht hij onder meer de neonsculptuur
Window or Wall Sign van Bruce Nauman, Jardin d’émail van
Jean Dubuffet en Spin Out (for Robert Smithson) van Richard
Serra. Hij bracht tevens een belangrijke collectie concep-
tuele kunst en arte povera samen. Meer informatie op
www.kmm.nl.     D.N.

Boijmans Van Beuningen. Museum Boijmans Van
Beuningen is vanaf 1 januari 2006 geen gemeentelijke
organisatie meer. In de nieuwe structuur staat één direc-
teur aan het hoofd, met onder zich drie sectoren: Collecties
& Onderzoek, Presentatie en Bedrijfsvoering. Er wordt pro-
jectmatig gewerkt, zodat er steeds andere samenwerkings-
verbanden ontstaan binnen het museum. In het kader van
de verzelfstandiging heeft de Gemeente Rotterdam 6,4 mil-
joen euro ter beschikking gesteld. Het geld wordt onder
meer gebruikt voor de restauratie van het gebouw van
architect Van der Steur uit 1935. Deze opdracht is verstrekt
aan Molenaar & Van Winden in samenwerking met
Walraad architecten. Ook worden logistiek, veiligheid en
klimaatvoorzieningen van het museum verbeterd. Onder
het naastgelegen Museumpark wordt door de gemeente een
parkeergarage aangelegd die in de loop van 2007 gereed zal
zijn. Meer informatie op www.boijmans.nl.  D.N.

Hoogleraar fotografie. Drs. F.P.J. (Frits) Gierstberg is per 1
januari 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar Fotografie,
in het bijzonder de sociaal-historische en documentaire
aspecten, aan de Faculteit der Historische en Kunst-
wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij
is daarmee de eerste hoogleraar in Nederland op dit vak-
gebied. De leerstoel is ingesteld door het Nederlands foto-
museum, dat een impuls wil geven aan het onderzoek naar
de maatschappelijke betekenis en de geschiedenis van de
fotografie in Nederland. De aanstelling van Gierstberg,
hoofd tentoonstellingen bij het fotomuseum, geldt voor een
dag in de week. Frits Gierstberg (°1959) studeerde kunst-
geschiedenis en archeologie aan de Universiteit Leiden. In

de periode van 1993 tot 2003 werkte hij als Hoofd tentoon-
stellingen bij het Nederlands Foto Instituut, waar hij vele
internationale tentoonstellingen over fotografie organiseer-
de alsmede symposia, lezingen en debatten. Meer informa-
tie op www.nederlandsfotomuse um.nl. D.N.

Edy de Wilde. Op zaterdag 19 november overleed Edy de
Wilde, oud-directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Hij was 85 jaar oud. Eduard Leo Louis de Wilde (Nijmegen,
1919) was van 1963 tot 1985 directeur van het Stedelijk,
waar hij Willem Sandberg opvolgde. De Wilde verzamelde
bijna uitsluitend actuele kunst en vormgeving. Die keuze werd
deels ingegeven door pragmatisme: de klassiek-moderne
kunst was onbetaalbaar geworden, enkele uitzonderingen
daargelaten – zo kocht De Wilde nog een monumentaal
werk van Matisse. Hoewel de schilderkunst De Wildes grote
passie was, kwamen alle kunststromingen van de jaren ’60
en ’70 aan bod tijdens zijn bewind. Zeer belangrijk voor de
collectie van het Stedelijk werd zijn besluit om zich ook op de
moderne Amerikaanse kunst te richten. Dit resulteerde in
een verrijking van de collectie met werken uit de pop art en
series van onder anderen Willem de Kooning en Barnett
Newman. Zie ook www.stedelijk.nl. D.N.

De schaduw van het ongedachte. In 2004 was de
schrijver en stedenbouwkundige Wim Nijenhuis actief als
‘denker’ in Vlaardingen, in opdracht van de gemeente. Hij
verbleef een jaar lang in een atelier in de Hoogstraat, een
historische winkelstraat in verval. Het betrof een experi-
ment waarin de rol en de energie van het denken als cultu-
rele activiteit werden verkend. “Ik probeerde met mijn
gedachten invloed uit te oefenen op de denkkaders van de
Vlaardingse bevolking, terwijl deze ook invloed uitoefende
op mijn denken”, aldus Nijenhuis.

In dat kader publiceerde hij onder meer ‘filosofische slag-
zinnen’ zoals: “Het NEERzijgende kadaver van de HOOG-
straat snakt naar de levensADEM van Staat en Kapitaal.
Hun INblazing zal zorgen voor zijn wederopSTANDING als
een OPgepoetst en GLADgestreken MONsTER (van
Frankenstein).” Deze en twee andere stellingen werden – in
een vormgeving door diverse kunstenaars – gepubliceerd als
een krantenadvertentie, op uitnodigingen, op banieren en op
beeldconsoles. Ze werden gehakt in zandsteen, genoteerd in
zijn dagboek en gefilmd. De reacties waren uiteenlopend, van
erkenning, herkenning, hilariteit tot doodzwijgen, boosheid,
verontwaardiging en verwarring. Sommigen vroegen zich af
of een concreet stedenbouwkundig en politiek optreden
niet zinvoller zou zijn. Anderen discussieerden over de
waarde en de betekenis van de autonome kunst en de kun-
stenaar. Een aantal winkeliers liet weten dat ze anders
waren gaan denken over hun straat, maar anderen toon-
den niet de minste interesse. Enkele winkeliers vroegen
Nijenhuis om tentoonstellingen of speciale manifestaties te
openen. De politiek zweeg.

Volgens Nijenhuis zelf was “zijn pontificale aanwezig-
heid” de belangrijkste motor van het project. Concrete
resultaten werden niet beoogd, dat zou ook in tegenstrijd
zijn met de positie van Nijenhuis als ‘denker’. Het was dus
ook niet de bedoeling dat het denken de winkelstraat uit het
slop zou halen, maar het intrigerende is dat zijn project wel
degelijk economische effecten had. Tien nieuwe winkeliers
hebben zich in de loop van het jaar 2004 gevestigd in leeg-
staande, of met leegstand bedreigde panden. Nijenhuis ver-
klaart dit deels als magische stedenbouw: “Hier worden op
een willekeurige wijze tekens gemanipuleerd en elders vin-
den handelingen plaats waarbij de causale relatie niet
traceerbaar is.”

Van alle ontwikkelingen, gedachten, filosofische en princi-
piële overwegingen over de positie van de kunst in stedelijke
vernieuwingsprocessen hield Nijenhuis een dagboek bij. De
tentoonstelling De schaduw van het ongedachte in 66 East pre-
senteert de resultaten van het hele proces. Ook de kunste-
naars die destijds in zijn atelier in Vlaardingen exposeerden,
zijn te zien: schilderijen van Elly Dijkshoorn, foto-installaties
van Piet Rook, gedichten van Kees Alderliesten (de stads-
dichter van Vlaardingen), een roldoek met de stellingen van
Elise Kloppers, filmmateriaal van Coen de Jong, en werk van
de studenten van de Academie voor Architectuur en

Stedenbouw in Tilburg. Uitgeverij Episode gaf een boekje
met cd uit over het project.     Indira van ‘t Klooster

p De schaduw van het ongedachte. De positie van de kunst in
processen van stedelijke vernieuwing (gastcurator: Wim
Nijenhuis) vindt van 15 januari tot 18 februari 2006 plaats
in 66 East, Centre for Urban Culture, Sumatrastraat 66h,
1094 NH Amsterdam (06/44.75.47.73; www.66east.org).

Wissels
Nicolaus Schafhausen. Sinds 1 januari 2006 is Chus
Martinez de nieuwe directeur van de Frankfurter
Kunstverein. Hij volgt Nicolaus Schafhausen op die sinds
1 januari directeur en curator is van het centrum voor
hedendaagse kunst Witte de With te Rotterdam. Híj volgt
Catherine David op, die eind 2004 vertrok als hoofdcurator,
en waarnemend directeur Hans Maarten van den Brink,
die in de lente van 2006 het instituut zal verlaten.
Schafhausen zal bij Witte de With “een kritische studie ver-
richten naar de relatie tussen wereldwijde, Europese en de
huidige Nederlandse kunstpraktijk, en daarmee de positie
van het instituut versterken als platform voor het kritisch
en esthetisch discours, zowel lokaal als internationaal”.
Lees het volledige persbericht op www.wdw.nl.     D.N.

SMBA. Martijn van Nieuwenhuyzen, conservator van het
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, stapte per 1 januari
2006 over naar de nieuwe afdeling Presentatie van het
Stedelijk Museum. Van Nieuwenhuyzen was vanaf 1999
conservator van SMBA, waar hij ruim vijftig tentoonstel-
lingen met jonge kunstenaars maakte. Daarnaast initieerde
hij samenwerkingsprojecten met collega-instellingen in
Amsterdam en het buitenland, waaronder het Institute of
Contemporary Arts in Londen. De Mondriaan Stichting
nodigde Van Nieuwenhuyzen vorig jaar uit om de
Nederlandse inzending van de Biënnale van Venetië te ver-
zorgen. Dit resulteerde in het biënnalewerk Mandarin Ducks
van Jeroen de Rijke en Willem de Rooij. In Stedelijk
Museum Bureau Amsterdam wordt Van Nieuwenhuyzen
opgevolgd door Jelle Bouwhuis. Eind 2000 trad Bouwhuis,
kunsthistoricus, aan als voorlichter bij het Stedelijk. SMBA
is gevestigd in het pand aan de Rozenstraat 59. Meer infor-
matie: www.smba.nl.    D.N.

De Appel. Ann Demeester (°1975), directeur van de
Amsterdamse kunstinstelling W139, zal in het voorjaar
van 2006 aantreden als nieuwe directeur van Stichting De
Appel. Zij volgt hiermee Saskia Bos op die per 17 oktober is
vertrokken naar The Cooper Union for the Advancement of
Science and Art in New York. Demeester wordt aangesteld
als algemeen directeur en wordt verantwoordelijk voor het
tentoonstellingsprogramma en het Curatorial Training
Programme (CTP). Theo Tegelaers is bij het vertrek van
Saskia Bos aangesteld als waarnemend artistiek leider van De
Appel, bijgestaan door Annie Fletcher, die verantwoordelijk
is voor het CTP. Meer informatie op www.deappel.nl.     D.N.

Lezingen
PITCH! Met het programma PITCH! biedt Stroom, het
Haags centrum voor beeldende kunst, een podium voor
debat en ontmoeting voor en door jonge ontwerpers in Den
Haag. Vier keer per jaar wordt onder die noemer een avond
georganiseerd waarop zij hun visies, projecten en ambities
kunnen presenteren. Stroom wil niet de zoveelste instelling
zijn die jonge architecten de ruimte biedt, maar acht hen
wel van groot belang voor het Haagse architectuurklimaat:
“de Haagse architectuurwereld lijkt gedomineerd te wor-
den door tamelijk conservatieve bureaus, traditionele
architecten en voorzichtige plannen”, aldus Stroom. Na
enig zoeken blijkt dat gelukkig mee te vallen. In Den Haag
en omgeving zijn diverse jonge bureaus actief, vaak met een
interdisciplinaire benadering, vanuit een conceptuele
invalshoek of met een sterk maatschappelijk engagement.
In PITCH! worden soms ontwerpers gepresenteerd die net

George Condo
Existential Portraits

26 januari – 4 maart 2006

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
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M U S E U M  H E T  D O M E I N S I T TA R D

Cao Fei (1978, Guangzhou)
PRD Anti-Heroes

21.01.06 – 26.03.06

GuestRoom # 3
Vitamine Creative Space

21.01.06 – 20.02.06

Deze tentoonstelling kwam tot stand met steun
van de Provincie Limburg en OCW en de 

Gemeente Sittard-Geleen 

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6

Postbus 230
NL 6130 AE Sittard

Tel +31 46 4513460
Fax +31 46 4529111

email info@hetdomein.nl
www.hetdomein.nl

tue-sun 11-17

Monika Baer
Schilderijen – werken op papier 1992–2005
02.10.05 – 29.01.06

Travelin’ Light
Collectiepresentatie met nieuw werk van Michael Krebber
07.03.06 – 13.08.06

Galleries 5
Hermans, Meijers en Van Wetering
07.03.06 – 13.08.06

BFM Projects
XY Dumb – Office 2002
07.03.06 – 07.05.06

VERDER
Sol LeWitt in de Cupola: 
Wall Drawing # 801: Spiral, 1996
t/m  2006

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl

Avenue Céramique 250 – Maastricht  Tel. +31 (0)43 329 01 90 

Open dinsdag tot zondag 11–17u

Het Bonnefantenmuseum ontvangt structureel subsidie van de Provincie Limburg

BONNEFANTEN
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zijn afgestudeerd; anderen hebben al enkele jaren ervaring.
Op 22 februari 2006 presenteert Ontwerpburo qenep zijn

ideeën. Architect Sebastiaan Veldhuisen en industrieel ont-
werper Job Nieman van Ontwerpburo qenep werken op alle
schaalniveaus tussen landschap en product. Zij stonden bij-
voorbeeld in voor de verbouwing en de herinrichting van
een voormalig industrieel kantoorgebouw tot theater
Zeebelt in Den Haag. Op 22 februari organiseren zij een
ouderwetse ‘happening’, een ontwerpexperiment met het
publiek, en met een onzekere uitkomst. De ontwerpers stel-
len in de aankondiging: “Het ontwerpen lijkt belangrijker
dan het bouwen en maken. Het produceren van plannen is
een activiteit op zichzelf geworden. De ontwerpersmarkt is
verzadigd. Ontwerpers werken in de marge van wat er wer-
kelijk toe doet. Subsidies circuleren binnen een gesloten
markt, het bouwbesluit besluit zichzelf. […] Kunnen wij af
en toe uitstappen en zonder vooraf gestelde regels, zonder
subsidies en opdrachtgevers een bouwwerk realiseren dat er
werkelijk toe doet? Kunnen we zonder de hete adem van
fondsen en opdrachtgevers in onze nek, zonder bouwbesluit
en aanbesteding, iets werkelijk MAKEN? Dit is geen presen-
tatie van ontwerpers. Qenep daagt het publiek uit mee te
werken aan een gebouw dat er de volgende ochtend opeens
is, als uit het niets.” Maak het even! is dan ook de titel van deze
presentatie, die van start gaat om 20 uur. Stroom is gevestigd
aan de Hogewal 1-9, Den Haag (070/365.89.85;
info@stroom.nl; www.stroom.nl). Voor meer informatie kan
u terecht bij Casandra Wilkins. Indira van ‘t Klooster

Artis. Op 18 december 2005 opende in Artis de tentoon-
stelling met zonder KOP, samengesteld door beeldend kun-
stenaar Willem Oorebeek. De tentoonstelling bevat bijdra-
gen van Koenraad Dedobbeleer, Christoph Fink, Rita
McBride, Asier Mendizabal, Karolin Meunier, Willem
Oorebeek, Keiko Sato, Jochen Schmith en Joëlle Tuerlinckx.
Op 22 januari sluit Artis de tentoonstelling af met een dag
rond het thema Postproductie. Zijn te gast: Sven
Augustijnen, Anny De Decker, Camiel van Winkel en Roger
Willems. Ook vindt op die dag een gesprek plaats tussen
Ludo van Halem (conservator Stedelijk Museum Schiedam)
en Willem Oorebeek. Meer informatie op www.artisden
bosch.nl.     D.N.

Witte de With. Tijdens het Internationaal Film Festival
Rotterdam wordt in het kader van de programmasectie
Exploding Television, en de tentoonstelling Satellite of Love,
een reeks lezingen en workshops georganiseerd door Witte
de With. Van 27 januari tot 1 februari, elke dag van 15 tot
17 uur, kunt u naar Tea Time TV, een middagprogramma
van lezingen en openbare gesprekken. Van 26 januari tot
3 februari, elke dag van 18 tot 20 uur, vindt TV dinners
plaats, met speciale film- en videovertoningen. Meer infor-
matie op www.explodingtelevision.net.     D.N.

Auditorium 05-06. In het kader van Auditorium 05-06,
lezingenreeks over architectuur, stedenbouw en design,
kunt u op donderdag 23 februari een lezing bijwonen van
Bolles + Wilson (DE): the multiplicity of practice, the practice
of multiplicity. Op donderdag 9 maart is het de beurt aan
noA.architecten (BE) die hun recent werk zullen toelichten.
De inkom bedraagt 5 euro. Voor studenten is de toegang
gratis. De lezingen starten om 20 uur in het STUK
Auditorium, Naamsestraat 96 te Leuven. Info en tickets op
www.stuk.be (ticket@stuk.be; 016/32.03.20).     D.N.

Kunsttheorie. De tentoonstellingsruimte W139 en het
Stedelijk Museum Amsterdam hebben in samenwerking met
de Universiteit van Amsterdam een lezingenreeks uitge-
werkt. In Right about Now: Art and Theory since the 1990s
wordt nagegaan welke ontwikkelingen de kunsttheorie heeft
doorgemaakt, of welke trends het kunstdiscours kleuren. Op
woensdag 25 januari spreekt Sophie Berrebi (F/NL) over
Documentary Evidence. Woensdag 1 maart houden Maaike
Bleeker (NL) en Deborah Cherry (UK) een lezing over The

Body. De lezingenreeks loopt nog tot 7 juni 2006. Voor het
volledige programma raadpleegt u www.rightaboutnow.nl.
De lezingen starten om 20 uur in het auditorium van de
UVA (Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam).
Reservatie is verplicht via de website of per e-mail
(info@W139.nl).     D.N.

Jan van Eyck Academie. Lorenzo Chiesa en Oliver
Feltham, onderzoekers Theorie aan de Jan van Eyck
Academie, organiseren een serie workshops over politiek en
jouïssance in relatie tot esthetica, filosofiegeschiedenis en
wetenschap. Sprekers zijn Joan Copjec, Sigi Jottkandt,
Aaron Schuster (28 januari), Bernard Baas (25 februari),
Bernard Burgoyne, Justin Clemens en Dominiek Hoens
(22 april). De workshops nemen de uitdaging van Jacques
Lacan aan om te filosoferen over de aard van het genot in
een politiek perspectief. In dit kader onderzoeken de work-
shops twee fundamentele vragen: welke genotseconomie
wordt door het kapitalistische discours voorgesteld? En op
welke manier stelt de lacaniaanse psychoanalyse ons in
staat zijn einde filosofisch te denken? De workshops vinden
plaats aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht en zijn
gratis toegankelijk. Meer informatie: www.janvaneyck.nl/
~politics-jouissance.     D.N.

ABC Architectuurcentrum. Donderdag 22 december
opende Janny Rodermond, directeur van het Stimulerings-
fonds voor Architectuur, de exposities NL Trots?! en Future
NL 2012Architecten in het ABC architectuurcentrum in
Haarlem. In de expositie NL Trots?! wordt een aantal projec-
ten over prostitutie, (soft)drugs en asielzoekers in relatie tot
architectuur gepresenteerd. De expositie is te zien tot 26
februari 2006. Eind januari vindt er een debat plaats rond
de vraag: waar ligt de moraal van de architect en wat is de
sociale functie van architectuur? De precieze gegevens
vindt u op www.architectuurhaarlem.nl.     D.N.

Pieter Vermeersch. De onderzoekseenheid Kunstweten-
schappen en het Centrum voor Cultuur en Filosofie slaan
de handen in elkaar voor een vakoverschrijdend college en
debat. Professor Hilde Van Gelder contextualiseert het werk
van kunstenaar Pieter Vermeersch door het te confronte-
ren met een aantal ontwikkelingen binnen de naoorlogse
abstracte (schilder)kunst. Daarna zorgt professor Paul
Cruysberghs voor een filosofische insteek. Hij plaatst het
werk binnen de context van hedendaagse concepten van
het sublieme. Deze twee lezingen vinden plaats op donder-
dag 2 maart, van 11 tot 13 uur, in het STUK Auditorium,
Naamsestraat 96 te Leuven. Op donderdag 23 februari, van
11 tot 13 uur, geeft Pieter Vermeersch een rondleiding in
zijn eigen tentoonstelling. Daarna presenteert hij nog een
portfolio. Meer informatie op www.stuk.be.     D.N.

Minima Docta. Sint-Lucas Beeldende Kunst organiseert
een aantal lezingen rond het thema Kunst en Democratie.
Alle lezingen zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op
woensdagavonden, van 18.15 tot 20.30 uur in auditorium
2 aan de Zwartezustersstraat 34 in Gent. Op 18 januari
geeft doctor Ronald Soetaert een lezing met de titel Ik lees
dus ik ben. Op 15 februari is het de beurt aan Olaf Karnik,
Duits kunstcriticus. Hij vertelt over Sound, Signs, Bodies in
Music Video – Political Strategies of Contemporary Popculture.
Op 15 maart spreekt theoriedocent Frank Maet. In deze
voordracht zal geprobeerd worden een theoretisch kader op
te zetten om kunst en politiek bij elkaar te brengen. Meer
informatie over de inhoud van de lezingen op www.kunst.
sintlucas.wenk.be/nieuws/lezingen.     D.N.

Curating the library. Persoonlijkheden uit het internatio-
nale culturele landschap die direct of indirect aan de pro-
grammering van deSingel gelinkt zijn, worden uitgenodigd
om hun favoriete boeken te presenteren. De boeken worden
tijdens een lezing toegelicht en op video opgenomen. Op
donderdag 23 februari worden beeldende kunstenaars Jef
Geys (B) en Teresa Margolles (MEX) verwacht. Op donder-
dag 16 maart is het de beurt aan uitgever Yves Gevaert (B)
en curator Hans-Ulrich Obrist (CH/F). De lezingen starten
om 20 uur en vinden plaats in de Kleine Zaal van deSingel,
Desguinlei 25 te Antwerpen. De inkom bedraagt 5 euro.
Meer informatie op www.desingel.be.      D.N.

Plastische kunsten
Don McCullin (Charleroi). Raymond Depardon
(Rotterdam). Reportagefotografie draait wezenlijk om het
innemen van een standpunt, ruimtelijk én moreel. Twee
tentoonstellingen van reportagefotografie die nu in België
en Nederland lopen, maken duidelijk hoezeer beide aspec-
ten met elkaar verweven zijn.

Het Musée de la Photographie van Charleroi toont het
choquerende werk van de Engelse reportagefotograaf Don
McCullin (°1935). Vanaf zijn eerste reportages (onder
andere over een criminele bende in Londen en over de
desastreuze sociale gevolgen van de opeenvolgende mijn-
sluitingen in Groot-Brittannië) gebruikt hij de explosieve
kracht van het fotografische beeld als een emotioneel en
moreel breekijzer. Formeel vertaalt zich dat in vaak extreem
claustrofobische beelden. Zijn ondertussen beroemde foto
van een Amerikaanse soldaat in shock tijdens de Viëtnam-
oorlog is daarvan wel het meest eloquente voorbeeld. Door
het extreem nauwe kader wordt het lichaam van de soldaat
in een donkere cel opgesloten, wat zijn angst en weerzin
haast fysiek voelbaar maakt. Dat effect wordt nog versterkt
door de donkere afdruk van het beeld: zelfs de blik, het
belangrijkste contactpunt met de buitenwereld, weet zich
niet aan de duistere massa van dit lichaam te onttrekken.
Ook in de andere beelden overheerst vaak een diep en stro-
perig zwart. De uitzichtloze werkelijkheid van oorlog en
armoede is als een zwart gat waaruit geen enkel licht (of
geen enkel teken van hoop) kan ontsnappen.

