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Extreem-rechts 
over de (taal)grens

Extreem-rechts, het is niet alleen
een Vlaams fenomeen. In onze
reeks over het Vlaams Blok/
Vlaams Belang gaan we om deze
reden ook buiten Vlaanderen kij-
ken – naar Wallonië en Nederland
om precies te zijn. Het levert met-
een een uiterst gevarieerd beeld
op. In Vlaanderen kent het VB
sinds het begin van de jaren ’90
een gestage groei, en bekoort de
partij inmiddels een kwart van de
kiezers. In Nederland leek er lang
geen vuiltje aan de lucht, tot
Oranje in 2002 plots ontwaakte in
een “poel van onbehagen”. En in
Wallonië haalde extreem-rechts bij
de recente verkiezingen her en der
stevige percentages, maar de groei-
marge blijft er – zo betoogt Guido
Fonteyn in dit nummer – beperkt.

In de openingstekst vertrekt
Hans Blokland van de hysterie die
uitbrak na de moord op Pim
Fortuyn, en vooral van het 
onvermogen van de Nederlandse
bewindslieden om hiermee om te
gaan. De politici waren met ver-
stomming geslagen. Ze hadden het
helemaal niet zien aankomen. Hoe
valt die blindheid te verklaren? En
hoe kan het ongedifferentieerde
onbehagen politiek worden gearti-
culeerd? Een antwoord op deze
vraag wordt gegeven in een alge-
menere tekst over democratie en
extreem-rechts in dit nummer:
Patrick De Vos’ introductie van het
werk van de Belgische politieke
theoretica Chantal Mouffe.

In zijn analyse van de Waalse
situatie legt Guido Fonteyn uit
waarom Wallonië, hoezeer de soci-
aal-economische toestand zich er
ook toe leent, toch geen voedings-
bodem biedt voor extreem-rechts.
Eén factor draagt zijn bijzondere
aandacht weg: het “piramidale sys-
teem” dat de oppermachtige Parti
Socialiste sinds generaties heeft
uitgebouwd in Wallonië. Veel
Vlamingen, zo vermoedt Fonteyn,
zien extreem-rechts maar al te
graag vooruitgaan in Wallonië,
want dat verlicht hun schuldcom-
plex over het VB-succes in eigen
streek. Maar is het succes van het
Waalse Front National wel zo wei-
nig verontrustend als Fonteyn
stelt? Stof genoeg om Fonteyns
analyse te laten volgen door een
gesprek met de auteur, waarin
Koen Brams en Dirk Pültau de
‘bescheiden’ successen van het VB
in het begin van de jaren ’90 in
herinnering brengen.

Verder bevat dit nummer nog 
bijdragen over de tentoonstellings-
maker Jean Clair in het algemeen
en zijn melancholietentoonstelling
in het bijzonder (Bart Verschaffel);
over Hitchcocks omgang met musea
en monumenten (Steven Jacobs);
en over de recente film Chats 
perchés van Chris Marker (Sven
Lütticken).

HANS BLOKLAND

Het meest opmerkelijk aan de Fortuyn-
revolte in het voorjaar van 2002 was hoe-
zeer Nederlandse politici, journalisten, opi-
niemakers en wetenschapsbeoefenaren
erdoor werden verrast. Bijna niemand had
het onbehagen waargenomen dat eraan ten
grondslag moest liggen. Nog minder men-
sen hadden voorzien dat dit onbehagen met
zoveel succes kon worden aangeboord. Ook
Fortuyn niet. Hans Dijkstal, toenmalig lijst-
aanvoerder van de VVD, verklaarde in een
interview in Vrij Nederland: “Alle peilingen
gaven tot het najaar van 2001 aan dat het
vertrouwen in het Paarse kabinet groot
was. Volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau voelde de Nederlander zich
gelukkig. Dus zijn we allemaal door de ont-
wikkeling overvallen” (27 maart 2002). Na
de verkiezingen op 15 mei, die op een onge-
kende nederlaag van de coalitiepartijen
waren uitgelopen, stak de Amsterdamse
verkiezingsonderzoeker Cees van der Eijk de
hand in eigen boezem: “We hebben collec-
tief – de politiek, de media, de wetenschap
en de opiniepeilers – een aantal dingen niet
gezien.” Hij achtte het onwaarschijnlijk dat
de publieke opinie in een paar maanden
radicaal was omgeslagen. Er moest daarom
sprake zijn geweest van een groot latent
ongenoegen dat niet werd gemeten bij de
gebruikelijke opiniepeilingen. “Fortuyn kon
dit resultaat alleen boeken als de steun voor
paars een jaar geleden een reus op lemen
voeten was. Die lemen voeten hebben we niet
gezien” (NRC-Handelsblad, 16 mei 2002).