Piet Rook

De schaduw van het ongedachte (zie p. 21), foto: Coen the Jong

Elise Kloppers

De schaduw van het ongedachte (zie p. 21), foto: Coen the Jong
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McCullin wil duidelijk maken dat deze mensen (of het nu
gaat om soldaten, ontslagen arbeiders of slachtoffers van
natuurrampen) de gevangene zijn van een situatie die ze
niet zelf hebben gecreëerd. Zijn morele respons bestaat erin
hun lijden rauw en direct vast te leggen. Omdat hij maar al
te goed beseft dat foto’s gebruikt worden om de morele ver-
ontwaardiging aan te zwengelen (niet om ze op te lossen),
beperkt hij zich tot het afbeelden van de ontreddering van
de slachtoffers en houdt hij de verantwoordelijken (als die
er al zijn) buiten beeld. Zijn foto’s zijn geen argumenten in
een specifieke aanklacht, ze willen enkel getuigen van een
onpeilbaar leed. Door zich als getuige op te stellen, vermijdt
McCullin dat hij verstrikt raakt in het conflict zelf. Het para-
doxale resultaat is wel dat de kijker niet wordt aangezet om
zijn eigen morele verantwoordelijkheid te overdenken. De
zwarte kerker waarin de slachtoffers gevangen zitten, geeft
aan hun lijden de fascinerende gloed van de ‘ondenkbare’
nachtzijde van het bestaan. 

Ook al neemt McCullin in zijn later werk (dat vooral
bestaat uit landschapsbeelden van het Engelse platteland)
afstand van de hectische reportagefotografie, het menselijk
lijden blijft de hoofdrol opeisen. In Charleroi duiken zijn land-
schappen sporadisch op tussen de reportagebeelden, als rust-
punten voor de met ellende overspoelde kijker. Maar al snel
blijkt dat de landschappen die helende functie niet kunnen
waarmaken. Dramatische lichteffecten toveren het gezapige
platteland steevast om in een beklemmende natuurervaring.
Een mistig herfstlandschap krijgt bij McCullin een onheil-
spellende bijklank: het doet eerder denken aan een oorlogs-
terrein in Viëtnam dan aan een lyrische evocatie van de idyl-
lische Engelse natuur. Don McCullin kan blijkbaar niet
anders dan het Engelse platteland bekijken door de bril van
zijn vroegere ervaringen: het landschap is geen ruimte waar
het moegestreden lichaam tot rust kan komen, maar een
naargeestig decor voor zich ontbindend geweld.

De Franse reportagefotograaf (en documentaire film-
maker) Raymond Depardon (°1942) werkt vanuit een heel
andere visie op reportagefotografie. In de vier reeksen die
getoond worden in het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam, is er van een morele aanklacht geen sprake.
Door niet op zoek te gaan naar het dramatische hoogtepunt,
maar alles om te buigen naar een bevraging van het eigen
standpunt, stelt Depardon het ethos van de reportage-
fotografie radicaal in vraag. Reportagefotografie is bij hem
een middel om de verhouding tussen fotograaf en wereld af
te tasten, niet om scoops te genereren en een hongerige tijd-
schriftenmarkt van sensationele beelden te voorzien. Zijn
voorkeur voor het boek, als medium om zijn beelden te ver-
spreiden, maakt dan ook integraal deel uit van deze proble-
matiserende aanpak. Het is dus niet meer dan terecht dat de
30 boeken die hij ondertussen heeft gemaakt, in de tentoon-
stelling zijn opgenomen.

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 dringt de vraag naar de
‘juiste afstand’ zich met alle geweld aan Depardon op. Hij
neemt deze vraag heel letterlijk: hoe ver moet een
reportagefotograaf van zijn onderwerp staan, of hoe dicht-
bij? Het geijkte antwoord (zo dicht mogelijk) lijkt hem niet
langer afdoende. Hij voelt dat hij door de eis van nabijheid
bijna automatisch in de positie van alwetende voyeur
terechtkomt. Om dit te vermijden, gebruikt hij twee strate-
gieën. Ten eerste neemt hij letterlijk en figuurlijk afstand
van de gebeurtenissen. Het kader zit niet meer strak rond
het onderwerp, maar wordt zó breed genomen dat de ach-
tergrond in beeld komt. Zo ontstaat een andere verhouding
tot de werkelijkheid: Depardon verheldert niet door een
scherpe uitsnede, maar voegt ruis toe en vertroebelt zo haar
eenduidigheid. De fotografische ontmoeting met de wereld
wordt opnieuw ambigu. In de tentoonstelling is dat het dui-
delijkst in de reeks over San Clemente, een Italiaanse psy-
chiatrische instelling. Nooit heb je de indruk dat de foto-
graaf brutaal binnenbreekt in de persoonlijke levenssfeer
van de psychiatrische patiënten, integendeel zelfs. Door
zich letterlijk en figuurlijk afzijdig te houden beklemtoont

hij de mentale kloof die hem van zijn onderwerp scheidt:
Depardon claimt geen specifiek inzicht in hun leefwereld.

De andere strategie zien we aan het werk in Reporters, de
serie waarmee de tentoonstelling opent. Hier voorziet
Depardon de beelden van talig commentaar. Maar deze per-
soonlijke kanttekeningen functioneren nooit als een legen-
de. De fotograaf verschaft geen toelichting bij de politieke
achtergrond van het getoonde conflict. Hij spreekt over
zichzelf, over zijn onvermogen (of onwil) om zijn taak uit te
voeren ‘zoals het hoort’.

Zowel het brede kader als het tekstueel commentaar pro-
blematiseren de positie van de fotograaf als een bevoor-
rechte getuige. Zowel beeld als taal cirkelen rond het onder-

werp, pakken het nooit frontaal aan. Ze geven te veel én te
weinig informatie. Door zijn verhouding tot het onderwerp
te bevragen, verhindert Depardon tevens dat de kijker zich
koestert in de illusie van een eenduidige relatie met de wer-
kelijkheid. Ook de kijker wordt uit zijn controlerende blik op
de wereld getild.

Een van zijn laatste boeken, Errances – tevens het schitte-
rende sluitstuk van deze tentoonstelling – behandelt het
thema van de zwerftocht. Opnieuw zoekt Depardon naar
een nieuwe houding tegenover de wereld, en opnieuw
gebruikt hij een eigenzinnige kadrering om die verhouding
gestalte te geven. Terwijl de suggestie van een vrij rond-
zwervende blik het best gediend lijkt met een liggend en

Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2005
Stief Desmet laureaat – Steve Schepens & Pascal De Pauw genomineerden

3 februari tot en met 2 april 2006

Kunstwerk(t) (Talens Palet)
Gerda Lens 1e prijs – Christophe Roeland 2e prijs – Wivina Ockier 3e prijs

11 februari tot en met 2 april 2006

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

Raymond Depardon

Psychiatrisch ziekenhuis, Collegno nabij Turijn, 1979
© Raymond Depardon / Magnum Photos

Don McCullin

Somerset, Groot-Brittannië, 1997, © Don McCullin (Contact Press Images)

Don McCullin

Vrouw met haar zoon, na de ontdekking van haar vermoorde echtgenoot,
Cyprus, 1964, © Don McCullin (Contact Press Images)
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weids kader, kiest hij voor een smal en rechtopstaand for-
maat. Toch is dat niet in tegenspraak met het thema van de
zwerftocht. Wat Depardon te allen prijze wil vermijden is de
gelijkstelling van het doelloos zwerven met een beroezende
overgave aan de oppervlakkige schoonheid van de wereld.
Stond het wijdlopige kader gelijk met het opgeven van elke
controle over het beeld, dan is het portretformaat een mid-
del om de verhouding tussen fotograaf en wereld opnieuw
in zijn voordeel te beslechten. Het verticale kader staat
haaks op de horizontale (en ontwortelende) dynamiek van
het reizen. Met elk beeld hakt Depardon in de wereld een tij-
delijke woonst voor hem uit. Elk beeld drukt de (ijdele) hoop
uit rust te vinden: de onbuigzaamheid van het kader fun-
geert hier als een heipaal waarmee de fotograaf zichzelf
(tevergeefs) probeert te gronden in de werkelijkheid. 

Steven Humblet

p Raymond Depardon tot 5 februari in het Nederlands
Fotomuseum, Witte de Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam
(010/213.20.11; www.nederlandsfotomuseum.nl).
p Don McCullin tot 5 maart in het Musée de la Photograp-
hie, Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi (071/43.58.10;
www.museephoto.be).

EindhovenIstanbul. Het begon natuurlijk allemaal in
Venetië. Daarna volgden Havanna, Lyon, Gwangju,
Johannesburg, Tirana, Berlijn, Sjanghai, São Paolo en vele
andere plaatsen overal ter wereld. Inmiddels is elke zich res-
pecterende stad het aan zijn stand verplicht om elke twee
jaar een grote tentoonstelling met beeldende kunst te orga-
niseren. De biënnale blijkt een effectief middel om door te
stoten in de vaart der volkeren. Het is goed voor de plaatse-
lijke middenstand en bovendien een impuls voor nieuwe
plaatselijke kunstinitiatieven.

De verspreiding van het fenomeen naar alle uithoeken
van de globe is ook tekenend voor de situatie van de heden-
daagse kunstwereld. De afgelopen jaren werd de hegemonie
van dominante westerse cultuurcentra immers steeds ver-
der doorbroken door initiatieven uit delen van de wereld die
tot voor kort niet direct met hedendaagse kunst werden
geassocieerd. Deze biënnalisering van de internationale
kunstwereld staat lijnrecht tegenover de traditionele rol die
musea vervullen. De oorspronkelijke taak van een museum
bestond uit het bewaren, onderzoeken en tentoonstellen
van kunstwerken in een statische omgeving, terwijl biën-
nales bij uitstek functioneren als tijdelijke, cultureel verant-
woorde pretparken.

Deze werelden ontmoeten elkaar nu op een opmerkelijke
manier in Eindhoven. Het Van Abbemuseum presenteert
een selectie kunstwerken van veertig internationale kun-
stenaars die de afgelopen achttien jaar te zien waren op de
Biënnale in Istanbul. Deze werken, die niet eerder in deze
combinatie werden gepresenteerd, worden in Eindhoven
getoond in samenhang met stukken uit de verzameling van
het Van Abbemuseum. Helemaal toevallig is die verbintenis
niet, want Charles Esche combineerde zijn functie als direc-
teur van het Van Abbemuseum dit jaar met die van mede-
samensteller van de Biënnale van Istanbul (samen met
Vasiv Kortun).

Voor deze presentatie werden allerlei uithoeken van het
labyrintische gebouw van het Van Abbemuseum benut. In
de oudbouw worden louter werken geëxposeerd die ooit op
de Biënnale van Istanbul te zien waren. Het gaat om kunst
die zich volgens het Van Abbemuseum hoofdzakelijk op
“algemene, filosofische en existentiële menselijke kwesties”
concentreert. Over het algemeen treedt de artistieke visie
van de kunstenaar er nadrukkelijk op de voorgrond. Verder
spreken deze werken een min of meer universele, interna-
tionale kunsttaal, of doen ze een poging in die richting.

Er hangen bijvoorbeeld schilderijen van Bernard Frize,
met sierlijke kwaststreken die een fundamentele vraagstel-
ling naar de zin van het schilderen suggereren. De doeken
worden gecombineerd met de persoonlijke krabbels waar-

mee de dove Amerikaanse kunstenaar Joseph Grigely met
zijn omgeving communiceert. Elders in de oudbouw toont de
Israëlische kunstenaar Zvi Goldstein sculpturale objecten die
de taal van de westerse kunst gebruiken, maar ook onderuit-
halen. Een vitrine met kleurige objecten die doen denken
aan Duchamps vrijgezellenmachine en aan etnografische
voorwerpen, staat op een voetstuk met islamitische motie-
ven. “Your modernity is no less picturesque than my primi-
tivism”, lezen we op de tegenoverliggende wand.

Ook in de nieuwbouw van het museum zijn werken uit de
geschiedenis van de Biënnale van Istanbul te zien, maar
hier zijn ze over het algemeen politieker en socialer van
aard. Ze verwijzen naar plaatselijke vraagstukken of situa-
ties en spreken de taal van het document en de documen-
taire. Ze worden gecombineerd met kunstwerken uit de col-
lectie van het museum, die voor de gelegenheid zijn opge-
hangen aan provisorische, onafgewerkte systeemwandjes,
ontworpen door Heimo Zobernig. Een grote wand van gips-
platen hangt bijvoorbeeld vol met portretten uit het inter-
bellum, waarvan de meeste, vooral door het contrast met
twee Picasso’s, opvallend provinciaal ogen.

Elders wordt Michelangelo Pistoletto’s Donna che disegna,
een spiegelwerk waarop een vrouw op de rug is afgebeeld,
gecombineerd met een video van Bülent Sangar waarin de
toeschouwer meekijkt met iemand die vanachter de vitra-
ges zijn geweerloop richt op volslagen willekeurige mensen.
Daar tegenover hangt een fotowerk van Aydan Murtezaoglu,
waarop een vrouw, op de rug gezien, vanaf het dak van een
flat in Istanbul met een antenne staat te zwaaien, alsof ze
iets te vieren of te verdedigen heeft.

In andere zalen maken dergelijke beeldrijmen weer plaats
voor inhoudelijke overeenkomsten tussen de afzonderlijke
kunstwerken. Schilderijen en prenten van Constant, Jorn en
andere Cobraleden worden bijvoorbeeld zij aan zij getoond
met video’s van Jasmila Zbanic over de oorlog in Sarajevo.
Het is een combinatie die niet bepaald gunstig uitvalt voor
laatstgenoemde, want haar politiek-correcte aanpak steekt
wel erg braaf af tegen de kunst van vijftig jaar eerder.

Niet alles is dus even geslaagd. Wat in elk geval opvallend
goed is in deze tentoonstelling is de informatievoorziening.
Er zijn plattegronden en vouwbladen beschikbaar en voor
drie euro kan een handzame bezoekersgids worden aange-
schaft, met teksten over de kunstenaars. Dat is een prettige
bijkomstigheid van de museale omgeving, omdat deze bij
echte biënnales wel eens te wensen overlaat.

Al met al zijn er nogal wat (documentaire) video’s op
EindhovenIstanbul te zien, waardoor er een behoorlijke
claim op de tijd van de bezoeker wordt gelegd. Aan een dag-
deel heb je niet genoeg om alles te bekijken. Toch net een
echte biënnale dus.     Kees Keijer

p EindhovenIstanbul loopt nog tot 29 januari 2006 in het
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5600 AE Eindhoven
(040/238.10.19; www.vanabbemuseum.nl).

Kleur! Sinds beeldhouwers zich in de renaissance lieten
inspireren door Griekse en Romeinse sculptuur, is het arche-
typische beeldhouwwerk gemaakt van wit marmer.
Beeldhouwers als Michelangelo, Bernini en Canova wisten
niet dat beelden in de oudheid veelkleurig beschilderd wer-
den en dus werd het onbeschilderde beeld het toppunt van
schoonheid. In het verlengde daarvan had ook Johann
Joachim Winckelmann, die Griekenland zelf nooit bezocht,
een duidelijke opvatting over hoe beelden uit het oude
Griekenland en het Romeinse rijk er uit moesten zien. Ze
waren van gladgepolijst marmer, hadden heldere contouren
en krachtige vormen. En ze waren bovenal smetteloos wit.

Het bleek een hardnekkige opvatting, want nog steeds
worden de antieke beeldhouwkunst en bouwkunst ten
onrechte vereenzelvigd met wit marmer. De tentoonstelling
Kleur! in het Amsterdamse Allard Pierson Museum laat
zien hoe rijk gedecoreerd de antieke beelden en gebouwen
waren. Op deze bescheiden maar toch spectaculaire
tentoonstelling zijn vooral Griekse en Etruskische beeld-
houwwerken te zien die in meer of mindere mate restanten
van de originele polychromie vertonen. Onder deze authen-
tieke gekleurde voorwerpen bevinden zich Grieks aarde-
werk, terracottafiguurtjes, Etruskische askisten en archi-
tecturale versieringen van Etruskische tempels, afkomstig
uit diverse museale en particuliere collecties.

De meeste aandacht gaat echter uit naar enkele fel-
gekleurde kopieën, die een indruk geven van de oorspron-
kelijke kleuren van beelden en gebouwen. Volgens de laat-
ste stand van onderzoek hadden veel Griekse beelden rijk-
versierde kleding en felgekleurde helmen. Zelfs het stoere
marmeren standbeeld van de Romeinse keizer Augustus in
de Vaticaanse Musea had een rozerode generaalsmantel,
een veelkleurig harnas en roze lippen.

Het inzicht dat klassieke kunstwerken oorspronkelijk
gekleurd waren, is allerminst nieuw en toch zal menig lief-
hebber vreemd opkijken bij het zien van de felgekleurde en
met goud versierde reconstructies. In feite wist men al in de
tijd van Winckelmann dat de Grieken en Romeinen hun
beelden en gebouwen in uitbundige kleuren beschilderden.
In het begin van de 19de eeuw werden de aanwijzingen in
die richting steeds sterker, toen men tijdens opgravingen in
Griekenland en Zuid-Italië regelmatig verfresten op sculp-
turen en gebouwen aantrof. Er ontstond een levendig debat
over het belang van deze vondsten en men begon recon-
structies te maken van de oorspronkelijke kleuren. Dit tot
ongenoegen van de puristen, die beweerden dat de kleuren
door latere generaties moesten zijn opgebracht.

Dergelijke bezwaren verstomden toen in 1886 allerlei
gekleurde beelden op de Akropolis in Athene werden
gevonden die aantoonbaar oorspronkelijk waren. De studie
naar het kleurgebruik van de antieken zou vreemd genoeg
na de Tweede Wereldoorlog weinig aandacht meer krijgen.
In de catalogus schrijft de Duitse archeoloog Vinzenz
Brinkmann dat de naoorlogse generatie “zijn toevlucht

EindhovenIstanbul, Van Abbemuseum, Eindhoven EindhovenIstanbul, Van Abbemuseum, Eindhoven
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zocht in een formele, esthetische beschouwing van de
antieke kunst, weliswaar het bestaan van polychromie in
de oudheid erkende, maar zich daar geen concrete voorstel-
ling van wilde maken”.

De tentoonstelling, eerder te zien in München,
Kopenhagen, de Vaticaanse Musea en Basel, is het initiatief
van Brinkmann, die sinds 25 jaar onderzoek doet naar het
kleurgebruik in de Griekse oudheid. Met behulp van gebun-
deld strijklicht, uv-foto’s, chemische analyses van het
oppervlak en andere natuurwetenschappelijke methoden,
probeert hij patronen en schilderingen te achterhalen die
met het blote oog vaak niet meer zichtbaar zijn.
Brinkmanns onderzoek richt zich in het bijzonder op de col-
lectie van de Glyptothek in München, waar hij adjunct-
directeur is. De Glyptothek bewaart onder meer de gevels-
culpturen van de Tempel van Aphaia uit Aegina. Een groot
deel van deze beeldengroep is nu op ware grootte in kleur
gereconstrueerd, waarbij vooral de figuur van Paris aan de
linkerzijde een ware metamorfose heeft ondergaan. De ste-
nen krijger is veranderd in een langharige boogschutter
met een soort clownspak. Het witte marmer van de broek
en armen heeft plaatsgemaakt voor een patroon van veel-
kleurige wybertjes. Bij nader inzien valt op hoe prachtig die
geometrische figuren zijn aangebracht. Het patroon op de
nauwsluitende broek loopt perfect door en vertoont ner-
gens een verspringende naad. Bovendien worden de zigzag-
vormen bij de knie uitgerekt, waardoor ze de spierspanning
van het gebogen been zichtbaar maken.

Ook Athena, de centrale figuur op de tempel van Aphaia,
was oorspronkelijk versierd met een bont schubbenpatroon
op het geitenvel dat zij over haar chitongewaad draagt.
Opmerkelijk genoeg loopt dit patroon tot in detail door over
de achterkant van het beeld, waar de derrière van de godin
op een bijzondere manier geprononceerd wordt. Frappant,
want dat gedeelte van het beeld was onzichtbaar voor toe-
schouwers die immers slechts de voorkant van het tempel-
front konden zien.

Zulke geraffineerde effecten komen steeds terug in de
reconstructies. Ze tonen aan dat het kleurgebruik van de
Grieken niet louter decoratief was, maar ook diende om de
ruimtelijkheid en het realisme van de beelden te versterken.
Bovendien hebben de kleuren vaak ook een specifieke bete-
kenis. De eerder genoemde boogschutter was door het fon-
kelende oosterse dessin van zijn kleren voor Griekse tijdge-
noten herkenbaar als een Perzische of Scythische figuur,
ofwel een vijandige barbaar.

Eenduidig zijn de reconstructies vaak niet en soms geven
de samenstellers van de tentoonstelling meerdere kleur-
varianten die op basis van het onderzoek mogelijk zijn.

Wie eenmaal deze reconstructies heeft gezien, kijkt
voortaan met andere ogen naar de marmeren beelden in

archeologische musea. Dat begreep Adolf Furtwängler,
archeoloog en directeur van de Glyptothek, al in het begin
van de 20ste eeuw, dertig jaar voordat de Elgin Marbles in
Londen zorgvuldig werden schoongeboend, waarbij alle
oppervlaktesporen voor eeuwig werden weggeschuurd:
“Hoe oneindig belangrijk de kleuren van de tempels uit de
oudheid zijn geweest, ervaart iedereen die na de beschilderde
reconstructie het onbeschilderde beeld terugziet. Zonder ken-
nis van de kleuren heeft men geen besef van de prachtige,
vrolijke schoonheid van Griekse kunst uit de oudheid. We
ervaren nu pas hoe belangrijk het is dat die kleuren in de
meeste gevallen helemaal verloren zijn gegaan en ook hoe
belangrijk het is dat we de kleuren die nog bewaard zijn
gebleven, nauwkeurig bekijken en zo mogelijk gebruiken
om het oorspronkelijk beeld te reconstrueren.” Kees Keijer

p Kleur! bij de Grieken en Etrusken loopt nog tot 26 maart in
het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC
Amsterdam (020/525.25.56; http://cf.uba.uva.nl/apm/).

La collection Phillips à Paris. Momenteel is de Phillips
Art Memorial Gallery in Washington gesloten voor verbou-
wingswerken. Bij die gelegenheid werden 69 werken op reis
gestuurd. Parijs is de laatste halte. In april volgend jaar gaat
het museum in Washington opnieuw open voor het
publiek. 

The Phillips Collection is het oudste museum voor
moderne kunst in de Verenigde Staten. Het opende in
1921, bijna een decennium vroeger dan het MoMA in New
York, en herbergt de verzameling van Duncan Clinch
Phillips Jr (1866-1966), de tweede zoon van een rijke fami-
lie bankiers en industriëlen uit Pittsburgh. 

Duncan Phillips studeerde oude kunst in Yale, maar de
modernen genoten zijn voorkeur. Voor de oorlog reist hij
naar Europa en in 1911 ontmoet hij in Parijs de kunsthande-
laar Paul Durand-Ruel. Vanaf 1916 verzamelt hij samen met
zijn broer Jim de toenmalige hedendaagse kunst. Nadat hij
kort op elkaar in 1917 zijn vader en zijn broer verloor, besluit
Duncan samen met zijn moeder ter herinnering aan de over-
ledenen in hun eigen woning in Washington de Phillips Art
Memorial Gallery op te richten. Als de galerij in 1921 voor
het publiek toegankelijk wordt, telt de inventaris van de ver-
zameling reeds 230 nummers. Onder “de vijftien beste aan-
kopen van het jaar 1918-1919” figureren twee Monets,
evenals La Coupe de prunes van Chardin. In plaats van voor
hun verzameling een geschikt onderkomen te zoeken, ver-
huist de familie in 1930 en laat ze haar huis aan de kunst.

Zijn doelstellingen verwoordt Duncan Phillips als volgt:
“enerzijds een klein intimistisch museum met het beste uit
de kunstgeschiedenis, anderzijds een laboratorium waar
levende kunstenaars in constante evolutie de resultaten

van hun onderzoek en hun esthetische avonturen kunnen
tonen”.

Duncan Phillips leent niet alleen werken uit aan andere
instellingen, maar maakt ook zelf tentoonstellingen, met
onder andere kunstenaars als Georges Rouault (1940) en
Paul Klee (1942), waarvan hij dertien schilderijen bezat, en
tekeningen van Henri Matisse. In 1948 organiseert hij een
retrospectieve van Kokoschka. Hij toont echter ook jongere
kunstenaars als de Staël (1952) en Mark Rothko (1960).

In 1923 koopt hij bij Paul Durand-Ruel Le Déjeuner des
canotiers van Renoir, het pronkstuk van de verzameling en
natuurlijk ook van de tentoonstelling. Renoir schilderde
deze lunch van de roeiers op het terras van La Maison
Fournaise, een mythische guinguette op een eiland in de
Seine bij Chatou, ten westen van Parijs. Een canotier is ook
het typische hoofddeksel van de roeiers, de fameuze stro-
hoed, die Renoir hier gebruikt als interpunctie van zijn
drukke compositie, die daarom ook wel eens “de dans der
hoeden” genoemd werd. 

Overvol van zijn nieuwe aankoop noemde Duncan
Phillips dit schilderij “een van de mooiste schilderijen ter
wereld, waardevoller dan alle Titiaans en Giorgiones samen
en beter dan alles wat Rubens ooit geschilderd heeft”. Als
blijk van enthousiasme kan dat tellen, maar het doet ons
wel twijfelen aan het oordeelsvermogen van deze in Yale
gediplomeerde specialist.

Hoe bijzonder de meeste werken op zich ook zijn – een in
zijn eenvoud subliem stilleven met boerenhesp van
Gauguin, een landschap te Auvers van Van Gogh of een
Course de taureaux van Picasso – toch kan men zich vragen
stellen bij de persoonlijke keuze van de verzamelaar, zijn
betrokkenheid bij de kunstenaars en de eigenheid en de
coherentie van zijn verzameling. Wat op de tentoonstelling
te zien is, zijn grote namen met soms mooie en in Europa
weinig gekende werken, maar het getuigt niet van de gepas-
sioneerde visie van een geëngageerd verzamelaar. Ondanks
het mooie ensemble van enkele abstract-expressionisten,
waaronder een vroege Philip Guston uit 1957 en een naar
zijn doen vrij drukke maar evenwichtige Ben Nicholson
(1950), is de ‘smaak’ van deze Amerikaanse verzamelaar
eerder conservatief. 

In de begeleidende tekst lezen we dat de relatie tussen de
werken gevoelsmatig is, maar waarom de tentoonstelling
dan saai chronologisch werd opgehangen en deze affectieve
affiniteiten niet gereveleerd worden, is een raadsel. Nu zijn
de accrochages in het Musée du Luxembourg (het eerste
museum voor werk van levende kunstenaars dat reeds in
1818 geopend werd), wegens de weinig geschikte en veel te
kleine ruimtes, altijd al problematisch geweest. 

De verzameling heeft wel ongeveer alles in huis wat in de
kunstgeschiedenis van 1850 tot 1950 een rol heeft

Pierre-Auguste Renoir

Le déjeuner des canotiers, 1880-1881

CBK Dordrecht

Krijger afkomstig van de oostgevel van de Aphaia tempel te Aegina, 
het originele beeld naast de moderne reconstructie met kleur, origineel 490-480 voor Christus, 

foto Vinzenz Brinkmann
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Van Abbe
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gespeeld. De tentoonstelling begint met een kleine baadster
van Ingres, gevolgd door Delacroix (met onder andere een
portret van Paganini), Daumier, Corot, Courbet, Monet,
Manet en Degas – geen echte meesterwerken, maar toch
charmante schilderijtjes. De modernen worden vertegen-
woordigd door Cézanne, Gauguin en drie schilderijen van
Van Gogh, gevolgd door Picasso, Braque, Gris en Matisse.
Duncan Phillips kende het werk van Matisse al van op de
Armory Show (New York, 1913) maar hij was er toen nog
niet van onder de indruk. Op de tentoonstelling hangt
Interieur au rideau égyptien uit 1948, dat pas in 1950 werd
aangekocht. Opvallend is de aanwezigheid van Odilon
Redon met een bijzonder schilderijtje dat toepasselijk
Le Mystère (1910) heet. Van de zeventien schilderijen van
Bonnard, een persoonlijke vriend die hem in 1926 reeds in
Washington was komen opzoeken, hangen er vier in de
tentoonstelling. 

Na de oorlog begon Phillips ook Amerikaanse kunst te
kopen. De tentoonstelling eindigt dan ook wat vreemd met
een kleine appendix van Guston, Diebenkorn, Sam Francis,
Gottlieb en Clyfford Still. Opvallend is ook de aanwezigheid
van een vroege Soulages en twee werken van Nicolas de
Staël, waaronder Nord (1949), zijn eerste werk in een
Amerikaanse verzameling. In 1956, een jaar na zijn tragi-
sche dood, kreeg de Staël in de Phillips Gallery een persoon-
lijke tentoonstelling.     Lieven Van Den Abeele

p La Collection Phillips à Paris loopt tot 26 maart in het
Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75006 Parijs
(01/45.44.12.90; www.museeduluxembourg.fr).

Ron Mueck. Het werk van Ron Mueck is theatraal specta-
culair. Het sorteert effect. Zijn personages zijn enerzijds zeer
herkenbaar, anderzijds zorgen de schaal, ofwel zeer groot
ofwel zeer klein, en het obsessionele detailrealisme voor
enige verwarring en vervreemding. Observatie, kennis en
vakmanschap worden in zijn werk bewonderd en maken
samen met zijn virtuoze vormgeving deel uit van zijn suc-
ces. Toch is Mueck meer dan de ordinaire poppenmaker
waarvoor hij door sommigen wordt versleten. 

Ron Mueck (Melbourne, 1958) begon zijn carrière als
maker van marionetten voor kindertelevisieprogramma’s
en speciale effecten voor hollywoodfilms. Eind jaren tachtig
vestigt hij zich in Londen, waar hij onder andere meewerkt
aan Sesamstraat en de Muppet Show. Pas in 1996 komt hij
via zijn schoonmoeder, de schilder Paula Rego, in de kunst-
wereld terecht. Voor haar maakte hij een hyperrealistische
Pinocchio die ze als model gebruikte voor haar schilderijen. 

Voor de tentoonstelling in de Fondation Cartier maakte
Ron Mueck vijf nieuwe werken. Ze vullen zonder proble-
men de twee galerijen op het gelijkvloers. Zijn bijna drie
meter hoge Wild Man past mooi in de glazen ruimte. Hij is
van buitenaf te zien, en tegelijk plaatsen de planten in de
tuin hem in een vreemd environment. Hij zit naakt op een
tabouret en kijkt met zijn grote ogen wild om zich heen.
Spooning Couple zorgt voor het contrapunt: een miniatuur
van twee halfnaakte figuren die als lepeltjes in elkaar pas-
sen en rustig op een sokkel liggen te slapen. Tussen beide
werken in hangt een Mask van een zwarte vrouw. 

De tweede zaal is theatraler. Ze bevat een reusachtige
vrouw in bed en twee miniatuuroudjes die rustig staan te
keuvelen. Door het gebruik van attributen, zoals de lakens
van het bed en de netjes uitgezochte garderobe van de oude
vrouwtjes, worden zijn beelden narratiever en anekdotischer.

Ron Mueck interesseert zich uitsluitend voor de mense-
lijke figuur. Zijn modellen zitten doorgaans in ongemak-
kelijke, weinig gracieuze houdingen. Hun meestal naakte
huid is zodanig minutieus weergegeven dat elke ader, elke
rimpel en elk haartje als het ware wordt uitvergroot. De
exactheid maakt deze lichamen van een gruwelijke
schoonheid. 

De beelden van Ron Mueck zijn gebaseerd op een dubbel
vervreemdingseffect. Enerzijds zien ze er door het extreme
detailrealisme zeer levendig uit, maar anderzijds komen ze
door de schaalverandering, miniaturen of levensgroot,
onrealistisch over. Ze zijn tegelijk echt en vals, levend en
levenloos, reëel en een product van de verbeelding. 

Toch is de gelijkenis niet het doel van zijn werk. Met uit-
zondering van de kleine reeks ‘maskers’ maakt hij geen por-
tretten. De werkelijkheid benadert hij op een klinische
manier. Zijn onderwerp is het menselijk lijden, zowel fysiek
als psychisch, dat het gevolg is van geboorte, ouderdom en
dood. Het zijn onderwerpen die dan ook zeer expliciet

behandeld worden in beelden van een baby, een zwangere
vrouw of van zijn dode vader. Ze zien er zeer levendig uit,
maar tegelijk ook doods. 

Hij behandelt de klassieke thema’s van de kunst – “about
suffering they were never wrong, the old masters” – en ook
zijn techniek is klassiek. Eerst boetseert hij zijn beelden in
klei. Via mallen worden de beelden dan afgegoten in met
pigment gemengde glasvezel en silicone. Maar ook de
schaalverandering is niets nieuws. Zo is de David van
Michelangelo meer dan vier meter hoog, deze van
Donatello amper anderhalve meter. De sculpturale weerga-
ve van de menselijke figuur is altijd uitgegaan van een ver-
schillende schaal. Maar met de hyperrealistische weergave
van de menselijke figuur bij Ron Mueck, komt ons abstractie-
vermogen in het gedrang. Zijn werk is geen reproductie
meer, maar een imitatie, of beter, de illusie ervan.

Lieven Van Den Abeele

p Ron Mueck tot 19 februari in de Fondation Cartier, 261
boulevard Raspail, 75014 Parijs (01/42.18.56.52, www.
fondation.cartier.com).

Architectuur en Vormgeving
Design in Belgium after 2000. Het bedenken van tentoon-
stellingen over actueel design kan eenvoudig zijn, dat
bewijst Label-design.be. Design in Belgium after 2000. De titel
van deze tentoonstelling, georganiseerd op de site van
Grand-Hornu in het kader van 175 jaar België, zegt alles
over de opzet en de thematiek: we krijgen de beste designob-
jecten te zien die de laatste vijf jaar door Belgische vormge-
vers zijn ontworpen én die op de markt kwamen of zullen
komen. 350 voorwerpen van 135 designers worden gepre-
senteerd in de voormalige paardenstallen, in het voor-
malige hooimagazijn en op de binnenplaats. Curator van de
tentoonstelling is Lise Coirier, de voorzitter van de Brusselse
vzw Pro Materia, die de tentoonstelling samen met Grand-
Hornu Images en Design Vlaanderen organiseert.

De selectie gebeurde door een jury, die kon kiezen uit inge-
zonden dossiers. De ontwerpen moesten in de categorie ‘pro-
ductdesign’ óf ‘omgevingsdesign’ passen. De eerste catego-
rie omvat volgens Lise Coirier onder meer meubels en acces-
soires, meubeltextiel, verlichting voor woningen, scholen en
werkomgevingen, ‘tafelkunsten’, huishoudtoestellen, high-

techproducten (elektronica, luchtvaart, medische sector,
landsverdediging…) en vrijetijdsartikels. Onder omgevings-
design valt alles wat bij de openbare ruimte, de mobiliteit en
het landschap hoort: meubilair en verlichting voor pleinen,
parken, stations of luchthavens, of van auto’s, boten en
trams.

Net als deze categorieën werken ook de bijkomende
selectievoorwaarden weinig restrictief. Zo moesten de ont-
werpen creatief en vernieuwend zijn, en goed scoren op het
vlak van esthetiek, functionaliteit, materiaalkeuze, ecolo-
gie, ergonometrie, veiligheid en zichtbaarheid van het
merk. Het resultaat is dan ook een erg heterogene verzame-
ling, met onder meer de medische monitor Coronis (Barco,
2003) van het ontwerpbureau Achilles Associates, de golf-
stok Eclipse (Browning Golf, 2003) van Browning Inter-
national Design Studio, La Grande Table (MDF Italia, 2001-
2002) van Xavier Lust, de tentstructuur Phylosophus (Nomad
Concept, 2003) van Amandus Vanquaille enzovoort.

De designproducten worden als een heterogeen ensemble
gepresenteerd. De scenografie, naar ontwerp van Winston
Spriet, ondersteunt deze aanpak. De voorwerpen zijn gesta-
peld in grote rekken of staan in rijen naast elkaar. Het hou-
ten tentoonstellingsmeubilair (donker geschilderd of
blank) refereert aan de esthetiek van het europalet. De
informatie, aangebracht op het hout of op de grond, is
beknopt (naam, ontwerper, producent, productiejaar...).
Van thematische verbanden is geen sprake. Het belangrijk-
ste bindend element is de kleur; Coirier legt in de catalogus
uit dat Spriet “met het spectrum van de kleuren” heeft
gespeeld en dat “de kleur van de stukken het eerste visuele
en emotionele aanknopingspunt” van de tentoonstelling is.
Daarmee zou Label-design.be aansluiten bij de prominente
aanwezigheid van het Pantonekleurengamma in de actue-
le designwereld. Denk bijvoorbeeld aan het in Pantone-
kleuren beklede Ideal House van de Nederlandse Hella
Jongerius op het jongste meubelsalon in Keulen. In Grand-
Hornu wordt de link met de kleurenbibliotheek echter ner-
gens geëxpliciteerd. De curator gaat er kennelijk van uit dat
de bezoekers het visuele spel als vanzelf, bewust of onbe-
wust, zullen oppikken.

Ook de woordspeling die in de titel Label-design.be verbor-
gen zit, wordt in de tentoonstelling niet uitgelegd. Alleen de
geïnteresseerde cataloguslezer zal begrijpen dat Label-design
minder met etiketten dan met ‘la belle design’ te maken
heeft. Dat ‘le design’ in die woordspeling van geslacht ver-
andert, vindt designfilosoof en catalogusauteur Francis
Smets niet meer dan juist. “Het hedendaagse design her-
stelt de categorie van het schone in ere”, zo meent hij. En
werd de aantrekkingskracht van het schone door de grond-
leggers van de esthetica niet als een vrouwelijke kwaliteit
beschouwd?

Slechts in één vertrek, uiterst links van de paarden-
stallen, valt er meer tekst te bespeuren. Deze lager gelegen,
crypteachtige ruimte brengt een weinig subtiele hommage
aan de in 2005 overleden Maarten Van Severen. In het
midden staan enkele bekende meubels van de designer op
een podium. Daarnaast hangt een tekst die zijn uitzonderlij-
ke creativiteit bejubelt en nog maar eens herinnert aan zijn
afkeer voor het begrip ‘minimalisme’. Een opgeblazen
portretfoto vertelt ons dat een groot ontwerper is heen-
gegaan. Aan de betekenis van zijn werk voor – onder meer –
de jonge generatie Belgische ontwerpers op deze tentoon-
stelling, wordt nauwelijks aandacht besteed. 

Label-design.be, zicht op de tentoonstelling in Grand-Hornu Images

Ron Mueck

Spooning Couple, 2005
foto: Patrick Gries
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Gemeten aan de opzet is Label-design.be zonder twijfel
geslaagd: de tentoonstelling laat zien dat er in België behoor-
lijk wat kwaliteitsdesign wordt geproduceerd. Maar daar-
mee is ongeveer alles verteld. De vraag naar de betekenis van
‘het Belgische design’ wordt maar terloops aangeraakt in
een catalogusbijdrage van Johan Valcke. De tentoonstelling
waagt zich evenmin aan kleinschalig thematisch onderzoek,
hoewel de objecten daartoe uitnodigen. Zo is er Bond-Age
(2004) van No-Mad [Re]Public, een verpakkingsconcept
gebaseerd op een rol wit, rekbaar technisch textiel waar-
mee alle soorten meubelen ingepakt en dus gerestyled kun-
nen worden. Het ontwerp speelt nadrukkelijk in op een
bepaalde vorm van nomadisch wonen. Het geeft bewoners
van bemeubelde appartementen de kans hun interieur in
een handomdraai een eigen cachet te geven. Andere voor-
werpen in de tentoonstelling hebben een anekdotische
dimensie. Chez Victor (Thorsten Van Elten, 2002) van Lucile
Soufflet bestaat bijvoorbeeld uit een echte spiegel die inge-
past werd in het fotografische beeld van een andere plek:
een sanitaire ruimte met groen-gele tegels, een lavabo, een
zeeppompje en een handdroger. Wie naar Chez Victor kijkt,
ziet zichzelf, de kamer waarin hij zich bevindt, maar ook het
denkbeeldige vertrek. Een andere vorm van anekdotiek vin-
den we terug in verschillende producten van het ontwerp-
bureau Big-Game. De poten van hun schragen Tréteaux
(Ligne Roset, 2004-2005) kregen bijvoorbeeld een profiel
dat herinnert aan Régencetafelpoten. De tafelsteunen heb-
ben hierdoor een licht pronkerige toets. Ze refereren met
humor aan de geschiedenis van de meubelkunst, maar ook
aan de praktijk van het verzamelen. Dergelijke thematische
aanknopingspunten worden in Grand-Hornu niet benut.
Bij La belle design komen de visuele expressie en de schoon-
heid van de dingen op de eerste plaats.     Fredie Floré

p Label-design.be loopt nog tot 16 februari 2006 in Grand-
Hornu Images, Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu
(065/65.21.21; www.grand-hornu.be). De catalogus
Label-design.be. Design in Belgium after 2000 (red. Lise
Coirier) werd uitgegeven bij Stichting Kunstboek, Legeweg
165 B, 8020 Oostkamp (050/46.19.10; www.stichting
kunstboek.com). 

Dromen van Piet Sanders. Het echtpaar Piet en Ida
Sanders heeft een grote verzameling beelden, kunst en
etnografica. Daarnaast verzamelt Piet Sanders (°1912)
schaalmodellen van architecten. In de praktijk hebben
architecten te maken met opdrachtgevers, budgetten en
een ruimtelijke context, maar wanneer zij niet beperkt wor-
den door allerlei aardse zaken, komt hun bouwkunst dich-
ter bij de vrije kunsten. Maquettes zijn dan ruimtelijke com-
posities, die veel gemeen hebben met kunstobjecten, instal-
laties of beeldhouwwerken. Sanders beoordeelt maquettes
in de eerste plaats op hun sculpturale kwaliteiten en de
ideeën die daarachter liggen. “Kunst gaat natuurlijk ook
om het idee, om de lijnen, de beweging, niet om de uitvoer-
baarheid. In die zin beschouw ik de modellen waar het hier
over gaat vooral als kunstobjecten, niet als weergave van
een realiteit. Ze zetten me aan het denken, als ik er naar
kijk”, aldus Piet Sanders in een interview met Martien de
Vletter, conservator van het Nederlands Architectuur-
instituut (NAi) en samenstelster van de tentoonstelling
Dromen van Piet Sanders.

Piet Sanders is de zoon van een bekende Schiedamse
architect en hoewel hij zelf (welbewust) in het internatio-
nale recht werkzaam was, is hij altijd nauw verbonden
geweest met de architectuur. Zo was hij bevriend met de
architecten en visionairs Jaap Bakema (Pampus Plan) en
Constant (New Babylon), was hij als enige niet-architect lid
van de Acht en Opbouw, sliep Bauhausprofessor Moholy-
Nagy op zijn studentenkamer, en was hij betrokken bij de
oprichting van het NAi. Uit de gesprekken met Sanders,
verwerkt in een zorgvuldig vormgegeven boekje bij de ten-
toonstelling, rijst het beeld op van een leven waarin archi-
tectuur een intellectuele, maar ook een romantische rol
speelt. Ondanks het baanbrekende en internationale karak-
ter van de ideeën, charmeert deze expositie van slechts tien
maquettes vooral door haar persoonlijke karakter.

Sommige maquettes brengen een thema aan bod dat
Sanders ook persoonlijk bezighoudt – zoals de toekomst
van de maatschappij en de maatschappelijke betekenis van
architectuur. Soms bestaat er een relatie tussen de architect
en Sanders, elders gaat het alleen om de esthetische kwali-
teiten. Opvallend zijn de overeenkomsten tussen de ideeën
van Bakema en Constant, en Vipcity Brainpower van Luc
Deleu (2001). In de visie van Deleu is elke stad ‘onaange-
past’: op de lange termijn niet in staat om aan de eisen van
ecologie, multifunctionaliteit en individualiteit te voldoen.
De maquette toont Brainpower, het kantoorrijke stadshart
van VipCity, waar voorzieningen, vervoersstromen en
openbare ruimte met elkaar zijn verweven in een meande-
rend lint. Meer dan een stedenbouwkundige visie verbeeldt
Deleu met dit ontwerp een nieuwe manier van leven.

Met John Hejduk, van wie Wall House III (1972) in de
expositie is opgenomen, had Sanders persoonlijk contact. In
de tijd dat Sanders wedijverde voor een locatie in Amsterdam
voor het NAi in oprichting, nodigde hij Hejduk uit voor een
ontwerpvoorstel. De Wall House-serie is een legendarische
reeks ontwerpen, waarbij één lange muur – als architec-
tonische meditatie over het verstrijken van tijd, over de schei-
ding tussen heden en verleden – het verbindend element is
tussen alle andere woonfuncties in het ontwerp. Wall House
III werd nooit gerealiseerd. Hoewel het Sanders vanzelfspre-
kend niet interesseerde of een ontwerp wel of niet was
gebouwd, heeft de aankoop van deze maquette ertoe bijge-
dragen dat een ander Wall House wél tot stand kwam: Wall
House II dat afgelopen jaar opende in Groningen.

Het constructiemodel uit 1997 van Daniel Libeskind is
een voorbeeld van een aankoop op esthetische gronden.
Voor zijn overzichtstentoonstelling in het NAi leverde
Libeskind een levensgroot model van zijn ontwerp voor het
Victoria & Albert Museum. De fragiliteit van de constructie
in karton contrasteert sterk met haar sculpturale kracht.
Ook de maquettes van Asymptote en Winka Dubbeldam
zijn te ervaren als pure kunstobjecten, als plastische mani-
festaties van ideeën over architectuur.