Waarom had men collectief gefaald in het
waarnemen van het ongenoegen? Bestaat
dit ongenoegen nog steeds? Hoe zou men
het kunnen vaststellen? Fortuyn is ver-
moord en de toendertijd overijld gerecru-
teerde leden van de Lijst Pim Fortuyn bleken
politiek volslagen incompetent en impotent.
In de verkiezingen van 2003 en de peilingen
nadien speelde en speelt de LPF derhalve
geen rol van betekenis meer. Het ongenoe-
gen kan echter nog altijd sluimeren en gis-
ten, wachtend tot een nieuwe politieke
entrepreneur het aanboort, vertolkt en rich-
ting geeft. Onder meer de jonge Turk Geert
Wilders en misdaadverslaggever Peter R. de
Vries deden hiertoe (zo goed als zeker) mis-

lukte pogingen. Boorden ze op de verkeerde
plek? Is het ongenoegen inmiddels verdwe-
nen? Hebben de kiezers hun les geleerd en
zijn ze (voorlopig) wars van nieuwe experi-
menten? Missen de betrokkenen slechts het
noodzakelijke charisma? Dreef de Fortuyn-
revolte wellicht louter op het charisma van
de Grootste Nederlander Aller Tijden?
Voordat Fortuyn zijn finest hour beleefde,
stond hij nochtans vooral bekend als een
onverbeterlijke, malle relnicht zonder noe-
menswaardige uitstraling.1 Charisma wordt
iemand door zijn omgeving toegeschreven
en is dus niet alleen een kenmerk van de
betrokkene. Door welke wisselwerking tus-
sen electoraat en Fortuyn was dit charisma
dan tot stand gekomen?

Geluk

Nederlanders, zo werd het kabinet, de poli-
tieke partijen en de media aan de vooravond
van de Fortuynopstand voorgehouden,
waren buitengewoon tevreden met hun
leven in het algemeen en met de regering en
het gevoerde beleid in het bijzonder. Op zich
was het laatste niet opmerkelijk. Uit onder-
zoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, het Sociaal Cultureel Planbureau
en andere instellingen en individuele onder-
zoekers, komt voortdurend naar voren dat
Nederlanders tot de gelukkigste en meest
tevreden bewoners van onze aarde behoren.
Steevast haalt dit ook de (voor)pagina’s van
de schrijvende pers. Zo kopte De Volkskrant
van 11 oktober jongstleden: “Bijna iedereen
in Nederland voelt zich gelukkig”. De redac-
teuren verwezen hierbij naar de laatste
resultaten van het “Permanent Onderzoek
Leefsituatie” (POLS) dat het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) sinds 1997 verricht.
Net als in eerdere jaren had het CBS in 2004
aan bijna 17.000 mensen de ogenschijnlijk
simpele vraag voorgelegd “In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?” De res-
pondenten konden hierbij kiezen uit de vijf
antwoordcategorieën “erg gelukkig”,
“gelukkig”, “niet gelukkig, niet ongelukkig”,
“niet zo gelukkig” en “ongelukkig”. Het
bleek dat 88 percent van de Nederlanders
van 12 jaar en ouder zichzelf als “gelukkig”
of “erg gelukkig” kwalificeerde. Slechts één
percent noemde zichzelf “ongelukkig”. Het

percentage gelukkigen is al jaren stabiel: in
1997 en 2000 was het slechts een percent
hoger, namelijk 89 percent. Een vergelijk-
baar beeld leverden de antwoorden op de
vraag of men “tevreden is met het leven dat
men leidt”: 8 percent meldde in 2003 “bui-
tengewoon tevreden” te zijn, 34 percent was
“zeer tevreden”, 46 percent was “tevreden”,
9 percent was “tamelijk tevreden” en slechts
4 percent gaf te kennen “niet zo tevreden” te
zijn.2 Ook dit beeld is het afgelopen decen-
nium niet of nauwelijks veranderd.

Na de antwoorden op dergelijke vragen te
hebben geturfd, gaat de moderne socioloog,
politicoloog of opiniepeiler doorgaans fluks
aan de slag met allerlei ingewikkelde staart-
delingen en vermenigvuldigingen, en ver-
geet hij het liefst zo snel mogelijk de aard
van de oorspronkelijke vraag en de mens die
haar moest beantwoorden. De statistiek die
dit oplevert, blijkt echter geregeld tamelijk
gratuit. Nochtans wordt er in de regel veel
waarde aan gehecht, met alle gevolgen van-
dien voor onze kennis over het welzijn en de
politieke gemoedstoestand van ‘de mensen
in het land’. Daarom zal ik, bij wijze van
voorbeeld, iets dieper ingaan op de boven-
staande vragen naar geluk en tevredenheid.