Op de achtergrond speelt nog een derde thema in deze
expositie: de relatie tussen Sanders en het NAi zelf. Alle ten-
toongestelde maquettes zijn inmiddels geschonken aan het
Architectuurinstituut. Uit betrokkenheid, maar vooral
vanuit de overtuiging dat het NAi ook buitenlandse archi-
tectuur zou moeten verzamelen. “Mijn aankopen en schen-
kingen van modellen aan het Nederlands Architectuur-
instituut zijn altijd vanuit het oogpunt geweest dat het werk
is van over de grenzen – ik heb mijn hele leven over de gren-
zen gekeken. Vaak is er wel een relatie met Nederland, niet
altijd even direct, maar meestal is die er wel”, aldus
Sanders. Het NAi, dat zich als rijksinstelling moet beperken
tot de Nederlandse architectuurgeschiedenis, gunt Sanders
ruimhartig zijn gelijk. “Hoewel deze verzameling op geen
enkele wijze in het profiel van de rijkscollectie past, behoren
de maquettes inmiddels tot de belangrijkste bruiklenen van
het NAi”, vermeldt de inleiding op de tentoonstelling. Ook
dat zet aan het denken.     Indira van ‘t Klooster

p Dromen van Piet Sanders loopt tot 18 februari in het
Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 25,
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl).

Nederlandse architecten en Frank Lloyd Wright.
Frank Lloyd Wright (1867-1959) was een superster. Een
goed geklede, ijdele architect die handtekeningen uitdeelde
op straat en vriend en vijand overtuigde als hij zijn verhaal
deed. Een man die school maakte en zijn werk zó prachtig
wist te presenteren, dat het niet alleen door de internatio-
nale vakpers werd opgepikt maar ook in meer algemene
lifestylebladen werd gepubliceerd. Hij tooide in 1938 de

cover van Time Magazine en stond ook model voor de hoofd-
persoon van de roman en film The Fountainhead. Dat doen
niet veel bouwmeesters hem na. Wright was een innova-
tieve en geniale architect die bovendien esthetisch erg aan-
trekkelijk werk maakte. Dat werk wordt nu getoond in een
bijzondere context.

In de tentoonstelling Dromen van Amerika. Nederlandse
architecten en Frank Lloyd Wright, nu te zien in het nieuwe
Museum Hilversum, wordt het leven en werk van Wright
getoond aan de hand van een aantal relevante thema’s, die
gekoppeld worden aan vergelijkbare aspecten in het werk
van Nederlandse tijdgenoten: onder anderen Bernard
Bijvoet, Jan Duiker, J.J.P. Oud, Jan Frederik Staal, Jan Wils,
Henk Wouda en Hendrik Wijdeveld. Reproducties van teke-
ningen, foto’s, meubels, maquettes, servies en video’s tonen
aan dat de Nederlanders in het interbellum goed keken
naar Wright. Ze wisten aspecten van zijn architectuur ade-
quaat te vertalen naar hun eigen situatie en toe te passen
binnen hun eigen beroepsopvatting.

Met name de landhuizen van Wright vielen aan het
begin van de 20ste eeuw in Nederland in vruchtbare aarde.
De architectuur was karakteristiek, met haar horizontale
nadruk, de lage plafonds (die men gezellig en economisch
vond, aldus H.P. Berlage), de ver vooruitspringende, licht
hellende daken, de bloembakken tegen de borstweringen en
de woonvertrekken die vloeiend in elkaar overliepen.
Dergelijke aspecten werden snel overgenomen. Maar ook
Wrights opvattingen over de relatie tussen de woning en
het omringende landschap, zijn ideeën over comfort en over
de vormgeving van het moderne kantoorgebouw spraken
tot de verbeelding. Robie House, het Larkin gebouw,
Broadacre City, Taliesin en Fallingwater werden in
Nederland gezien als onaantastbare iconen van de
Amerikaanse architectuur, mede dankzij Berlage, die
Wright in 1913 tot de “meest talentvolle bouwmeester van
Amerika” bestempelde in zijn boekje Amerikaansche
Reisherinneringen.

De Hilversumse tentoonstelling is overzichtelijk en aan-
trekkelijk vormgegeven. De selectie van het materiaal maakt
een redelijk evenwichtige en consistente indruk. Op de
benedenverdieping wordt – naast het werk van de
Amerikaanse meester – het werk van tijdgenoten getoond;
boven komt ook recente en hedendaagse Nederlandse archi-
tectuur aan bod. In de marge van de tentoonstelling organi-
seert Museum Hilversum lezingen, workshops voor kinde-
ren en fietstochten langs voorbeelden van Hilversumse
architectuur die de invloed van Wright verraden. Op 23
februari vindt een symposium plaats over Frank Lloyd
Wright als inspiratiebron.

De catalogus bij de tentoonstelling is uitgegeven in de
vorm van een bulletin van Museum Hilversum. Glossy foto-
pagina’s zijn afgewisseld met toegankelijke teksten over
Wright en zijn invloed in Nederland. De teksten zijn to the
point. Maar de auteurs gaan af en toe erg kort door de

John Hejduk (1929-2000)

Wallhouse II, 1972, presentatiemaquette

Davide Bertocchi MUSIC WANTED Nieuw project

27.01.06 tot 11.03.06 Vernissage: donderdag 26.01.06 van 18u tot 21u

open: dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u / zaterdag van 13u tot 17u (gesloten op 25.02 en 04.03)

S I N T- L U K A S G A L E R I E  B R U S S E L v.z.w. — Paleizenstraat 74 – B - 1030 Brussel – tel (32)2/250 11 66 – galerie@sintlukas.be
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bocht. De focus op de invloed van Wright op ‘de’
Nederlandse architecten kan interessant zijn om bepaalde
patronen en benaderingswijzen te duiden, maar het is glad
ijs. Wanneer is het invloed van Wright en wanneer spelen
er meer algemene tendenzen in de architectuur? Wright
was immers ook een kind van zijn tijd. Hoe bewijs je
invloed? Waar men focust op Wijdeveld wordt het betoog
wankel, maar het contact tussen de twee heren is tenmin-
ste aantoonbaar. De vergelijking wordt ongeloofwaardig
waar het gaat om de vermeende invloed van Wright op
OMA, UN Studio en MVRDV. Dat zowel Fallingwater als de
Wozoco van MVRDV in constructief opzicht sterke staaltjes
zijn, betekent niet dat ze iets met elkaar te maken hebben.
Je kunt met veel architecten een dergelijke parallel trekken;
Wright, Le Corbusier, Louis Kahn en Ludwig Mies van der
Rohe zijn dan plotseling inwisselbaar. Een heel groot deel
van de ‘overeenkomsten’ tussen Wright en de hedendaagse
Nederlanders lijdt aan die willekeur.

Daarmee komt tegelijk een basaal, nogal bedroevend
aspect van de tentoonstelling en catalogus naar voren. Veel

hedendaagse architecten weten weinig van de architec-
tuurgeschiedenis, waardoor ze al te vaak op dezelfde voor-
beelden uitkomen. Ze zullen dus al gauw roepen dat ze door
Wright geïnspireerd zijn, terwijl er vaak betere en meer spe-
cifieke referenties buiten de gebaande paden te vinden zijn.
Overigens geldt ook algemeen dat er zoveel minder bekende
architecten zijn die veel te bieden hebben, en dat er zo wei-
nig kansen zijn om architectuurtentoonstellingen te
maken. Wéér een tentoonstelling over Wright is dan ook
een gemiste kans.

Het tonen van publiekslieveling Wright in het dorp van
lokale ster en publiekslieveling W.M. Dudok is zeker een
logische zet. Ze zijn ongeveer tijdgenoten en passen goed bij
elkaar. De stijlvolle presentatie in Museum Hilversum zal
dus veel lokaal publiek trekken. Maar verder zal er weinig
veranderen. Wright heeft het sterrendom binnen het archi-
tectenvak uitgevonden en veel Nederlandse hedendaagse
architecten hebben zich door dat aspect van de meester
laten inspireren. Dergelijke tentoonstellingen dragen ertoe
bij dat Wright de superster blijft.    Dorine van Hoogstraten

p Dromen van Amerika. Nederlandse architecten en Frank
Lloyd Wright loopt nog tot 28 mei in Museum Hilversum,
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum (035/629.28.26;
www.gooismuseum.nl).

Publicaties
Inventions of the Studio. In het essay A Sedimentation of
the Mind: Earth Projects uit 1968 bestempelt Robert
Smithson de studio als een gedateerd keurslijf van vakman-
schap en creativiteit. Drie jaar later eindigt de Franse kun-
stenaar Daniel Buren het essay Fonction de l’atelier met de
stelling dat hij door zijn in situ-praktijk gedwongen werd het
atelier te verlaten en te slopen. Hoewel Smithson en Buren
vaak als de protagonisten van het zogenaamde post-studio-
tijdperk worden aanzien, heeft geen van beiden de term ooit
gebruikt. In haar boek The Machine in the Studio beweert
Caroline A. Jones aanvankelijk dat Smithson “de ambitie
had om de eerste post-studio-kunstenaar te worden”, om wat
verder toe te geven dat noch post-studio noch postmodern tot
zijn vocabularium behoorden. John Baldessari van zijn kant,
gebruikte de term post-studio voor zijn atelier aan de
California Institute of the Arts (Valencia), begin jaren ’70.
Maar in een interview met Christopher Knight uit 1992
geeft hij toe dat hij niet wist waar hij de term precies haalde
– “wellicht van Carl Andre”, luidt zijn vermoeden. De ont-
staansgeschiedenis van het begrip post-studio is al even
dubieus als die van de notie ‘institutionele kritiek’. In een
briljant essay, opgenomen in het septembernummer 2005
van Artforum, constateert Andrea Fraser dat geen enkele
protagonist van de institutionele kritiek – ook niet Smithson
of Buren – de term ooit gebruikt had. Hoewel de termen
“post-studio” en “institutionele kritiek” een cruciale plaats
innemen in het kritische en artistieke jargon van de laatste
drie decennia, is er niemand die ze kan of wil autoriseren.
Men weet zelfs niet waar ze vandaan komen. 

Het begrip post-studio wordt gebruikt om een historische
conditie aan te duiden die zijn intrede doet met de concep-
tuele kunst van einde jaren ‘60. Wanneer de idee belangrij-
ker is dan de uitvoering van een werk, of wanneer die uit-
voering aan anderen wordt overgelaten, is het voor de kun-
stenaar overbodig om over een eigen werkplek te beschik-
ken. Interessant is echter dat niet alle critici van de concep-
tuele kunst hieruit concluderen dat de studio dood is. In
hun befaamde The Dematerialization of Art (1969) stellen
Lucy R. Lippard en John Chandler wel dat het kunstobject
‘verdampt’, maar niet dat de studio verdwijnt. Deze laatste
ondergaat volgens hen eerder een transformatie: “[the] stu-
dio is becoming a study again”. De uitspraak van Lippard
en Chandler is meer dan een goedkope woordspeling. Ook
het bijwoord “opnieuw” is niet zonder betekenis: het herin-
nert aan de historische dimensie van het moderne kunste-
naarsatelier, en aan de historische relatie tussen de werk-
plaatsen van kunstenaars en geleerden. De conceptuele
kunst vindt geen nieuwe werkplaats uit. Zij grijpt terug
naar een ouder model: de studeerkamer.

Over die voorgeschiedenis van de studio verscheen recen-
telijk een bundel geredigeerd door Michael Cole en Mary
Pardo, twee kunsthistorici met een solide reputatie in de
studie van de renaissance en de barok. Na een inleidend
hoofdstuk van Cole en Pardo volgen vier bijdragen waarin
telkens één auteur zich buigt over een boeiende episode in
de graduele transformatie van het vroegmoderne kunste-
naarsatelier van manuele tot intellectuele werkplaats.

Reeds in het eerste hoofdstuk (over de ‘oorsprong’ van de
studio) merken Cole en Pardo op dat dit boek over een ana-
chronisme handelt. Het courante gebruik van de Engelse
term studio voor het vroegmoderne kunstenaarsatelier, is
historisch onjuist. In het Engels komt de term studio pas
vanaf de 19de eeuw in die betekenis voor; in Italië noemt
men het kunstenaarsatelier tot ver in de 17de eeuw bottega
of simpelweg stanza (kamer). Het Italiaanse woord studio (of
studiolo) verwees naar de kamer of zelfs enkel het meubel
van de geleerde.

Via een rake analyse van twee schilderijen – De vier filosofen
(ca. 1602) van Rubens en Man schrijvend bij een schildersezel
(1631) van Gerrit Dou – leggen Cole en Pardo uit dat het
onderscheid tussen de artistieke en de wetenschappelijke
werkplaats vervaagt. Terwijl Rubens zichzelf afbeeldt in een
academische setting, omringd door wetenschappers, schil-
dert Dou een man die voor zijn schildersezel zit te schrijven.
Rubens suggereert dat de schilder een studeerkamer fre-
quenteert, Dou geeft aan dat het atelier (ook) een studeer-
kamer is. Hoewel de term ‘studio’ toen niet werd gebruikt,
gaat de werkplek steeds meer op een studio gelijken, in de
ethymologische zin van het woord: een plek om te studeren.
De schilderijen van Rubens en Dou bezegelen daarmee een
ontwikkeling die reeds inzet in de 15de eeuw. De traktaten
van Florentijnse kunstenaars en kunsttheoretici als
Alberti, Cennini of Ghiberti waren de eerste vormen van
‘studieuze’ kunstproductie. Sinds de 15de eeuw beschikten

Frank Lloyd Wright

Arthur Heurtly House, Chicago, 1902, foto: Rietje Veltkamp

Hendrik Th. Wijdeveld

Villa Wertheim, Hilversum, 1928, afgebroken in 1958, foto: NAi-archief

G A L E R I E  M E E R T  R I H O U X

tot 11 februari John Baldessari Prima Facie (Fourth State) februari – maart Thomas Struth
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kunstenaars ook steeds vaker over een studeerkamer, waar
ze boeken en allerlei curiosa verzamelden en zich terug-
trokken voor private, artistieke reflectie, weg van de drukke,
publieke werkplaats of bottega. De vroegmoderne ‘studio’
wijst dus enerzijds op de intellectualisering van het artistie-
ke werk, en bevat tegelijk de kiemen voor de latere, vooral
romantische glorificatie van het atelier als oord van artis-
tieke reflectie en creatief isolement.

Na dit briljante hoofdstuk volgt een bijdrage van Walter
Melion. Hij bespreekt een reeks van drie meditatieve pren-
tenboeken uit de late 16de eeuw. De boeken fungeerden als
draagbare, virtuele ruimtes voor religieuze contemplatie en
reflectie; ze moesten een persoonlijke beleving en ‘perfor-
mance’ van bijbelse teksten mogelijk maken. Perry
Chapman belicht vervolgens de traditie en de verschillende
varianten van het artistieke studioportret in Nederland,
vertrekkend van twee cruciale werken, Rembrandts De kun-
stenaar in zijn studio (1629) en Vermeers De kunst van het
schilderen (1666). Volgens Chapman draaien beide schilde-
rijen om datgene wat de kunstenaar bewust aan het zicht

onttrekt: bij Rembrandt het schilderij dat de kunstenaar
aan het maken is, bij Vermeer het gezicht van de kunste-
naar. De schilderijen bieden geen waarheidsgetrouw beeld
van de studio; ze tonen het afzonderingsoord van een crea-
tief genie, ze mystificeren het artistieke proces en de artis-
tieke identiteit van de kunstenaar. In het vierde en laatste
hoofdstuk gaat Marc Gotlieb in op het tragische einde van
de studio als plek van artistieke afzondering, van solipsisme
en narcisme. In de 19de-eeuwse romantiek is dit isolement
niet enkel een voorwaarde voor roem en genialiteit, het is
ook een voedingsbodem voor tragedies, mislukkingen en
dood – in extremis door zelfmoord.

De meest provocerende bijdrage, althans vanuit heden-
daags perspectief, is die van Christopher Wood. Hij
bespreekt de vervreemding van de traditionele kunstpro-
ductie in de renaissancewerkplaats, door de opkomst van
‘revolutionaire’ technieken zoals het tekenen of schetsen
‘naar het leven’. Traditionele beeldprocedures – zoals het
kopiëren en reproduceren van bestaande tekeningen – ver-
liezen vanaf de 15de, 16de eeuw aan geloofwaardigheid.
Kunstwerken worden steeds meer aanzien als artistieke ver-
talingen van observaties. Deze fundamentele ontmoeting
tussen kunstenaar en wereld voltrekt zich volgens Wood
letterlijk en figuurlijk in de studio. Zoals de wetenschapper
legt de kunstenaar zich toe op de studie van de natuur.
Ofwel trekt hij de wijde natuur in, ofwel brengt hij ‘stukken
wereld’ – natuurlijke objecten, stenen, dode dieren, het
menselijk lichaam – in ensceneringen samen, om er beteke-
nis uit te putten. De ‘studio’ benoemt deze praktijk. Zij is met
andere woorden zowel een handeling als een plaats waar de
werkelijkheid ervaren en onderzocht wordt, om die erva-
ring in een werk te vertalen. Net als Cole en Pardo toont
Wood aan dat de studio niet enkel de intellectualisering,
maar ook de subjectivering en individualisering van de
kunstproductie inluidt. Voor de kunstenaar is de studio,
zowel letterlijk als virtueel, een plaats waar hij werkt aan
een hoogstpersoonlijke, singuliere verhouding tot de
wereld.

Deze geraffineerde stelling doet de gehele post-studio-
retoriek nog holler klinken. Het begrip studio is historisch
veel meer dan een afgesloten ruimte van genialiteit en crea-
tiviteit. De studio staat voor een virtuele conditie van per-
soonlijke artistieke reflectie of ‘studieuze activiteit’ die het
artistieke maken ‘doordrenkt’. Het geloof dat de zogenaam-
de post-studio-kunst met de moderne studio afrekent door
een virtuele plaats van intellectuele arbeid te betrekken,
getuigt dus van historische kortzichtigheid. Met de studio
dumpt men precies het begrip dat de intellectuele dimensie
van de vroegmoderne werkplaats weergeeft. Het (latere)
gebruik van het begrip studio bezegelde de transformatie
van de artistieke werkplaats in een oord van manuele én
intellectuele inspanning. Dat zowat iedereen in de kunstwe-
reld vandaag aan ‘research’ meent te doen, impliceert dus
juist dat de studio niet weg is.

In het boek van Cole en Pardo verschijnt de studio als een
fabuleus, veelkoppig monster dat, net als het museum, elke
radicale aanval overleeft. Het boek wijst indirect op het his-
torisch vacuüm waarin veel hedendaagse (kunst)kritiek
geschreven wordt. Voortdurend worden radicale claims
gelanceerd, en vervolgens uitentreuren herhaald. Met de
conditie van de studio kan men echter nooit afrekenen. Men
kan er alleen mee omgaan, door een kritisch en diepgaand
engagement met haar geschiedenis. Wouter Davidts

p Michael Wayne Cole and Mary Pardo (red.), Inventions of
the Studio. Renaissance to Romanticism, werd in 2005 uitgege-
ven door University of North Carolina Press,116 South
Boundary Street, Chapel Hill, NC 27514-3808 (1/800-848-
6224; www.uncpress.unc.edu). ISBN 0-8078-2903-X.

Action in perception. Hoe de visuele waarneming ver-
klaren in een model dat bovendien fenomenologisch cor-
rect is? Met die doelstelling voor ogen formuleert de
Amerikaanse filosoof Alva Noë (University of California,
Berkeley) zijn enactive approach to perception, ook wel sensori-
motor contingency theory genoemd. De kern van zijn betoog
luidt dat onze impliciete, praktische kennis van bewegings-
patronen de visuele perceptie bemiddelt. De gedachte dat
perceptie niet enkel afhangt van de neurale representaties
in het brein, maar van een waarnemer die met zijn lichaam
actief is in een omgeving, sluit aan bij de fenomenologie
van Merleau-Ponty en de ecologische opvattingen van
neuropsycholoog James J. Gibson. Noë wijst op de noodzaak
om hun theorieën verder te verfijnen, omdat de cognitieve
wetenschappen vandaag nog altijd een cartesiaans model
van een autonoom bewustzijn koesteren. In de wat droge,
technische stijl van de Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte
construeert Noë via hypotheses, argumenten en tegen-
argumenten zijn betoog, met tussendoor aandacht voor
empirisch onderzoek.

Een gangbare opvatting stelt dat de visuele perceptie foto-
grafisch van aard is, als een snapshot. Noë bespreekt een

bekende tekening van Ernst Mach uit 1886, die deze snap-
shotconceptie van het zicht illustreert: “Machs tekening
toont visuele ervaring als scherp gefocust, uniform gede-
tailleerd, en van hoge resolutie. De zichtbare wereld wordt
tot in alle details gerepresenteerd in het bewustzijn.” (p. 35)

Peter Paul Rubens

De vier filosofen, ca. 1602
uit: ‘Inventions of the Studio. Renaissance to Romanticism’, 

University of North Carolina Press, 2005

Nieuwe publicaties
• Doug Aitken, Alpha, JRP - Dijon, Ringier, 2005.

ISBN 3-905701-11-1
• Daniel Birnbaum, Chronology, Berlin, Lukas &

Sternberg, 2005. ISBN 0-9745688-3-X
• Jay Bochner, An American Lens. Scenes from Alfred

Stieglitz’s New York Secession, Cambridge (Mass.),
MIT Press, 2006. ISBN 0-262-02580-9

• Clegg & Guttmann, Monument for Historical Change and
Other Social Sculptures, Community Portraits and
Spontaneous Operas 1990-2005, Wien, Schlebrügge
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• Kate Ericson and Mel Ziegler, America Starts Here, red.
Ian Berry en Bill Arning, Cambridge (Mass.),
MIT Press, 2006. ISBN 0-262-01228-6

• Etwas von Etwas. Abstrakte Kunst. Jahresring 52, red.
Friedrich Meschede, Köln, Verlag der Buchhandlung
Walther König, 2005. ISBN 3-86560-023-9

• Experience, Memory, Re-enactment, red. Anke Bangma,
Steve Rushton en Florian Wüst, Rotterdam/Frankfurt,
Piet Zwart Instituut/Revolver, 2005.
ISBN 3-86588-013-4

• Peter Fischli & David Weiss, Fotografias, Köln,
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2005.
ISBN 3-88375-974-0

• Pascal Gielen en Rudi Laermans, Cultureel erfgoed. Over
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2005.

• Ivan Grubanov, Visitor, Belgrado/Bern, Museum of
Contemporary Art/Kunsthalle Bern, 2005.
ISBN 86-7101-229-8

• Jaarboek Nederlandse vormgeving 05, red. Aad Krol en
Timo de Rijk, Rotterdam, Episode Publishers, 2005.
ISBN 90-59730-305

• Mike Kelley: Interviews 1986-2004, Dijon, Les Presses
du Réel, 2005. ISBN 3-905701-00-6

• Aglaia Konrad, Iconocity, Köln, Verlag der
Buchhandlung Walther König, 2005.
ISBN 3-86560-004-2

• Looking, Encountering, Staging, red. Anke Bangma,
Rotterdam/Frankfurt, Piet Zwart Instituut/Revolver,
2005. ISBN 3-86588-012-6

• Magasin, le livre, red. Yves Aupetitallot,
Grenoble/Zürich, Le Magasin/JRP-Ringier, 2006.
ISBN 2-940271-66-6

• Making Things Public. Atmospheres of Democracy, red.
Bruno Latour en Peter Weibel, Cambridge (Mass.),
MIT Press, 2005. ISBN 0-262-12279-0

• Alexei Monroe, Interrogation Machine. Laibach and
NSK, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2006.
ISBN 0-262-63315-9

• Nieuwe symbolen voor Nederland, red. Rutger Wolfson,
Amsterdam, Valiz, 2005. ISBN 90-808185-9-3

• Johan Pas, Beeldenstorm in een spiegelzaal. Het ICC en de
actuele kunst 1970-1990, Tielt, Uitgeverij Lannoo,
2005.

• The Prosthetic Impulse. From a Posthuman Present to a
Biocultural Future, red. Marquard Smith en Joanne
Morra, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2006.
ISBN 0-262-19530-5

• Recent Pasts. Art in Southern California from the 1990s
to Now, red. John C. Welchman, Dijon, JRP – Ringier,
2005. ISBN 3-905701-20-0

• Maria Roosen, Maria’s, teksten Hans den Hartog Jager
en Jennifer Allen, Amsterdam, Valiz, 2005.
ISBN 90-808185-6-9

• Julika Rudelius, Looking at the Other, Five Video Works,
Amsterdam, Valiz, 2005. ISBN 90-78088-05-2

• Paul Scheerbart, Glasarchitectuur (1914), Rotterdam,
010 Publishers, 2005. ISBN 90-6450-579-9

• Francis Strauven, Aldo van Eyck. The Shape of
Relativity, Amsterdam, Architectura & Natura, 2005.
ISBN 90-71570-61-4

• Beat Wyss, Vom Bild zum Kunstsystem, Köln, Verlag
der Buchhandlung Walther König, 2005.
ISBN 3-86560-030-1

Gerrit Dou

Man schrijvend bij een schildersezel, ca. 1630
uit: ‘Inventions of the Studio. Renaissance to Romanticism’, 

University of North Carolina Press, 2005
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young painters 29 januari – 20 maart  

Charlotte Brisland - Armando Mariño - Katy Moran

Abstract Art
‘Winter Time’
tot 27/2/2006

Didier Mahieu (B)

Abstract Art
tot 12/3/2006
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Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende  • TEL 059-70 18 70

GSM 0475-28 12 37 • fax 050-61 01 89 • E-MAIL benoot.gallery@skynet.be • WEBSITE www.benootgallery.be
In permanentie: Bogart, Leroy, Vandenbranden, Decock, Mendelson, Mortier, Van Anderlecht, Peire…
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Is het zicht wel machiaans van aard? De periferie van ons
gezichtsveld is eerder vaag; bovendien kunnen we er geen
kleuren waarnemen – we moeten de omgeving dus verken-
nen met onze ogen en dat vraagt tijd. De visuele rijkdom en
de aanwezigheid van de kijkervaring zijn in zekere zin een
illusie, zoals ook blijkt uit onderzoek naar change blindness
en inattentional blindness. Al naargelang onze aandacht en
focus verliezen we onbewust andere elementen uit het oog.
Het probleem van perceptual presence is daarom een centrale
kwestie in Noës boek: hoe dit fenomeen te verklaren?

Noë zet elk detail van zijn theorie af tegen een hele rist
andere opvattingen, maar bij wijze van repoussoir schetst
hij een drietal wijdverbreide claims die hij niet onder-
schrijft. Ten eerste is het zien van de wereld volgens Noë niet
gekenmerkt door het bezitten van gedetailleerde beelden
van de werkelijkheid in onze geest, scherp in focus en uni-
form in detail. Ten tweede is de input voor het zicht evenmin
het retinale beeld. Visuele perceptie is ten derde geen proces
waarbij het brein op basis van het retinale beeld een betere,
meer gedetailleerde neurale representatie creëert.

De opvatting dat het brein onvolkomenheden (bijvoorbeeld
veroorzaakt door de blinde vlek in het oog) invult, als verkla-
ring voor het fenomeen van perceptual presence, deelt Noë
niet. Hij gaat daarentegen uitgebreid in op de amodale waar-
neming: dat is de ervaring van de aanwezigheid van datgene
waarvan men tegelijk ervaart dat het buiten het gezichtsveld
valt en dus afwezig is (bijvoorbeeld de achterkant van een
object). Niet het brein vult de leegte in, wel is onze ervaring
van de achterkant van de dingen bemiddeld door ons impli-
ciete begrip van contingente sensorimotorische patronen.

De enactive approach to perception stelt niet zozeer dat per-
ceptie tot handelen leidt, wel dat perceptie zelf een hande-
ling is. Waarnemen betekent impliciet de effecten van
beweging op zintuiglijke stimulansen begrijpen, precies
omdat ze gemedieerd zijn door patronen van sensorimoto-
rische vaardigheden, die constitutief zijn voor onze percep-
tie. De bewegingen in kwestie betreffen saccades (korte oog-
bewegingen) en microsaccades, beweging van de oogballen
en het hoofd, rondwandelen, alsook de activiteit van de
inwendige zintuigen voor positie en beweging: evenwichts-
orgaan, proprioceptie en kinesthesie. Met begrijpen doelt
Noë op een praktische kennis die toelaat dat zintuiglijke
ervaringen uiteindelijk ook door het brein worden verwerkt
en geïntegreerd (sensaties op zich volstaan dus niet). Dat we
terugvallen op sensorimotorische vaardigheden is geen
behaviorisme, omdat deze vaardigheden geen vastliggende
disposities zijn maar een veld van potentialiteit, gestructu-
reerd door interactie met de omgeving.

Een terugkerend voorbeeld in het boek is de ervaring van
een schijf onder een schuine hoek: hoe komt het dat een
schijf als ovaal aan ons verschijnt, terwijl we tegelijk toch
weten dat het feitelijk een ronde schijf is? Noës antwoord:
“Perceptual experience is a way of encountering how
things are by making contact with how they appear to be.

How they (merely) appear to be plus sensorimotor know-
ledge gives you things as they are.” (p. 164) Objecten heb-
ben naast feitelijke ook perspectivische aspecten, dat is
namelijk hoe ze aan ons als waarnemer in een bepaalde
positie verschijnen. Bekeken vanuit het object kun je ook
zeggen dat dingen een visueel potentieel hebben dat vervat
zit in hun mogelijke beweging en relaties tot omgeving en
waarnemer: “Het sensorimotorische profiel van een object
is de manier waarop zijn verschijning verandert wanneer je
in relatie tot het object beweegt.” (p. 78) De verschijning
van dingen is dus relationeel van aard, afhankelijk van
objecten, de positie van de waarnemer en zijn lichaam, en
het licht. We begrijpen impliciet het verschil tussen feitelij-
ke en perspectivische eigenschappen van dingen omdat we
sensorimotorische vaardigheden bezitten en daarom ook
de bewegingsafhankelijke eigenschappen van de verschij-
ning van dingen kunnen volgen (een proces dat bovendien

onmiddellijk in de waarneming zelf gebeurt, niet door rede-
nering achteraf). Hoewel complexer van opbouw, zet Noë
een gelijkaardige redenering op voor de waarneming van
kleuren.

Tegenover de idee van waarneming als een vorm van
(volledige) representatie in het brein, stelt Noë dat perceptie
virtueel van aard is: waarom zouden we voortdurend repre-
sentaties van de wereld moeten opbouwen in ons brein ter-
wijl die wereld voorhanden is, en beschikbaar? We ervaren
de wereld bovendien als toegankelijk omdat we een veld
waarnemen van mogelijke bewegingen en relaties, mogelij-
ke manieren waarop de omgeving onze perceptie structu-
reert. Noë leunt hier aan bij de ecologische affordances-theo-
rie van J.J. Gibson die stelt dat de omgeving bepaalde han-
delingen mogelijk maakt of er zelfs toe uitnodigt en in die
zin ook het zicht en de tast als actieve zintuigen aanspreekt.

Hoewel Action in Perception inzicht verschaft in tal van
perceptietheorieën en er alternatieven voor formuleert,
roept het boek onvermijdelijk ook vragen op. Dat allerhan-
de vormen van fenomenalisme en subjectivisme (in navol-
ging van Hume en Berkeley) nog steeds stevig voet aan de
grond hebben in de Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte
spookt zowat overal doorheen Noës vertoog. Minstens even
bedenkelijk is de quasi-positivistische (hoewel speculatieve)
stijl van dit denken. Noë lijkt te veronderstellen dat percep-
tie en menselijk handelen volstrekt neutrale activiteiten zijn.
Hij bespreekt perceptie enkel als een natuurlijke activiteit,
en stelt zich zelden vragen over de culturele aard van de
sensorimotorische vaardigheden die de kern van zijn theo-
rie uitmaken. Al vergelijkt hij perceptie ergens wel met de
activiteit van een schilder: “Picture making, like experience
itself, is an activity. It is at once an activity of careful looking
to the world, and an activity of reflection on what you see
and what you have to do to see.” (p. 179) Een nadere uitwer-
king van de culturele aspecten, betekenis en bredere rele-
vantie van zijn theorie suggereert Noë helaas niet. Action in
Perception is uiteindelijk vooral een academisch werkstuk in
de philosophy of mind-traditie dat met de cognitieve weten-
schappen in dialoog wil treden.    Jeroen Peeters

p Alva Noë, Action in Perception, verscheen in 2004 (feite-
lijk 2005) bij The MIT Press, London/Cambridge Mass.
Contactadres: The MIT Press, Fitzroy House, 11 Chenies Street,
London WCIE 7ET (020/171-306-0603; info@HUP-MIT
press.co.uk; http://mitpress.mit.edu). ISBN 0-262-14088-8.

Medewerkers: Wouter Davidts, Fredie Floré, Steven Humblet,
Kees Keijer, David Nolens, Jeroen Peeters, Lieven Van Den
Abeele, Dorine van Hoogstraten, Indira van ‘t Klooster

illustratie uit ‘The Analysis of Sensations’ van Ernst Mach, 1885,
opgenomen in  ‘Action in Perception’, The MIT Press, 

London/Cambridge Mass., 2004 
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Tentoonstellingsagenda De Witte Raaf 118

België
Aalst

Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297 – 9300 Aalst
053/41.37.89 
do-za 14-18u zo 10u30-13u30
q ‘In de schaduw van de valse bergen’ –
Dominiq V.D. wall. [tot 5/2]

Netwerk
Houtkaai z/n – 9300 Aalst 
053/78.89.81 wo-za 14-18u
q ‘Side Effects’ – Lynne Cohen, Bert
Danckaert [tot 11/2]

Antwerpen

Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 2018
Antwerpen  03/216.30.28 wo-za 14-18u
q Marc Rossignol [tot 26/1]

Dagmar De Pooter Gallery
Graaf Van Hoornestraat 6 – 2000
Antwerpen 0485/17.40.32 wo-za 14-18u
q Babs Decruyenaere, Jan De Pooter,
A.J. Wilkinson, Christophe Malfliet [tot
21/1]

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 2000 Antwerpen
03/233.13.45 do-zo 13u30-18u
q Fred Bervoets, Hugo Claus, Jan
Decleir, Roger van Akelijen [tot 29/1]

deSingel 
Jan Van Rijswijcklaan 155 – 2018
Antwerpen 03/248.28.28 di-zo 14-18u
q ‘35m2’ – Kristoffel Boghaert [9/2 tot
19/3] q ‘I’ve heard about... (a flat, fat,
growing urban experiment)’ – R&Sie(N)
[9/2 tot 9/4]

Etnografisch Museum
Suikerrui 19 – 2000 Antwerpen
03/220.86.00 di-zo 10-17u
q ‘Marokko. Ambachtelijk erfgoed’ [tot
1/9]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 2000
Antwerpen 03/231.90.56 wo-za 14-18u
q Philip Metten [tot 11/2]

Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 – 2000 Antwerpen
03/234.21.60 ma-vr 10-16u30
q Rudy Lanjouw, Monique Jennes –
schilderijen, sculpturen [29/1 tot 24/3]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 2000 Antwerpen
03/237.11.27 di-vr 10-18u za 12-18u
q ‘Yuko Gothic Grid’ – Angela Bulloch
[tot 21/1] q Tobias Rehberger [26/1 tot
11/3]

Hessenhuis
Falconrui 53 – 2000 Antwerpen
03/206.03.50 di-zo 10-17u
q ‘Freespace’ – Yves Coussement,
Alexandra Crouwers, Geert De Mot,
Stefaan Dheedene, Christian Noirfalise,
Marjan Teeuwen, Willy Van Loock [tot
31/1]

In-Between
Paardenmarkt 90-92 – 2000 Antwerpen
03/232.22.29 wo-za 11-18u
q Marilou van Lierop – schilderijen,
installatie [tot 16/2]
Jurgen Gregoir – installatie [23/2 tot 6/4]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 2000 Antwerpen
03/240.64.30 di-zo 10-17u
q ‘Frans Masereel (1889-1972) en de
kleur’ [tot 2/4]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten 
Leopold de Waelplaats – 2000
Antwerpen  03/238.78.09 di-zo 10-17u
q ‘Testamenta’ – Jan Vanriet – schilde-
rijen [tot 31/1] q ‘Freespace’ – Geert
De Mot [tot 31/1] q ‘Kunstwerk(t).
Talens Palet’ [14/2 tot 12/3] q
‘Caballero’s en andere personages in de
tekeningen van de jonge James Ensor’
[27/1 tot 30/4]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 2000 Antwerpen
03/226.06.30 wo-za 13-18u
q ‘Kommt gut’ – Kris Fierens – schilde-
rijen [26/1 tot 11/3]

ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat 28 – 2000 Antwerpen
03/470.27.70 di-zo 11-17u
q ‘Europalia Rusland. Katharina
Prospekt: The Russians’ – 
A.F. Vandevorst [tot 5/2]

MuHKA
Leuvenstraat 32 – 2000 Antwerpen
03/238.59.60 di-zo 10-17u
q ‘Collectiepresentatie XIII. Luz’ –
Carla Arocha, Joachim Bandau,
Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Paul
Casaer, Bert De Beul, Raoul De Keyser,
Jan Fabre, Douglas Gordon, Bernd
Lohaus, Luc Tuymans, Philippe Van
Snick... [tot 12/2] 
q ‘Intertidal: Vancouver Art & Artists’ –
Rodney Graham, Stan Douglas, Kelly
Wood, Steven Shearer, Scott McFarland,
Tim Lee, Brian Jungen, Roy Arden... [tot
26/2]

Openluchtmuseum voor beeldhouw-
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 – 2020 Antwerpen
03/827.13.50 di-zo 10-17u
q ‘Renaat Braem (1910-2001) en het
Middelheimmuseum. Beelden van een
paviljoen’ [tot 19/2]

Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 – 2018 Antwerpen
03/223.69.70 ma-vr 9-16u
q Faryda Moumouh – fotografie [tot 3/2]
q Johan De Meulder [tot 24/2]

Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 – 2000 Antwerpen
03/248.08.71 wo-za 14-18u
q ‘Not a Painting Show’ – 
Bjarne Melgaard [tot 21/1]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 2000 Antwerpen
03/257.14.17 di-za 14-18u
q Peter Rogiers [tot 21/1]
q Sergio De Beukelaer, Peter De
Cupere, Maryam Najd [26/1 tot 11/3]

Brugge

De Bond 
Buiten de Smedevest 1 – 8000 Brugge
050/44.30.40 di-zo 9u30-17u30
q ‘In-evenwicht’ – Willy De Sauter [tot
22/1]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 8000 Brugge 
050/33.99.11 dagelijks 9u30-17u
q ‘Van Eyck tot Bosch. Oudnederlandse
kunst uit Dresden’ [tot 28/2]

Brussel

Aliceday
Dageraadstraat 62 – 1000 Brussel
02/646.31.53 wo-vr 13-19u za 14-19u
q ‘Passeur d’images’ – Antoine d’Agata,
Hugues de Wurstemberger, Dolorès
Marat, Jessica Hilltout, William Klein,
Malick Sidibé... [tot 11/2]

argos 
Werfstraat 13 – 1000 Brussel 
02/229.00.03 wo-za 14-19u
q Messieurs Delmotte, Peter Finnemore,
Kuang-Yu Tsui [4/2 tot 1/4]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 1040 Brussel
02/735.52.12 di-vr 14-18u
q ‘Radiaciones’ – Manuel Saro [tot 3/2]

Bortier Galerij
Magdalenasteenweg 55 – 1000 Brussel
02/279.64.34 di-za 11-18u
q Anne van Gompel [27/1 tot 18/2]
q Isabelle Francis [24/2 tot 18/3]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel
02/507.82.00 di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Europalia Rusland. Avant-garde in
Rusland (1900-1935)’/’Van tsaar tot kei-
zer. Moskou – Sint-Petersburg’/Sergey
Bratkov – installatie [tot 22/1]
q ‘Freespace’ – Stefaan Dheedene,
Christian Noirfalise [tot 19/2]
q ‘De constructie van de ander. Portret-
fotografie van de 19de eeuw tot nu’
[19/1 tot 12/3] 

q ‘Théo Van Rysselberghe (1862-1926)’
[10/2 tot 21/5] q ‘Het verlangen naar
schoonheid. De Wiener Werkstätte en
het Stoclet huis’ [17/2 tot 28/5]

Brigittinenkapel
Korte Brigittinenstraat – 1000 Brussel 
di-vr 13-18u za 10-18u zo 10-15u
q Claudio Parmiggiani [26/1 tot 19/3]

Center for Contemporary Non-
Objective Art 
Barthélémylaan 5 – 1000 Brussel
02/502.69.02 vr-zo 14-18u
q Guenter Tuzina [tot 29/1]

CIVA, Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 1050 Brussel
02/642.24.80 di-zo 10u30-18u30
q ‘Alter Architecture. Hier, elders &
anders’ [tot 26/3]

Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 – 1000 Brussel
02/279.64.21 
q David Miles [tot 13/2]

Erna Hécey Gallery
Fabrieksstraat 1 – 1000 Brussel
02/502.00.24 
q ‘... But the Cups Never Grew to Be
Kettles’ – Johan Grimonprez,
Roy Villevoye & Jan Dietvorst [tot 9/2] 
q ‘Location Shots’ [17/2 tot 1/4]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 1000 Brussel
02/219.44.51 wo-za 14-18u
q ‘De Potten van Etablissement 2006’ –
prijsuitreiking [tot 21/1]
q Stephen Wilks [-/2 tot -/3]

Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art
Stokkelse Steenweg 45 – 1200 Brussel
02/761.27.67 do-vr 9u30-12u30 13u30-
17u30 za 9u30-17u
q ‘Pierre, Papier, Ciseaux’ [16/2 tot 1/4]

Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 – 1000 Brussel
02/219.14.22 di-za 14u30-18u
q ‘Prima Facie (Fourth State)’ – 
John Baldessari [tot 11/2]
q Thomas Struth [-/2 tot -/3]

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 108 – 1060
Brussel  02/537.81.36 wo-za 14-19u
q Karl Waldmann [tot 28/1]

Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35 – 1050 Brussel
02/538.08.18 di-za 14-19u
q Gert & Uwe Tobias [tot -/2]

Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 – 1050
Brussel  02/515.64.22 di-vr 13-18u30
za-zo 10-17u
q ‘Le Symbolisme russe. La Rose bleue’
[tot 5/2]

ING Cultural Centre 
Koningsplein 6 – 1000 Brussel
02/547.22.92 dagelijks 10-18u
q ‘Fabergé, juwelier van de Romanovs’
[tot 5/2]

Institut Supérieur pour l’Etude du
Langage Plastique 
Waterloolaan 31 – 1000 Brussel
02/504.80.70 ma-za 9u30-19u
q ‘Ces mots-là’ – Evelyne de Behr [tot 4/2]
q ‘Prorata temporis’ – Alain Bornain
[17/2 tot 15/4]

Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 1000
Brussel 02/514.10.10 do-za 14-18u30
q ‘Histories’ – Joachim Koester 
[19/1 tot 26/2]

Joods Museum van België
Stalingradlaan 74 – 1000 Brussel
02/512.19.63 ma-do 12-17u zo 10-13u
q ‘175 jaar joods leven’ [tot 26/2]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 1000 Brussel 
02/741.73.00 di-zo 10-17u
q ‘Trans-Siberian Express’/’De Hunnen’
[tot 26/2]

Le blac 
Vergniesstraat 25 – 1050 Brussel
02/502.38.30 di-za 14-18u
q ‘Très riches heures’ – Boris
Beaucarne, Ian Breakwell, Leigh Clarke,
Damien De Lepeleire, Paul Hendrikse,
Hans Theys, Bob & Roberta Smith,
Lucy Harrison... [27/1 tot 26/2]

Le Botanique
Koningsstraat 236 – 1210 Brussel
02/226.12.11 di-zo 11-18u vr 11-21u
q ‘De 7 torens van Moskou (1935-
1950)’ [tot 19/2]

Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 – 1060 Brussel
02/537.65.40 di-vr 14-18u30 
za 9u30-12u 14-18u30
q Mark Bruss [tot 18/3]

Librairie Quartiers Latins
Martelaarsplein 14 – 1000 Brussel
02/227.34.04 ma-za 10-18u
q ‘Climat(s)!’ – Thierry Umbreit [20/1
tot 28/2]
Recyclart
Ursulinenstraat 25 – 1000 Brussel
02/502.57.34 
q ‘Kleur’ – Léopoldine Roux, Clément
de Gaulejac, Marc Vernon, Peter Hansen
[tot 3/5]

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 74 – 1030 Brussel
02/250.11.66 di-vr 10-17u za 13-17u
q ‘Music Wanted’ – Davide Bertocchi
[27/1 tot 11/3]

Stadhuis Brussel 
Grote Markt – 1000 Brussel  
02/279.45.10 di-zo 11-18u
q ‘Brussel 14-18. Een stad in oorlog,
dag na dag’ [tot 20/2]

Usagexterne
Oude Graanmarkt 46 – 1000 Brussel
02/502.68.09 di-za 10-19u
q ‘Des visages des couleurs’ [10/2 tot
29/4]

Vlaams Parlement
IJzerenkruisstraat 99 – 1000 Brussel
02/552.11.11 ma-za 10-17u
q ‘Jan Fabre in het Vlaams Parlement.
Kijkdozen en denkmodellen 1977-2004’
[26/1 tot 24/6]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 1050 Brussel
02/639.67.30 di-za 12-18u
q ‘Existential Portraits’ – George Condo
[26/1 tot 4/3]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 6032
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
071/43.58.10 di-zo 10-18u
q ‘Don McCullin Rétrospective’/’Archive
Delhaize Le Lion’/’Eaux douces’ – 
Alain Xhardez [tot 5/3]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 – 6010
Couillet 071/36.00.65 wo-vr 14-19u 
za 11-18u
q Vincen Beeckman, Roel Jacobs,
Philippe Herbet [tot 11/2]

Damme

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 8340 Damme-
Sijsele  0498/75.43.37 za-zo 10-12u
15-18u 
q Johan Clarysse, Robert Kayser, Juan
Paparella, Robert Vollekindt, Didier Vé,
Diana Tibbaut, Pierre Rosenthal... [tot
29/1]

Deurle

Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 – 9831 Deurle
09/282.77.93 do-zo 14u-18u
q ‘Young Painters’ – Charlotte Brisland,
Armando Marino, Katy Moran [29/1 tot
20/3]

MDD 
Museumlaan 14 – 9831 Deurle
09/282.51.23 di-vr 13-17u za-zo 11-17u
q Juliano Sarmento/’Valerius De
Saedeleer’ [tot 22/1] q ‘Picture This!’ –
Erwan Maheo [29/1 tot 26/2] 
q Albert Oehlen / Marc Goethals [29/1
tot 19/3] q ‘Picture This!’ – Matthieu
Ronse [1 tot 26/3]

Deurne

Zilvermuseum Sterckshof Provincie
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 2100 Deurne
03/360.52.50 di-zo 10-17u30
q ‘Christofle. Hoogtepunten van een
dynastie’ [tot 29/1]

Gent

Caermersklooster 
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 9000
Gent 09/269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Kunstwerk(t). Talens Palet’ – Gerda
Lens, Christophe Roeland, Wivina Ockier
[11/2 tot 2/4] q ‘Provinciale Prijs voor
Beeldende Kunst 2005’ – Stief Desmet,
Steve Schepens, Pascal De Pauw [3/2
tot 2/4]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 9000 Gent
09/267.99.99 di-zo 9u30-17u
q ‘Nanny Still, Ambassador of Design’/
’Architect Geo Henderick (1879-1957).
La merveilleuse architecture’ [11/2 tot
16/4]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 9000 Gent 
09/222.00.33 wo-vr 14-18u 
za 10u30-18u30
q ‘Cross-Reference’ – Lawrence
Malstaf, Stief Desmet, Joey Kötting,
Kiki Smith, Jacques Charlier, Pieter
Laurens Mol, Eva Schlegel [tot 5/2]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 9000 Gent 
0477/43.77.94 wo-za 14-18u
q Annelies de Mey [14/1 tot 25/2]

Het Kabinet
Wintertuinstraat 23 – 9000 Gent
09/233.01.91 dagelijks 12-22u
q ‘Molenkraam’ – Jouke Kleerebezem
[tot 22/1]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 9000 Gent
09/216.35.95 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Pijn’ [tot 30/4]

OneTwenty Gallery
Diksmuidestraat 41 – 9000 Gent
09/243.10.05 vr-zo 11-19u
q Anneke Eussen [tot 19/2]
q Jochen Mühlenbrink [25/2 tot 2/3]

SMAK
Citadelpark – 9000 Gent 
09/221.17.03 di-zo 10-18u
q ‘Onderzoeksproject Culture 2000;
Case Suchan Kinoshita’ [tot 29/1]
q ‘Collectie-uitdieping: Henk Visch’ [28/1
tot 19/3] q Franky D.C. [28/1 tot 2/4]
q Dora Garcia [25/2 tot 7/5]

Hamme

Gaanderij Vercammen
Kapellestraat 70 – 9220 Hamme
052/48.07.87 za-zo 14-18u
q ‘Obsessions’ – Patrik Vermeulen –
schilderijen [22/1 tot 26/2]

Hasselt

CIAP
Zuivelmarkt 44 – 3500 Hasselt
011/22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u
q ‘Limbo’ – Leen Voet [tot 18/2]

de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 – 3500 Hasselt 
011/22.99.31 di-zo 10-17u
q ‘The Selffullfilling Prophecy’ – 
Jan Leander Carlier/Arno Roncada –
fotografie/’Niets nieuw’ – Dagmar
Brozova – schilderijen [tot 19/2] 
q Ton Huijbers [25/2 tot 9/4]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 3500 Hasselt
011/29.59.60 di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Toegepast 10’ [tot 12/2]
q ‘Exces. Beelden en lichamen in bui-
tensporige tijden’ – Els Opsomer,
Alexander Sokurov, Dierk Schmidt,
Kendell Geers, Lieven de Boeck, Harun
Farocki & Andrei Ujica, Felix Gonzalez-
Torres, Renzo Martens... [12/2 tot 21/5]

Hingene

Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 –
2880 Hingene 
03/889.57.05 ma za-zo 14-19u
q ‘Transparantie en de derde dimensie’ –
Wilfried Seghers [13/2 tot 26/3]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise – 7301 Hornu
065/65.21.21 
q ‘Label-Design.be: Design in Belgium
after 2000’ [tot 16/2]

Ieper

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 8900 Ieper
057/22.85.84 dagelijks 10-18u
q ‘Eugeen Yoors (1879-1975).
Oorlogsgetuige 1914-1918’ [tot 23/4]

Knokke

Benoot Gallery
Zeedijk 743 – 8300 Knokke 
050/61.12.37 za-ma 10u30-18u30
q ‘Abstract Art’ –  Marga Brey, Ciria,
Amedée Cortier, Gilbert Decock, Karel
Dierickx, Lacasse, Horst Lin, Luc Peire...
[tot 27/2]

Galerie Adrian David
Kustlaan 335 – 8300 Knokke  
050/38.86.31 
q ‘Contemporary Art, Collector Art &
Masterpieces 20th Century’

Kortrijk

Broelmuseum
Broelkaai 6 – 8500 Kortrijk 
056/24.08.70 di-zo 10-18u
q ‘(R)evolutie in de porseleinkast. Een
confrontatie tussen klassieke en heden-
daagse keramiek’ [tot 31/1]

Leuven

Stedelijk Museum Vander Kelen –
Mertens
Savoyestraat 6 – 3000 Leuven
016/22.69.06 di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘577.4 The Distance Between Leuven
Buchenwald. Beeldenparcours in de stad’
[16/2 tot 2/4]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 3000 Leuven
016/23.03.20 ma-vr 10-18u zo 14-18u
q ‘Artefact Festival’ – nieuwe media
[tot 18/2] q Pieter Vermeersch [30/1
tot 3/3]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 4000 Liège
04/223.19.60 di-za 13-18u
q ‘5de Internationale Biënnale voor
Fotografie en Visuele Kunst. Brazilië.
Traditions et modernité’ [19/2 tot 2/4]

Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 – 4000 Liège
04/221.41.91 wo-za 15-18u
q ‘Carte blanche à la Galerie Cérami’
[tot 4/3] q ‘5de Internationale Biënnale
voor Fotografie en Visuele Kunst. Brazilië’
– Felten-Massinger [19/2 tot 2/4]

Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain
Parc de la Boverie 3 – 4020 Liège
04/343.04.03 di-za 13-18u zo 11-16u30
q ‘5de Internationale Biënnale voor
Fotografie en Visuele Kunst. Brazilië’
[19/2 tot 2/4]

Lokeren

Di-Art Galerie
Vrijheidsplein 1 – 9160 Lokeren
09/348.06.42 wo-vr 14-18u za 10-17u
zo 15-18u
q ‘Filiaal van de hemel’ – Michael
Aerts, Sébastien Caillat, Luk Berghe,
Nick Ervinck, Olivier Deprez, Jan De
Wachter, Ria Pacquée, Tinka Pittoors,
Stefan Serneels... [22/1 tot 19/2]

Stedelijk Museum Lokeren
Markt 15 A – 9160 Lokeren  
09/340.50.64 wo+vr+zo 14-17u
q ‘Filiaal van de hemel’ – Michael
Aerts, Sébastien Caillat, Luk Berghe,
Nick Ervinck, Olivier Deprez, Jan De
Wachter, Ria Pacquée, Tinka Pittoors,
Stefan Serneels... [22/1 tot 19/2]

Louvain-la-Neuve

Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 – 1348 Louvain-
la-Neuve 
010/47.48.41 ma-vr 10-18u zo 14-18u
q ‘Traits d’union. Portraits du fonds
Suzanne Lenoir’ [tot 5/3]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 9870 Machelen-Zulte
09/381.60.00 wo-zo 11-17u
q ‘Roger Raveel. Het grafische oeuvre’
[tot 19/2]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 2800 Mechelen
015/33.63.36 vr-zo 14-18u
q ‘Places’ – Herman Van Ingelgem
[22/1 tot 5/3]

Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren – 2800 Mechelen
015/29.40.14 do-zo 11-18u
q ‘Meisjes en filosofen’ – Koen Theys
[tot 9/2] q Peter Buggenhout [11/3 tot
23/4]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 
7140 Morlanwelz 
064/21.21.93 di-zo 10-18u
q ‘Alphabet(s). Une révolution dans le
système des écritures’ [28/1 tot 17/4]

Oostende

Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 – 8400 Oostende
059/70.18.70 za-zo 10u30-18u30
q Didier Mahieu/’Abstract Art’ [tot 12/3]

Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst
Romestraat 11 – 8400 Oostende
059/50.81.18 di-zo 10-18u
q Jean Raine, Jean Miotte [21/1 tot
26/2]

Otegem

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A – 8553 Otegem
056/64.48.93 wo-do za-zo 14-18u 
vr 9-12u 13-18u
q Ilya Kabakov – schilderijen, tekenin-
gen [4/3 tot 23/4]

Roeselare

Cultuurcentrum De Spil
H. Spilleboutdreef 1 – 8800 Roeselare
051/26.57.00 ma-za 11-18u
q ‘Calder Hommage’ – Acanthus / Joke
Van Leeuwen [tot 6/2] q Florin Maen
[12/3 tot 23/4]

Stavelot

Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 4970 Stavelot
080/86.42.94 wo-zo 14-18u30
q Joaquim Chancho – schilderijen [18/1
tot 5/3]

Strombeek-Bever 

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 1853 Strombeek-
Bever 02/263.03.43 dagelijks 10-22u
q ‘Meisjes en filosofen’ – Koen Theys
[tot 9/2] q Vaast Colson, Ivo Provoost &
Simona Denicolai Project [25/2 tot 5/4]

Tongeren

Cultuurcentrum De Velinx
Dijk 111 – 3700 Tongeren 
012/39.38.00 ma-vr 10-21u za-zo 14-18u
q Patrick Vissers [tot 12/2]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 8790 Waregem
056/62.94.10 
q ‘Auf die Bühne’ – Hermann Maier
Neustadt [tot 29/1]

Hoe uw tentoonstellings-
gegevens opgenomen kunnen
worden in de agenda…

De tentoonstellingsagenda
bestaat uit een Belgisch, een
Nederlands en een Europees
gedeelte. Per land is de informa-
tie alfabetisch naar plaatsnaam,
en per plaatsnaam alfabetisch
naar de naam van de tentoon-
stellingsruimte gerangschikt.
De agenda bevat informatie van
musea, kunststichtingen, culture-
le centra, galeries en alternatie-
ve ruimten… Initiatieven van
openbare instellingen en adver-
teerders in De Witte Raaf wor-
den gratis in de agenda opgeno-
men, zelfs als slechts eenmaal
per jaar geadverteerd wordt.
Andere initiatieven worden ver-
meld indien overgegaan wordt
tot een steunabonnement voor
zes vermeldingen (50,00 EUR)
of een abonnement voor eenma-
lige vermeldingen (20,00 EUR).
Stortingen van Belgische ten-
toonstellingsruimten dienen te
worden verricht op het rekening-
nummer 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 tele-
foonnummer en de openings-
uren. De gegevens (de titel van
de tentoonstelling(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.

Galerie de Expeditie
7 januari t/m 19 februari 2006  André Kruysen sculpturen Jaroslaw Flicinski schilderijen

Galerie de Expeditie Leliegracht 47 t 020 620 47 58 wo tm vr 11.00–18.00 uur galerie@de-expeditie.com
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam f 020 624 62 20 za 14.00–18.00 uur www.de-expeditie.com
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Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 9473 Welle 
053/66.43.82 vr-za 14-18u zo 10-12u 
14-18u
q Lucie Renneboog [tot 12/2]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 52058 Aachen
0241/180.71.04 di+do 10-17 wo+vr 10-
20u za-zo 11-17u
q ‘Artgames. Analogies between Art and
Games’ – Atelier Kompakt, Norbart
Bayer, Andrea Bender, Flavio Bonetti,
Fischli & Weiss, Christian Jankowski,
Mariko Mori, Angel Vergara... [tot 5/3]
q Barbara Kruger [tot 23/4]

Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten – 52070
Aachen 0241/50.32.55 di-zo 14-18u 
wo 14-20u
q Oliver Cieslink & Barbara Schenk 
[tot 5/3]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 52070 Aachen
0241/432.44.20 di-zo 12-18u 
wo 12-21u
q ‘Europas Spiegel: die Antiken-
sammlung’ [tot 29/1]

Baden-Baden

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 76530 Baden-
Baden 07221/232.50 di-zo 11-18u
q ‘Female’ – Marlene Dumas [tot 26/2]
q ‘Thomas Schüütte. Arbeiten auf
Papier’ [11/3 tot 30/4]

Bedburg-Hau

Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 47551 Bedburg-Hau
02824/9510-0 zo-do 10-18u vr 10-21u
q ‘Armando. Neue Horizonte’ [tot 27/2]

Berlin

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 10117 Berlin
030/202.093-0 ma-zo 11-20u 
do-vr 11-22u
q ‘Hommage à Picasso’ – 
Hanne Darboven [4/2 tot 23/4]

Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 – 10117 Berlin
030/281.73.25 di-zo 12-18u
q ‘Annual Industrial Report. Throbbing
Gristle at Kunst-Werke’ [tot 29/1]
q ‘Contemporary Arab Representations.
The Iraqi Equation’/’B-Zone. Becoming
Europe and Beyond’ [tot 26/2]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 10785 Berlin
030/226.26.56 di-vr 10-20u 
za-zo 11-20u do 10-22u
q ‘Male Lago’ – Jörg Immendorff 
[tot 22/1]

Akademie der Küünste
Hanseatenweg 10 – 10557 Berlin-
Tiergarten 030/39.07.6-0 ma 13-19u
di-zo 10-19u
q ‘Transmediale 06: Smile Machines’
[3/2 tot 19/3]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 – 53113 Bonn
0228/91.71.202 di-wo 10-21u 
do-zo 10-19u
q ‘Barok in het Vaticaan. Kunst en cul-
tuur in het Rome van de pausen (1550-
1630)’ [tot 19/3] q ‘Meesterwerken van
de Franse schilderkunst’ [17/2 tot 14/5]

Brühl

Marx Ernst Museum Brühl
Comesstrasse 42 – 50321 Brühl
02232/792.711 
q ‘Openingstentoonstelling’ [tot 5/3] 

Duisburg

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Düüsseldorfer Strasse 51 – 47049
Duisburg 0203/283.26.30 di-za 11-17u
zo 10-18u
q ‘Lehmbruck, Rodin and Maillol’/’The
Modernist Image of Man’ [tot 29/1]
q ‘Manfred Lehmbruck (1915-1992).
Architecture around 1960’ [tot 19/2]
q ‘Körper-Sprachen’ [tot 12/3]
q ‘Nachbar. Künstler aus Nijmegen zu
Gast bei der Duisburger Sezession’
[19/2 tot 2/4]

Düsseldorf

K20 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 40213 Düsseldorf
0211/83.81.130 di-zo 10-18u vr 11-18u
q ‘Henri Matisse (1869-1954).
Figure Color Space’ [tot 26/2]

Städtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 40213 Düsseldorf
0211/899.62.43 di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘One of Many. Origins and Variants’ –
Allen Ruppersberg [tot 19/2]
q ‘Das letzte Wort der Kunst. Heinrich
Heine und Robert Schumann zum 150.
Todesjahr’ [12/3 tot 11/6]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 40217 Düsseldorf
0211/83.81.600 di-vr 10-18u 
za-zo 11-18u
q ‘On Both Sides of the Rhine.
Ambience’ [tot 12/2]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 40479 Düsseldorf
0211/89.962.60 di-zo 11-18u
q ‘Kunst und Design – Kunst im Design’
[tot 12/3] q ‘Joseph Beuys in Aktion.
Heilfräfte der Kunst. Hommage zum 20.
Todestag’ [21/1 tot 19/3]

Essen

Museum Folkwang Essen und
Städtische Galerie
Goethestraße 41 – 45128 Essen
0201/884.51.03 di-zo 10-18u vr 10-24u
q ‘Forest’ – Jitka Hanzlova/’Das
Industriebild’ – Max Peiffer Watenpuhl
[tot 19/2]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 – 73728 Esslingen
0711/35.12.24.61 di 11-20u 
wo-zo 11-18u
q ‘Borg 21 W & 64 N’ – Inga Svala
Thorsdottir [tot 5/2]

Frankfurt

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 60311 Frankfurt
069/29.98.82.20 wo-za 11-22u 
di+zo 11-19u
q ‘Summer of Love. Art of the
Psychedelic Era’ [tot 12/2] 
q ‘James Ensor’ [tot 19/3]
q ‘Max Beckmann. The Watercolors 
and Pastels’ [3/3 tot 28/5]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 60594 Frankfurt 1
069/21.23.40.37 di-zo 10-17u 
wo 10-20u
q ‘Schmuecken’ – Manfred Nisslmüller
[tot 29/1]

Portikus 
Weckmarkt 17 – 60311 Frankfurt am
Main 069/2199.8760 di-zo 11-18u 
wo 11-20u
q ‘Gorgeousness & Gorgeosity’ – 
Mark Leckey [tot 22/1]

Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 – 60311 Frankfurt-am-
Main 069/212.304.47 di-zo 10-17u 
wo 10-20u
q ‘Spinnwebzeit. Die Ebay-Vernetzung’
[tot 29/1]

Hamburg

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 20095 Hamburg
040/24.86.26.12 
q ‘Return to Space’ – Thomas Ruff,
Jane & Louise Wilson, Björn Dahlem,
Sylvie Fleury [tot 12/2]

Hannover

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 30159 Hannover
0511/32.45.94 di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Night Sites’ – Eija-Liisa Ahtila, Hans
Op de Beeck, Jennifer & Kevin McCoy,
Hans Schabus, Smith & Stewart [tot 5/2]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 32052 Herford
05221/99.44.30.0 di-zo 11-18u
q ‘The Inner Voice’ – Asta
Gröting/’Passione Guistizia Liberta’ –
Letizia Battaglia [22/1 tot 5/3]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 76133 Karlsruhe
0721/28.226 di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q ‘Ernst Caramelle. Alle Drucksachen
1974-2005’/’Who Can Tell If I Am
Inventing?’ – Rosa Barba [18/1 tot 26/2]
q ‘Social Design’ – Matthew Brannon,
FOS, Laura Horelli [11/3 tot 23/4]

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Hans-Thoma-Strasse 2 – 76133
Karlsruhe  0721/135.31.88 di-vr 10-17u
za-zo 10-18u
q ‘David Teniers le jeune (1610-1690)’
[tot 19/2]

Kassel

Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18 – 34117 Kassel
0561/707.27.20 di-zo 10-18u do 10-20u
q Elina Brotherus, Aino Kannisto, Sanna
Kannisto, Fanni Niemi-Junkola, Salla
Tykkä [tot 26/2]

Kleve

Museum Kurhaus Ewald Mataré
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 – 47533 Kleve
02821/75.010 di-zo 10-18u
q ‘Imago Mundi’ – Lothar Baumgarten
[29/1 tot 14/5]

Köln

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 50667 Köln
0221/221.238.60 di-zo 11-17u 
wo 11-20u
q ‘Mode & Design aus Island’ [tot 29/1]

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 50667 Köln
0221/221.223.79 di 10-20u 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘FRAC. Auf beiden Seiten des Rheins’
[tot 12/2] q ‘Menopause’ – Rosemarie
Trockel [tot 22/2] q ‘World’s Most
Photographed’ [4/2 tot 1/5] 
q Cristina Iglesias [11/3 tot 11/6] 

Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz 4 – 50667 Köln
0221/221.244.38 di-zo 10-17u
q ‘Anmut und Grazie. Die schööne
Tanagräerin’ [tot 19/2]

Museum für Ostasiatische Kunst
Universitätsstrasse 100 – 50674 Köln
0221/940.518-0 di-zo 11-17u do 11-20u
q ‘Schätze der Liao (907-1125). Chinas
vergessene Nomadendynastie’ [27/1 tot
22/4] q ‘Faszination Keramik. Moderne
japanische Meisterwerke in Ton aus der
Sammlung Gisela Freudenberg’ [4/2 tot
30/4]

Rautenstrauch-Joest-Museum
Ubierring 45 – 50678 Köln 
0221/336.94.13 di-vr 10-16u 
za-zo 11-16u
q ‘Urformen der Kunst. Fotografien Karl
Blossfelds und aussereuropäische Kunst’
[tot 26/3]

Köln Messe
Messeplatz 1 – 50679 Köln 
0221/82.10 
q ‘KunstKöln 2006’ – kunstbeurs 
[15 tot 19/2]

Krefeld

Haus Lange & Esters
Wilhelmshofallee 91-97 – 47798
Krefeld  02151/77.00.44 di-zo 11-17u
q ‘31 Apotheotic Antiphrases fo Haus
Esters’ – Anton Henning/’John Wesley:
Works on Paper since 1960’ [tot 29/1]
q Gregory Crewdson [19/2 tot 14/5]

Mönchengladbach

Städtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 41061
Mönchengladbach 02161/25.26.31 
di-zo 10-18u
q ‘Art of the Eighties and Seventies’ –
Michael Stevenson [tot 29/1]
q ‘Never Again’ – Monica Bonvicini 
[tot 9/4]

München

Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 – 80333 München
089/23.80.50 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Possessed’ – Shirin Neshat [tot 29/1]
q ‘Pier Paolo Pasolini (1922-1975) and
Death’ [tot 5/2] q ‘Adam Elsheimer:
The Flight into Egypt’ [tot 26/2] 
q ‘Rembrandt. Etchings’ [21/2 tot 26/3]
q ‘Graphic Wave. Poster Design form
Japan since 1990’ [22/2 tot 23/4]
q ‘Ort und Erinnerung. Sites of National
Socialist Past in Munich’ [9/2 tot 30/5]
q ‘Monika Baer. Paintings and Drawings
1992-2005’ [3/3 tot 10/6]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 80538
München  089/211.27.115 
q ‘Family Affairs. Brothers and Sisters
in Art’ [tot 22/1] q ‘Retrospective’ –
Lee Friedlander – fotografie [tot 12/2] 
q ‘Click Doubleclick. The Documentary
Factor’ – Tina Barney, Dirk Braeckman,
David Claerbout, Luc Delahaye, Rineke
Dijkstra, Patrick Faigenbaum, Stephen
Gill, Paul Graham, Hans van der Meer,
Thomas Ruff, Jeff Wall, Thomas Struth...
[8/2 tot 23/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 81675
München 089/45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q ‘Franz von Stuck. Die Künstlerfamilie’
[tot 26/2] q ‘L’art nouveau. Schenkung
Ziersch’ [tot 14/5]

Münster

Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 48143 Münster
0251/59.07.01 di-zo 10-18u
q ‘Willi Baumeister. Figuren und
Zeichen’ [tot 29/1] q ‘GeldKunst –
KunstGeld. Deutsche Gedenkmünzen und
ihre Gestaltung’ [tot 19/2] q ‘Emotion
of Color’ – Phil Sims [19/2 tot 9/4]
q Pierre Soulages [26/2 tot 23/4]
q ‘Melchior Lechters Gegen-Welten.
Kunst um 1900 zwischen Münster, Indien
und Berlin’ [4/2 tot 1/5]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 57072 Siegen
0271/405.77.10 
q ‘Kontexte der Fotografie’ – Victor
Burgin, Gérard Collin-Thiébaut, Peter
Downsbrough, Jochen Gerz, Dan
Graham, Hans Haacke, Pierre Huyghe,
Jean LeGac, Anna Oppermann, Gina
Pane, Jeff Wall... [tot 31/1]

Stuttgart

Württembergischer Kunstverein
Kunstgebäude am Schlossplatz – 70173
Stuttgart 
0711/22.33.70 di-zo 11-18u wo 11-20u
q ‘Expanded Media’ – Martin Brand,
Michael Brunntrup, Andrea Frank, Flurin
Borg Madsen, Federico Muelas, Sophie
Pester, Judy Ross, Jan-Peter E.R.
Sontag... [19/1 tot 26/2] 

q ‘Pong.Mythos’ – Al Alcorn, Ralph
Baer, Dr. Pong, Valie Export, Gordan
Savicic, Stephan Kambor, Niklas Roy,
Olaf Val... [11/2 tot 30/4]
q ‘On Difference #2’ – Agitprop, Nancy
Adajania, Sandor Bartha, Solomon
Benjamin, Sankay Kak, Ivan Moudov...
[18/2 tot 30/4]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 – 38440 Wolfsburg
05361/266.90 wo-za 11-18u 
di+zo 11-20u
q Hussein Chalayan [tot 5/2]
q ‘Harmony. Paintings 1998-2005’ –
Eberhard Havekost [tot 26/2]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 68130 Altkirch
03.89.08.82.59 di-vr 10-18u 
za-zo 14-19u
q ‘Et maintenant?’ – Jeremy Deller,
Gavin Turk, Hew Locke, Peter Saville,
Scott King, Vinca Petersen, Emma Kay...
[tot 19/2]
q ‘Victime de la mode’ [12/3 tot 14/5]

Caen

Musée des Beaux-Arts
Le Château – 14000 Caen 
02.31.85.28.63 
q ‘Christian Dotremont (1922-1979).
Que le langage se dérange’ [tot 6/2]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 44700 Carquefou
02.28.01.50.00 wo-vr 12-18u 
za-zo 15-19u
q ‘XIXèmes ateliers internationaux du
Frac’ – Kristina Solomoukha, Pascal
Bircher, Jan Christensen, François
Curlet, H.H. Lim, Nicolas Moulin, Hervé
Trioreau [18/1 tot 12/3]

Delme

Centre d’art contemporain La
Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 – 57590 Delme
03.87.01.43.42 wo-za 14-18u zo 11-18u
q Toby Paterson [tot 12/2]

Dijon

Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 – 21000 Dijon
03.80.67.18.18 ma-za 14-18u
q ‘Invisible Cities’ – Jonas Dahlberg 
[tot 18/2]

Grenoble

CNAC Magasin
Cours Berriat 155 – 38000 Grenoble
04.76.21.95.84 di-zo 12-19u
q ‘Cinemas’ – Jean-Luc Godard,
Philippe Parreno, Ange Leccia, Bernard
Joisten, Dominique Gonzalez-Foerster,
Pierre Joseph, Vidya Gastaldon, Philippe
Perrin, Christelle Lheureux...
[22/1 tot 7/5]
q ‘Climate Change’ – Michael Craig-
Martin [22/1 tot 3/9]

Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 – 69001 Lyon
04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u
q ‘Laurens – Braque: Un dialogue’
[tot 30/1]

Ateliers d’Artistes de la Ville de
Marseille
Boulevard Boisson 11-19 – 13004
Marseille 04.91.85.42.78 di-za 14-19u
q ‘Retour de Naples’ – Catherine Burki,
Eve Garemi, Gum, Brice Domingues,
Céline Martinez, Claire Manent,
Guillaume Stagnaro, Nicolas Tourre,
Zhe Xu... [tot 10/2]

Paris

Jeu de Paume
Place de la Concorde – 75001 Paris
01.47.03.12.50 di 12-21u30 
wo-vr 12-19u za-zo 10-19u
q ‘Ed Ruscha, photographe’/’Relation’ –
Craigie Horsfield [31/1 tot 30/4]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 75004 Paris
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
q ‘La donation Sonia et Charles
Delaunay, à l’atelier Brancusi’ [tot 13/2]

Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 – 75004 Paris
01.47.03.12.50 
q Christer Strömholm [tot 19/3]

Maison Européenne de la
Photographie
Rue de Fourcy 5-7 – 75004 Paris
01.44.78.75.00 wo-zo 11-20u
q ‘Bernard Faucon. Rétrospective 1976-
1995’ [tot 5/3]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 75006 Paris
01.44.41.86.50 wo-ma 9u30-17u
q ‘Dutilleux et Robaut, une affaire de
famille’ [tot 30/1]
q ‘Entre Ingres et Delacroix: François-
Etienne Haro’ [24/2 tot 15/5]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3 –
75008 Paris 
01.44.13.17.17 wo 10-22u 
do-ma 10-20u

q ‘Vienne 1900. Klimt, Schiele, Moser,
Kokoschka’ [tot 23/1]
q ‘Jungles à Paris: la peinture du
Douanier Rousseau’ [13/3 tot 19/6]

Musée Cernuschi
Avenue Vélasquez 7 – 75008 Paris
01.45.63.50.75 di-zo 10-17u40
q ‘Peintures érotiques de Chine’
[3/2 tot 7/5]

Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 – 75009 Paris
01.48.74.95.38 di-zo 10-17u40
q ‘Pablo Picasso – Piero Crommelynck.
Dialogues à l’atelier de gravures’
[28/2 tot 11/6]

La Maison Rouge 
Boulevard de la Bastille 10 – 75012
Paris  01.40.01.08.81 wo-zo 11-19u 
do 11-21u
q Luc Delahaye – fotografie/’Cinema
prisma’ – Dieter Appelt/’Spotless’ –
François Curlet & Donuts [tot 22/1] 
q ‘Une vision du monde. Une sélection
dans la collection d’Isabelle et Jean-
Conrad Lemaître’ [19/2 tot 14/5]

Bibliothèque Nationale de France
François Mitterand
Quai François Mauriac – 75013 Paris 
di-za 10-19u zo 12-19u
q ‘Livre de Parole. Torah, Bible, Coran’
[tot 30/4] q Roger Ballen – fotografie
[21/2 tot 21/5] q ‘Les Lumières. Un
héritage pour demain’ [1/3 tot 28/5]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 75014 Paris
01.42.18.56.50 di-zo 12-20u
q ‘Nature + eye’m hungry’ – 
John Maeda/Ron Mueck [tot 19/2]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 75019 Paris
01.53.19.88.10 wo-vr 14-19u 
za-zo 11-19u
q Joseph Dadoune [28/1 tot 19/2]
q Jean-Michel Sanejouand [tot 19/2]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 75058 Paris
Cedex01
01.40.20.50.50 do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
q ‘Une affaire de famille: Constant
Dutilleux (1807-1865) et Alfred Robaut
(1830-1909)’ [tot 30/1] q ‘Contrepoint.
De l’objet d’art à la sculpture’ – Johan
Creten, Paul-Armand Gette, Françoise
Quardon, Huang Yong Ping, Françoise
Vergier, Jime Dine, Louise Bourgeois...
[tot 20/2] q ‘Le Louvre, Le Monde’ –
Jean-Luc Moulène [tot 20/2]
q ‘Le triomphe de Venise. Image, archi-
tecture et décor vénitiens dans le second
Cinquecento’ [tot 19/4] q ‘Les Van
Blarenberghe. Peintres et miniaturistes’
[19/1 tot 24/4] q ‘Le Paradis de
Tintoret. Un concours pour la palais des
Doges’/ ‘Véronèse et le dessin vénitien’
[9/2 tot 8/5] q ‘Ingres (1780-1867)’
[24/2 tot 15/5]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 75343
Paris cedex 07 
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
q ‘L’objet et son double. Dessins d’arts
décoratifs des collections du musée
d’Orsay’ [tot -/3] q ‘Figures et portraits’
[-/2 tot -/4] q ‘Cézanne et Pissarro
1865-1885’ [28/2 tot 28/5] 
q ‘Saint-Gobain: une entreprise et
l’Histoire’ [7/3 tot 4/6]

Quimper

Le Quartier
Place du 137è R.I. – 29107 Quimper
02.98.55.55.77 di-za 10-18u zo 14-17u
q Onuma Nemon [28/1 tot 26/3]

Rennes

Triangle
Boulevard de Yougoslavie – Rennes
02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18u
q ‘Rapport de forces’ – Bruno
Serralongue – fotografie [tot 4/2] 
q ‘Proposition’ – Jean-Marc Segalen
[tot 4/3]

Saint-Etienne

Musée d’Art Moderne
La Terrasse – 42000 Saint-Etienne
04.77.79.52.52 wo-ma 10-18u
q Lee Ufan, Osvaldo Romberg [tot 19/2]

Tourcoing

Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 59200 Tourcoing
03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18u
q Mahjoub Ben Bella [28/1 tot 28/3]

Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 59207 Tourcoing
03.20.28.38.00 wo-ma 14-19u 
za-zo 15-19u
q ‘Lumière du temps’ – Thierry Kuntzel
[4/2 tot 9/4]

Groot-Brittannië
Cornwall 

Tate Gallery St Ives
St Ives – TR26 1TG Cornwall
01736/79.65.43 di-zo 10u30-17u30
q ‘Turner in the South West: Light into
Colour’/ Ellsworth Kelly, Keiko Mukaide
[28/1 tot 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – LS1 3AH Leeds
0113/234.31.58 dagelijks 10-17u30 
wo 10-21u
q ‘Thomas Woolner: Seeing Sculpture
Through Photography’ [tot 5/2]
q ‘Espaçço Aberto/Espaçço Fechado:
Sites for Sculpture in Modern Brazil’
[5/2 tot 16/4]

Liverpool

Tate Gallery Liverpool
Albert Dock – L3 4BB Liverpool
0151/709.32.23 di-zo 10-18u
q ‘Making History: Art and
Documentary in Britain from 1929 to
Now’ [3/2 tot 23/4]

London

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street – 
E1 7QX London 
020/75.22.78.88 di-zo 11-17u 
wo 11-20u
q Ugo Rondinone, David Adjaye 
[24/1 tot 26/3]

Saatchi Gallery
Underwood Street 30 – N1 7XJ London
020/7823.2332 do-zo 12-18u
q ‘The Triumph of Painting III’ [tot 5/2]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – NW3 6DG London
020/74.72.55.00 di-do 11-19u 
vr-zo11-17u30
q ‘Along the Way’ – Kerry James
Marshall [tot 29/1]

Tate Modern
Bankside – SE1 9TG London
020/78.87.86.87 vr-za 10-22u 
zo-do 10-18u
q ‘Henri Rousseau (1844-1910):
Jungles in Paris’ [tot 5/2] 
q ‘The Unilever Series: Rachel
Whiteread’ [tot 2/4]
q ‘Martin Kippenberger (1953-1997)’
[8/2 tot 7/5] q ‘Josef Albers and Laszlo
Moholy-Nagy: From the Bauhaus to the
New World’ [9/3 tot 4/6]

Tate Britain
Millbank – SW1P 4RG London
020/78.87.80.08 dagelijks 10-17u50
q ‘Turner Prize 2005’ – Darren Almond,
Gillian Carnegie, Jim Lambie, Simon
Starling [tot 22/1] q ‘Gothic
Nightmares: Fuseli, Blake and the
Romantic Imagination’ [15/2 tot 1/5] 
q ‘Tate Triennial 2006: New British Art’
[1/3 tot 14/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – W1V 0DS London
0171/439.74.38 ma-zo 10-18u
q ‘Sanctuary. A Landscape of the Mind.
Jennifer Dickson’s Photographic
Journeys in Turkey 1996-2002’ [tot
29/1] q ‘Schools Premiums Show 2006’
[27/1 tot 5/2] q Ken Draper [tot 6/3] 
q ‘China: The Three Emperors, 1662-
1795’ [tot 17/4] q ‘Jacob van Ruisdael:
Master of Landscapes’ [25/2 tot 4/6]

Groot-Hertogdom
Luxemburg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 2240 Luxembourg
+352/22.50.45 wo-ma 10-18u
q ‘Joy’ – Martin Creed, Cao Fei, Vadim
Fishkin, Gelatin, Peter Kogler, Koo
Jeong-A, John Köörmeling, Michael Lin,
Jill Mercedes, Erwin Wurm, Sturtevant,
Pipilotti Rist, Honoré d’O, Peter
Sauerer... [tot 5/3]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 1325 AL Almere
036/537.82.82 wo za-zo 12-17u 
do-vr 12-21u
q ‘Le peintre de la vie moderne’ – Sven
Kroner, Sophia Schama, Yesim Akdeniz
Graf, Ina Bierstedt, Stefan Küürten, Ulf
Puder, Arjan van Helmond, Tjebbe
Beekman, Peter Stoffel, Angelina
Gualdoni [tot 19/3]

Amersfoort

De Zonnehof
Zonnehof 8 – 3811 ND Amersfoort
033/463.30.34 di-za 10-17u zo 12-17u
q Jan Wolkers [29/1 tot 9/4]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – Amstelveen
020/547.50.50 di-zo 11-17u
q ‘Love/Romance’ – Dolores
Zorreguieta/ Joost Conijn [tot 26/2]

Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 – 1182 JE Amstelveen
020/641.57.54 do-zo 13-17u
q Eugène Brands, Walasse Ting – 
schilderijen [tot 5/2] q Borek Sipek/
Giovanni Tommasi Ferroni – schilderijen
[9/2 tot 19/3]
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Amsterdam

66 East Centre for Urban Culture
Sumatrastraat 66 – 1094 NH
Amsterdam 
vr 14-20u za 12-18u
q ‘De schaduw van het ongedachte.
Kunst in processen van stedelijke 
vernieuwing’ [tot 18/2]

Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 – 1012 Amsterdam
020/523.18.22 ma-vr 10-17u 
za-zo 11-17u
q ‘Suiker’ [tot 19/2]

Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 – 1011 VX
Amsterdam 
020/620.48.78 di-za 13-17u
q ‘Science & the City’ [tot 28/1]

Art Singel 100
Singel 100 – 1015 AD Amsterdam
020/625.77.64 wo-za 13-17u30
q Esther Levigne – schilderijen [28/1
tot 19/2] q Maayke Schuitema – 
schilderijen [4 tot 26/3]

Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 – 1016 NN Amsterdam
020/422.04.71 di-zo 11-17u
q Roma Pas [tot 6/3]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 – 1017 DE
Amsterdam 
020/625.56.51 di-wo+zo 11-18u 
do-za 11-23u
q ‘The Gravity in Art. Een korte
geschiedenis van de zwaartekracht’
[tot 22/1]
q Katharina Grosse [10/2 tot 26/3]

De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 – 1012 Amsterdam
020/626.81.68 ma-zo 10-18u
q ‘Indonesia. De ontdekking van het 
verleden’ [tot 17/4]

De Praktijk
Lauriergracht 96 – 1016 RN Amsterdam
020/422.17.27 di-za 13-18u
q ‘The Red Peyote Papers’ – Grant
Hayunga/’De Revirgin Hot Spots’ –
Kaleb de Groot [tot 8/2] q ‘Art
Rotterdam’ – kunstbeurs [16 tot 20/2] 
q ‘Dagboektekeningen, Parijse schilde-
rijen’ – Bas Meerman [11/2 tot 15/3]

Foam
Keizersgracht 609 – 1017 DS Amsterdam
020/551.65.00 dagelijks 10-17u
q ‘Whispering Spaces’ – Popel Coumou
[tot 25/1] q ‘Henri Cartier-Bresson
(1908-2004). Retrospectieve’ [tot 2/4]

Galerie Clement
Prinsengracht 845 – 1017 KB
Amsterdam  020/625.16.56 
q Sandra Kruisbrink – tekeningen 
[11/2 tot 11/3]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 1016 GT Amsterdam
020/620.47.58 wo-vr 11u-18u za 14-18u
q André Kruysen, Jaroslaw Flicinski 
[tot 25/2]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 1016 LJ Amsterdam
020/423.30.46 di-za 13-18u
Matthew Monahan [tot 21/1]
q ‘Kunstenaars van de galerie’
[21/1 tot 11/3]

Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 – 1019 LE Amsterdam
020/418.70.03 wo-zo 11-17u30
q Bart Kelholt – sculpturen [tot 27/1]
q Walter van Oel – schilderijen [27/1
tot 22/2] q Jan Dibbets – fotografie/
Wim Bors, JAS [24/2 tot 24/3]

Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 – 1015 EA
Amsterdam  020/623.62.37 di-vr 11-18u
za 14-18u
q Britta Huttenlocher [tot 5/2]
q ‘Art Rotterdam’ – kunstbeurs [15 tot
20/2] q ‘Bellona’ – Ann Lislegaard
[11/2 tot 25/3]

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – Amsterdam 
q ‘Pelgrimsschatten: Byzantium –
Jeruzalem’ [tot 26/3]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 1016 EK Amsterdam
020/531.89.89 di-zo 11-18u
q ‘The Precious Animal’ – 
Jan van IJken [tot 22/1] 
q ‘Isidore van Kinsbergen (1821-1905).
Fotopionier en theatermaker in
Nederlands-Indië’ [tot 26/2]

Mediamatic
Oosterdokskade 5 – Amsterdam
020/626.62.62 vr-zo 14-18u
q ‘Amsterdam 2.0’ – Kasper Andreasen
& Tine Melzer, Henk Bultstra & Jaakkoo
van ‘t Spijker, ... [tot 29/1]

Montevideo
Keizersgracht 264 – 1016 EV Amsterdam
020/623.71.01 di-za 13-18u
q ‘Vers uit België!’ – Antonin de
Bemels, Anouk De Clercq, Bernard
Gigounon, Johan Grimonprez, Kurt
D’Haeseleer, Pieter-Paul Mortier,
Nicolas Provost [tot 28/1]

Museum van Loon
Keizersgracht 672 – 1017 Amsterdam
020/624.52.55 do-ma 11-17u
q ‘Foam in Van Loon; Exploration’ –
Lukas Göbel, Simon Wheatley, Justin Jin
[tot 23/1]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 1071 ZD
Amsterdam 020/674.70.00 
dageljks 9-18u
q ‘Alle schilderijen van Rembrandt’
[26/1 tot 19/2] q ‘Really Rembrandt?’
[9/3 tot 24/5] q ‘Rembrandt –
Caravaggio’ [24/2 tot 18/6]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 1017 GD Amsterdam
020/625.72.14 di-za 13-18u
q Peter Davis, Guilaum Le Roy – 
schilderijen [tot 5/2] q Frank Van den
Broeck [11/2 tot 18/3]

Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 – Amsterdam
020/573.29.11 dagelijks 10-18u 
do 10-21u
q ‘Portretten’ – Rineke Dijkstra [tot 6/2]
q ‘Mandarin Ducks’ – Jeroen de Rijke/
Willem de Rooij [tot 12/2] q Shirin
Neshat [3/2 tot 16/4] q ‘Digital Games’
[11/3 tot 18/6]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 1092 CK Amsterdam
020/568.82.00 ma-vr 10-17u 
za-zo 12-17u

q ‘De Goden Verzoeken. Rituelen in het
hindoeïïsme’ [tot 10/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 1071 CX
Amsterdam 020/570.52.52 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘Beestachtig mooi. Kijken naar dieren,
1750-1900’ [tot 5/2] q ‘Rembrandt-
Caravaggio’ [24/2 tot 18/6] q ‘Van Gogh
en Rembrandt’ [24/2 tot 18/6]

W 139
Oosterdokskade 5 – 1011 AD Amsterdam
020/622.94.34 di-zo 13-19u
q ‘Global Tour. Aret, Travel & Beyond’ –
Meschac Gaba, Boris Achour, Zeigam
Azizou, Renaud Auguste-Dameuil, Jordi
Bernardo, Coco Fusco, Jota Castro, Oliver
Ressler, Nika Spalinger... [tot 22/1]
q ‘Wat is/Wat zou kunnen’ – Kristof Van
Gestel, Martijn Olie, Falke Pisano, Frank
Koolen, Marien Schouten, Reinaard
Vanhoe, Dirk Zoete, Koenraad
Dedobbeleer, Boris Rebetez, Asier
Mendizabal.../’Korte verhalen’ – Matthijs
Bosman [5/2 tot 5/3]

Arnhem

Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 – 6811 CV Arnhem
026/442.69.00 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Kolenboeren, straatventers en muzi-
kanten. Harde crisisjaren humorvol ver-
beeld in werk Johan van Hell’ [tot 12/2]

Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 – 6812 AA Arnhem
026/351.24.31 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Double Cube. Schilderijen en werken
op papier 1995-2005’ – Vanessa Jane
Phaff [tot 5/2] q ‘Van de straat. Het
sociaal engagement van Johan van Hell
(1889-1952)’ [tot 12/2]

Assen

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 9401 GM Assen
0592/31.53.16 do-za 13-17u
q ‘Afgestudeerden Frank Mohr Instituut’
– Alex Winters, Rachel van Balen, Sibylle
Eimermacher, Saskia Koops [tot 12/2]
q Fotografie [5 tot 25/3]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 1861 CR Bergen
072/589.89.27 di-zo 13-17u
q ‘Park Meerwijk Manifest van de
Amsterdamse School’ [tot 12/2]

Breda

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 4811 EE Breda
076/514.19.28 do-zo 13-17u
q ‘Très riches heures’ – Boris
Beaucarne, Ian Breakwell, Leigh Clarke,
Damien De Lepeleire, Paul Hendrikse,
Hans Theys, Bob & Roberta Smith, Lucy
Harrison... [27/1 tot 26/2]

Den Haag

Artotheek Den Haag
Denneweg 14a – 2514 CG Den Haag
070/346.53.37 di-wo vr-za 10-17u do
10-17u 19-21u
q Piet Moget – schilderijen 
[15/2 tot 18/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 2517 Den Haag
070/338.11.40 di-zo 14-22u
q Friso Keuris/’Willem van de Poll
(1895-1970)’ [tot 4/2] q Loretta Lux
[11/2 tot 28/5]

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 – 2517 HV Den Haag
070/338.11.11 di-zo 11-17u
q ‘Finse kunst rond 1900’ [tot 29/1]
q ‘Gebouwde luchtkastelen’ – Ben van
Os [tot 6/2] q Tomas Rajlich [tot 12/2]
q ‘Ode aan Constant (1920-2005)’ [tot
26/2] q ‘Arnulf Rainer en Outsider Art’
[tot 12/3] q ‘Samuel Jessurum de
Mesquita (1868-1944). Indrukwekkende
eenvoud’ [tot 19/3]

Haagse Kunstkring
Denneweg 64 – 2514 CJ Den Haag
070/364.75.85 di-za 12-17u zo 13-17u
q An Biesiot, Fineke van der Veen 
[tot 24/1] q ‘Hommage aan Ronnie’ –
Ronnie Meerts, Laura Zeldenrust [27/1
tot 14/2]
q ‘Ledententoonstelling’ [17/2 tot 7/3]
q Marja van Bijlevelt, Dinieks 
[10 tot 28/3]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 2514 HA Den Haag
070/365.89.85 ma-za 12-17u
q Ivan Grubanov [tot 5/2]
q Auke de Vries [19/2 tot 2/4]

Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 7475 AA Diepenheim
0547/35.21.43 di-vr 12-17u za-zo 14u30-
17u
q Bart Scheerder [tot 1/2]

Domburg

CBK Zeeland
Kasteel Westhove – Domburg
0118/61.14.43 ma-vr 9-17u
q Ronald de Ceuster – installatie 
[tot 20/1]

Dordrecht

Dordrechts Museum
Museumstraat 40 – 3311 XP Dordrecht
078/648.21.48 di-zo 11-17u
q ‘De Scheffer 2005’ [tot 4/2]

Eindhoven 

Centrum Kunstlicht in de Kunst
Emmasingel 31 – Eindhoven 
040/275.51.83 di-zo 12-16u
q ‘Nachtvlinders’ – Regine Schumann
[tot 19/2] q Franççois Morellet 
[4/3 tot 28/5]

MU
Emmasingel 20 – 5611 AZ Eindhoven
040/296.16.63 ma-vr 10-18u za 11-17u
zo 13-17u
q ‘Hier2’ – Erosie, Gijs Pape, Miriam
Temme, Griet Menschaert, Gijs van Bon,
Sebastiaan Dijk, Lotte van Lieshout...
[tot 26/2]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 5611 Eindhoven
040/238.10.00 di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘EindhovenIstanbul. 38 Artists selec-
ted from 18 years of the Istanbul
Biennial’ – Absalon, Can Altay, Kutlug
Ataman, Maria Eichhorn, Esra Ersen,
Francis Alÿÿs, Heimo Zobernig, Maria

Lassnig... [tot 29/1] q Yael Bartana,
Dan Perjovschi, Wilhelm Sasnal 
[18/2 tot 30/4] q ‘The Complaints Club’
– Lily van der Stokker [tot 1/10]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 9711 ME Groningen
050/366.65.55 di-zo 10-17u
q ‘The Visitors’ – Steven Gontarski [tot
12/2] q ‘Professor Van Giffen (1884-
1973) en het geheim van de Wierden’
[tot 9/4] q ‘Jan Jordens en tijdgenoten.
Lyrische abstracte kunst 1948-1962’
[18/2 tot 18/9]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 2011 EP Haarlem
023/534.05.84 di-za 12-17u zo 13-17u
q ‘Tussen stad en land’ – Horacio
Sormani – fotografie [tot 5/2] 
q ‘NL trots?!’ – UCX Architects, Astrid
van Vliet, Geurts & Schulze Architecten
[tot 26/2] q ‘Future NL’ – 
2012 Architecten [tot 5/3]
q ‘Kruising’ – Kingma Roorda architec-
ten [tot 12/3]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – Haarlem 
023/511.57.75 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Sherwood Forest’ – Jonathan Meese
– installatie/’Sherwood Forest’ – Jörg
Immendorff – schilderijen/’Vijf videower-
ken, 2001-2005’ – Julika Rudelius [tot
26/2] q ‘Portaal naar de hemel. Nieuwe
Nederlandse fotografie in oude lijsten’
[20/1 tot 2/4]

De Vishal
Grote Markt 20 – 2011 RD Haarlem
023/532.68.56 di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘Het landschap ontvouwen’ – Ronald
Nijhof, Annabelle Rebière, Harm van Ee
[tot 29/1]

Heerlen

Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 – Heerlen 
045/577.22.10 di-vr 11-17u za-zo 13-17u
q ‘Stichting Vedute: Ruimtelijke manu-
scripten’/’Vademen, architecturale
onderzoekingen’ – André Kruysen, Batia
Suter, Hendrik Jan Hunneman, Olafur
Arni Olafsson, Libia Pérez de Siles de
Castro, Alien Oosting, Lucas Lenglet,
Florentijn Hofman [22/1 tot 26/3]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 1211 BX Hilversum
035/629.28.26 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Dromen van Amerika. Frank Lloyd
Wright en de Nederlandse architecten’
[tot 28/5]

Laren 

Singer Museum
Oude Drift 1 – 1251 BS Laren
035/539.39.39 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘De verzameling van J.F.S. Esser:
Mondriaan, Breitner, Sluijters...’ [tot 28/4]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 8911 KS Leeuwarden
058/255.55.00 di-zo 11-17u
q ‘Achterland – voorland. Theo Baart
fotografeert Friesland’/’Homo ludens.
Works from the Envoy Series 1998-
2005’ – Ross Birrell [tot 29/1] 
q ‘Sweef’ – Durk & Ykje [tot 5/2]

Leiden 

Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 2312 RA Leiden
071/516.53.60 di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Rembrandts moeder, mythe en werke-
lijkheid’/’Cees’ moeder, fictie en realiteit’
– Cees Krijnen [tot 19/3] q ‘De hond
van Schout de Bont. Schandaal en satire
in 17de eeuws Leiden’ [3/2 tot 30/4]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – Maastricht
043/329.01.90 di-zo 11-17u
q ‘Schilderijen, werken op papier 1992-
2005’ – Monika Baer [tot 29/1]
q ‘Extravagant! Antwerpse schilderijen
voor de Europese markt’ [tot 9/4]

Galerie Post + Garcia
Avenue Céramique 17 – 6221 KV
Maastricht 043/356.19.00 
do 12-21u vr-za 12-18u zo 13-17u
q ‘Yvan Theys (1936-2005)’ – 
sculpturen [tot 29/1]

Hedah 
Brusselsestraat 114 – Maastricht
043/351.01.75 do-zo 13-17u
q ‘Under Given Circumstances’ –
Maurice Thomassen [4/2 tot 26/2]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – Nijmegen 
024/360.88.05 di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Nijmegen, oudste stad van Nederland’
[tot 7/5]

Paraplufabriek
Van Oldebarneveltstraat 63A – 6512 AT
Nijmegen 
024/360.17.46 do-zo 13-17u
q ‘Hidden Rythms’ – Kostana Banovic,
Yael Bartana, Ionana Nemes, Sebastian
Diaz Moralez, Lisl Ponger, Mark Titchner,
Robin Rhode, Maria Pask... [tot 22/1]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 5341 GC Oss
0412/62.93.28 di-zo 12u30-16u30
q ‘Getting the Picture’ – Jon Naar –
fotografie [tot 6/2]

Roermond

Galerie Wansink
Neerstraat 76 – 6041 KD Roermond
0475/33.17.04 do-za 13-17u zo 14-17u
q Theo Kuijpers – schilderijen [29/1 tot
11/3]

Rotterdam

Art Rotterdam
Cruise Terminal – Rotterdam
q ‘Art Rotterdam 2006’ – kunstbeurs
[16 tot 20/2]

Historisch Museum Rotterdam Het
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 3011 GK
Rotterdam 010/217.67.67 di-vr 10-17u
za-zo 11-17u

q ‘Richters en het panorama’ [tot 12/2]
q ‘Fotografengeslacht Van der Hoeven.
Van romantiek naar realisme’ [tot 5/3]
q ‘Sterk van kleur. Rotterdams kleuren-
grafiek 1945-1965’ [tot 2/4]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 3015 AA Rotterdam
010/440.03.01 di-za 10-17u zo 11-17u
q Bettina Rheims [21/1 tot 26/3]
q ‘Henri de Toulouse-Lautrec (1864-
1901)’ [18/1 tot 7/5]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 3015 CX
Rotterdam  010/441.94.00 di-za 10-17u
q ‘Water & Werken’ – Lucy & Jorge
Orta [tot 5/2] q ‘Internationaal Film
Festival Rotterdam; Artist in Focus’ –
Sarah Morris – schilderijen, video [26/1
tot 26/2] q ‘Rembrandt in Rotterdam’
[tot 5/3] q ‘Jaap Gidding. Kleur en over-
daad in Nederland’ – vormgeving [21/1
tot 16/3] q ‘Konstantin Grcic Industrial
Design’/ ‘Prenten in de Gouden Eeuw:
Van kunst tot kastpapier’ [21/1 tot 19/3]
q ‘Ander kant’ [28/1 tot 30/4]

Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 – 3015 CB Rotterdam
010/440.12.00 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Dromen van Piet Sanders, een inter-
nationale architectuurcollectie’ [tot 19/2]
q ‘DynamiCity: Tactics for a Changing
Metropolis’ [tot 5/3] q ‘Wederopbouw
van New Orleans’ [20/1 tot 12/3] 
q ‘De wereld van architect Hendrik
Wijdeveld (1885-1987)’/’Wiel Arets’
[28/1 tot 23/4] 
q ‘Dromen van Piet Sanders, een inter-
nationale verzameling’ [tot 23/4]

Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 – 3012 BN
Rotterdam
010/213.20.11 di-zo 11-17u
q ‘Raymond Depardon, fotograaf en 
filmer’ [tot 5/2] q ‘Fotografie en film’
[25/1 tot 26/2] 
q ‘SS Rotterdam’ [11/2 tot 9/4]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 3012 BR
Rotterdam 
010/411.01.44 di-zo 11-18u
q ‘Internationaal Film Festival
Rotterdam; Satellite of Love’ – Erik van
Lieshout, Michel Franççois, Franz
Ackermann, Mark Bain, Angela Bulloch,
Edith Dekyndt... [27/1 tot 26/3]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 2586 EL
Scheveningen 070/358.58.57 
di-zo 11-17u
q Ian Pieters – installaties [tot 5/3]
q ‘De generatie van 1915. Piet Esser,
Cor Hund en Carel Kneulman’ [tot 14/5]

Schiedam

Pand Paulus
Korte Haven 125 – 3111 Schiedam
010/426.15.57 do-zo 13-18u
q ‘Pand Paulus gaat vreemd’ [tot 12/2]
q Frits Kloppers – schilderijen [19/2 tot
26/3]

Stedelijk Museum Schiedam
Lange Haven 145 – 3111 CD Schiedam
010/246.36.66 di-za 11-17u zo 12u30-
17u
q ‘Parels van Schiedam. Hoogtepunten
uit de historische collectie’/’In memori-
am Constant’ [tot 29/1]

’s-Hertogenbosch

Artis
Boschveldweg 471 – 
5211 VK ’s-Hertogenbosch 
073/613.50.52 do-zo 13-17u
q ‘Met zonder kop’ – Willem Oorebeek,
Koenraad Dedobbeleer, Rita McBride,
Keiko Sato, Joëlle Tuerlinckx, Asier
Mendizabal, Jochen Schmith, Christoph
Fink... [tot 22/1]
q Wolfgang Plööger [5/2 tot 5/3]

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 
5211 HT ’s-Hertogenbosch 
073/687.78.77 di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q Marjolijn de Wit [tot 25/2]
q ‘Hollands zicht. Nederland gezien door
uw eigen ogen’ [28/1 tot 9/4]

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
Magistratenlaan 100 – 5223 MB 
’s-Hertogenbosch 
073/627.36.80 di+do 13-21u wo+vr-zo
13-17u
q ‘Spheria’ – Johan Tahon [tot 12/3]

Sittard

Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 – 6131 ER Sittard
046/451.34.60 di-zo 11-17u
q ‘Sanderbout, een Sittardse volkswijk’
[tot 29/1] q ‘Guestroom #3; Vitamin
Creative Space’ [21/1 tot 20/2]
q ‘PRD Anti-Heroes’ – Cao Fei [21/1 tot
26/3]

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 5041 EA Tilburg
013/543.83.00 di-zo 11-17u
q ‘Gorillas, Girls and Brides’ – Elly Strik
[tot 12/3] q ‘De Tilburgse School & Piet
Hein Eek. Arek van Noach III’ [28/1 tot
17/4] q Angela Bulloch [tot 7/5]

Scryption
Spoorlaan 434A – 5038 CH Tilburg
013/580.08.21 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Muziek opschrift. De wereld van de
muzieknotatie’ [tot 19/3]

Centraal Museum
Agnietenstraat 1 – 3512 XA Utrecht
030/236.23.62 di-za 10-17u zo 12-17u
q ‘KunstMarokkanen’ – Abdellatif
Benfaidoul, Amandine Meunier, Wafae
Ahalouch el Keriasti, Saïd Mahrouf,
Hamid el Kanbouchi, Tarik Sadouma...
[4 tot 19/2]
q ‘Expecting’ – Pipilotti Rist – video-
installatie [tot 15/6]

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – Vlissingen 
0118/41.55.05 do-zo 12-17u
q Regine Schumann, Frank
Havermans/’Custom Made’ – Lionel
Scoccimaro [tot 5/3]

Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6 – 3441 BG Woerden
0348/43.10.08 di-vr 13-17u 
za-zo 13-16u
q ‘Reflecties’ – Frank van den Ham,
Carla van Hees [tot 29/1]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 8020 Graz 
0316/80.55.500 di-zo 10-18u do 10-20u
q ‘The Sky Is Thin As Paper Here’ –
Cerith Wyn Evans [tot 4/2]

Innsbruck

Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse 34 – 6020
Innsbruck
0512/58.40.00 ma-vr 11-18u do 11-20u
za 11-17u
q Hans Weigand [tot 4/2]

Klosterneuburg

Sammlung Essl
An der Donau Au 1 – 3400
Klosterneuburg 02243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21u
q ‘Antoni Tapies & Arnulf Rainer.
Porteurs de secret’/’Essl Award for
Central and Southeast
Europe’/’Hotspots’ [tot 29/1]
q ‘Austria 1900-2000? Confrontations
and Continuities’ [17/2 tot 21/5]

Wien

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 1010 Wien
01/587.53.07 di-za 10-18u
q De Rijke/De Rooij, Christopher
Williams [tot 22/1]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 1040 Wien
01/504.98.80 di-vr 11-18u do 11-20u
za-zo 11-16u
q ‘Kino wie noch nie’ – Hartmut
Bitomsky, Gustav Deutsch, Isabell
Heimerdinger, Astrid Kuever, Constanze
Ruhm, Nadim Vardag.... [19/1 tot 23/4]

Kunsthalle Wien
Museumplatz 1 – 1070 Wien 
01/521.89.33 dagelijks 10-18u 
do 10-20u
q ‘Aller-Retour’ – Louise Bourgeois 
[tot 5/2] q ‘Superstars. Das Prinzip
Prominenz in der Kunst. Von Warhol bis
Madonna’ [tot 22/2]

MUMOK
Museumsplatz 1 – 1070 Wien 
01/525.00 di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Nouveau réalisme. Art and Reality in
the 1960s. Pop Art, Realist Tendencies
of the 1970’s’/’Bruce Nauman: Audio-
video Underground Chamber und frühe
Filme’ [tot 30/1] q ‘China Retour’ –
Erwin Bohatsch, Herbert Brandl, Gunter
Damisch, Hubert Scheibl, Walter Vopava,
Otto Zitko [tot 19/2]

Spanje
Barcelona

MACBA, Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 – 08001 Barcelona
093/412.08.10 wo-vr 12-20u za 10-20u
zo 10-15u
q ‘Public Space / Two Audiences.
Works and Documents from the Herbert
Collection’ [8/2 tot 1/5]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 08038 Barcelona
0934/439.470 
q ‘Once Upont a Time’ – Laurent Pernot
[tot 29/1] q ‘Masters of Collage. From
Picasso to Rauschenberg’ [tot 26/2] 

Zwitserland
Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 4010 Basel
061/206.62.62 di-zo 10-17u
q ‘Willem de Kooning. Paintings 1960-
1980’ [tot 22/1]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 6002 Luzern
041/226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Jahresaustellung 2005’ [tot 29/1]
q ‘Josef Reinhard (1749-1824) und
Clara Reinhard (1777-1848)’ [tot 3/3]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 4125 Riehen Basel
061/645.97.00 dagelijks 10-18u
q ‘Contemporary Voices. Fondation
Beyeler hosts The UBS Art Collection’
[tot 26/2]
q ‘The Ephemeral Is Eternal’ –
Wolfgang Laib [tot 26/2]

Winterthur

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 8402 Winterthur
052/267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u
q Helmut Dorner [tot 26/3]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 8024 Zürich 
01/251.67.65 di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘André Breton. Dossier Dada’ [tot 26/2]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 8031 Zürich
01/446.21.11 di-vr 10-18u za-zo 10-17u
René Burri – fotografie [tot 19/2]
‘Take Away. Design der mobilen
Esskultur’ [tot 19/3]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 8034 Zürich  
01/383.43.76 di-do 10-20u vr 10-17u
za-zo 11-17u
‘Friedhof-Design. Gestaltung zwischen
Ewigkeit und Vergänglichkeit’ [tot 1/4]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 maart 2006. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 februari 2006 op het postbusadres:
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 March 2006. Please
send your information before 15
February 2006 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
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Inhoudsopgave

nummer 114 maart – april 2005

| Jan Blommaert Blokspraak | Jorinde Seijdel In het hart van
het ontstaan. De computer als werkplek van de kunstenaar |
Dirk Van Hulle De mogelijkheidszin van het manuscript |
Eddy Bettens Een flauwe grap | Geert Bekaert De intimiteit
van de werkplek. Kunstgeschiedenis volgens Daniel Arasse |
Dirk Lauwaert Kijk zonder mouwen! Chanel, Visconti en
Romy Schneider | Koen Brams & Dirk Pültau Wat zegt u de
tentoonstelling Dear ICC? | Maaike Bleeker Nostalgia for an
age that never existed Over Life, Once More

nummer 115 mei – juni 2005

|Koen Brams en Dirk Pültau Visionair België Een Abecedarium
| Geert Bekaert De vermomde werkplek | Rudi Laermans De
intimiteit van een dansstudio (een essayistische speculatie)
| Rudi Laermans De sociabiliteit van een dansstudio (een soci-
ologische herinnering) | Sven Lütticken Progressieve strip-
tease. Oude en nieuwe performance-ideologie | Steven Jacobs
Caleidoscopen met bewustzijn Over opkomst, ondergang en
simulatie van de Street Photography | Alain Badiou
Filosofische overwegingen bij het hoogst merkwaardige
gebruik van de stembusgang, gebaseerd op een analyse van
recente verkiezingen in Frankrijk | Bart Meuleman Het VB
is geen partij als een andere

nummer 116 juli – augustus 2005

| Bart Verschaffel Bad Dream Houses: de impasse in de
woning-architectuur | Jouke Kleerebezem Eigenaar, bewo-
ner, huisbezorger | Fredie Floré & Dirk Pültau Woon-
opvoeding Een gesprek met Adelbert Van de Walle | Irene Cieraad
Ons huis is een gatenkaas | Johan Lagae Wonen in de
Belgische kolonie: “Il faut donner à l’agent congolais un
home” | Dirk Lauwaert Het Huis en de decoratieve Passie
Decor en kostuum in Gigi van Vincente Minnelli | Rudi Laermans
Populisme, democratie en politiek systeem | Gijs van Oenen
Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populism | Sven
Lütticken Postpolitiek, pop en populisme

nummer 117 september – oktober 2005

| Lucio Fontana Manifest van de spatiale beweging via tele-
visie | Marja Bloem Fontana en het Manifesto del
Movimento Spaziale per la televisione | Moet televisie echt zo
troosteloos zijn? Adolf Theobald in gesprek met Alexander
Kluge | Koen Brams & Dirk Pültau “Televisie doet dingen
verdwijnen. Het gaat uit het geheugen.” Interview met Jef
Cornelis over de eerste televisiefilms | Dirk Pültau Landschap
van kerken + muziek | Bert Bultinck Een gesprek met Ward
Weis en George De Decker over sonorisatie | 1972: De straat
(archiefdocument Jef Cornelis) | Geert Bekaert Koolhaas
presenteren Maastricht, 29 november 2004 | Jack Post De
IJsbreker: live-televisie als video-installatie | 1976: Ge kent
de weg en de taal (archiefdocument Jef Cornelis) |
Filmografie Jef Cornelis | As you like it (by Rem Koolhaas).
Een scenario van Jef Cornelis en Bart Verschaffel | 1995:
Brussel, scherven van geluk (archiefdocument Jef Cornelis)
| Stefan Germer Documenta 5 van Jef Cornelis | Koen Brams
& Dirk Pültau “Le spectacle, mon dieu” Interview met Jef
Cornelis over de terugkeer naar de beeldende kunst en de film
Little Sparta, et in arcadia ego | Jan Blommaert Vlaamse Choc
| Theo de Wit De boerse mensheid. Naar aanleiding van
Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multicul-
turaliteit

nummer 118 november – december 2005

| Rudi Visker De winter staat voor de deur | Bart Meuleman
Blokwatch. Een gesprek met Marc Spruyt | Niklas Luhmann
in een televisiegesprek met Alexander Kluge Opgepast voor
het al te snelle begrijpen | Dirk Lauwaert Audrey Hepburn –
fashion star | Hubert van den Berg Een mer à boire van New

York naar Parijs zonder overstap in Zürich. Over de inrichting en
samenstelling van de dadatentoonstelling in het Centre Pompidou
| Bart Verschaffel De lokroep van het beeld: René Magritte en de
s/Irène | Koen Brams & Dirk Pültau Le double secret – het
tweevoudige geheim Interview met Jef Cornelis over The Music
Box, Les Vacances de Monsieur Mag, Een weekend met Meneer
Magritte (Zaterdag & Zondag) | Ernst van Alphen Peter
Forgacs en de persoonlijke tijd Naar een nieuwe historiografie |
Raimundas Malasauskas CAC TV

met de steun van

De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting — 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Auteurs
Marc De Kesel Filosoof. Verbonden aan de Arteveldehoge-
school Gent, het Heyendaal Instituut (Radboud Universiteit
Nijmegen) en de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Hij
publiceert over cultuur- en ideologiekritiek, psychoanalyse,
politieke filosofie en esthetiek. Zijn jongste boek Eros &
Ethiek (Leuven, Acco, 2002) biedt een kritische close-
reading van Jacques Lacans seminarie over “de ethiek van
de psychoanalyse”.

Gilles Deleuze (Parijs, 1925-1995) studeerde filosofie aan
de Sorbonne, onder meer bij Georges Canguilhem en
Hegelspecialist Jean Hyppolite. Hij doceert vanaf 1957 aan
de Sorbonne. Na leeropdrachten in Clermont-Ferrand en
Lyon, wordt hij benoemd aan de experimentele universiteit
‘Paris VIII’ waar hij doceert tot aan zijn emeritaat in 1987.
Naast meer academische studies (over Hume, Bergson,
Nietzsche en Spinoza), vormen Différence et Répétition
(1968) en Logique du sens (1969) de eerste neerslagen van
een ‘eigen’ filosofie. De ontmoeting met Félix Guattari
(1969) leidt tot een samenwerking voor boeken als L’Anti-
Oedipe (1972) en Mille plateaux (1980). Midden jaren ‘80 ver-
scheen van Deleuze een tweedelig werk over film, bestaande
uit L’Image-mouvement (1983) en L’Image-temps (1985).

Dominiek Hoens Filosoof, publiceerde over affect, liefde,
logische tijd en Durcharbeitung, over Badiou, Duras, Lacan
en Musil. Bereidt een proefschrift voor over de liefde in het
werk van Lacan (promotor Philippe van Haute, Radboud
Universiteit Nijmegen).

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). Binnenkort ver-
schijnt zijn bundel Dromen van een expeditie. Geschriften over
film 1971-2001 bij Uitgeverij Vantilt.

Aaron Schuster Is onderzoeker aan het departement
Theorie van de Jan van Eyck Academie, Maastricht. Werkt
aan een proefschrift over het concept van jouissance in de
psychoanalyse en de Griekse filosofie (KU Leuven). Publi-
ceert over psychoanalyse, fenomenologie, theorie van het
recht, en hedendaagse kunst. Hij is kunstcriticus voor
Frieze magazine.

Marc Spruyt Politicoloog. Auteur van onder meer Grove
borstels (Leuven, Van Halewyck, 1995) en Wat het Vlaams
Blok verzwijgt (Leuven, Van Halewyck, 2000). Hoofd-
redacteur van www.blokwatch.be, een nieuwssite over
extreem-rechts.

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Etienne Wynants
Eindredactie: Bart Meuleman (pp. 14-15), Dirk Pültau
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Etienne Wynants

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
Verschijningsritme: Tweemaandelijks

Planning verschijnt deadline
nummer 120 15 maart 2006 15 februari 2006
nummer 121 15 mei 2006 15 april 2006
nummer 122 15 juli 2006 15 juni 2006
nummer 123 15 september 2006 15 augustus 2006
nummer 124 15 november 2006 15 oktober 2006
nummer 125 15 januari 2007 15 december 2006

Oplage: 17.000 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: Bart Meuleman
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