Wij leven in een cultuur waarin ‘geluk’
tot de hoogste waarden wordt gerekend en
waarin het individu in hoge mate verant-
woordelijk wordt gesteld voor het eigen suc-
ces of falen in het bereiken van dit ‘geluk’.
Door de voortschrijdende processen van
rationalisering en individualisering wordt
het belang dat wordt gehecht aan geluk en
eigen verantwoordelijkheid bovendien
alleen maar groter. Wat ‘meet’ men daarom
wanneer iemand aan een hem vreemde
enquêteur verklaart zich “erg gelukkig” te
voelen? Mogelijk is dat inderdaad het geval.
Maar mogelijk is ook dat de betrokkene zich
conformeert aan het heersende waarden-
patroon en liever niet toegeeft dat hij, in het
realiseren van een van onze hoogste waar-
den, in zekere (maar welke?) mate heeft
gefaald. Waarom zou iemand aan een
vreemde bekennen een loser te zijn? Zeker,
zal de onderzoeker wellicht toegeven, er zijn
meetfouten, maar het gaat om de ontwikke-
ling in de tijd. Met dit soort onderzoek kun-
nen we weliswaar niet het reële geluk vast-
stellen, maar wel trends naar boven of
beneden meten.

België – Belgique
P.B.
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0 Maar kunnen we dat werkelijk? Stel, het

percentage mensen dat zich ‘gelukkig’
noemt stijgt. Wat weten we dan? Misschien
zijn er inderdaad meer mensen gelukkig;
maar ook is mogelijk dat het belang dat aan
geluk wordt gehecht, in de desbetreffende
cultuur of onderzoekspopulatie is toegeno-
men. Voor deze mensen wordt het moeilij-
ker te erkennen dat zij deze waarde in min-
dere mate hebben verwezenlijkt dan eigen-
lijk zou moeten. Denkbaar is ook dat de
publieke overtuiging is gegroeid, dat men-
sen het lot in eigen handen hebben en daar-
om voor hun eigen geluk verantwoordelijk
zijn. Wellicht meet men dus slechts de ont-
wikkeling van het politieke klimaat.
Misschien is het feitelijke geluk drastisch
gedaald, maar is deze daling ruimschoots
gecompenseerd door een sterk toegenomen
geloof in eigen verantwoordelijkheid. Wie
weet. Treffend is alleszins dat het percen-
tage niet-westerse allochtonen dat zichzelf
in het bovengenoemde onderzoek als ‘min-
der gelukkig’ kwalificeerde (de drie overge-
bleven categorieën tezamen), ongeveer
twee keer zo hoog was als het percentage
autochtonen en westerse allochtonen dat
zich tot deze bekentenis liet verleiden (er is
hierbij gecontroleerd op zaken als inkomen,
opleiding, leeftijd, gezondheid en burger-
lijke staat, zaken die samenhangen met het
gerapporteerde geluk). Kennelijk hechten
niet-westerse allochtonen minder aan
‘geluk’, of hebben zij minder moeite toe te
geven dat ze een bepaalde waarde niet kon-
den realiseren; of misschien geven zij min-
der door conformisme bepaalde antwoor-
den.3 Het antwoord op de vraag naar ‘het
geluk’ is dus inderdaad in belangrijke mate
tijd- en plaatsgebonden.

We kunnen dus alle kanten op met deze
gelukcijfers. De resultaten van deze en ver-
gelijkbare onderzoekingen leren ons wei-
nig. Ze leren hooguit iets over het belang
van een bepaalde waarde op een bepaald
moment in een bepaalde groep. Cultuur-
historisch wellicht interessant, maar soci-
aal en politiek nauwelijks. Niettemin wordt
dit soort onderzoekingen in de wetenschap,
de politiek en de media buitengewoon seri-
eus genomen. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP), waarnaar toenmalig
vice-premier Dijkstal verwees, is een goed
voorbeeld. Het SCP had zich gedurende de
twee Paarse kabinetsperiodes van VVD,
PvdA en (vooral) D’66 ontpopt tot het poli-
tieke bureau van de regering. Zijn rappor-
tages gaven de coalitieleden de indruk dat
zij voortreffelijk werk aan het verrichten
waren, dat bij de volgende verkiezingen
slechts rijkelijk kon worden beloond.
Illustratief is het tweejaarlijkse Sociaal en
Cultureel Rapport 2000 dat het SCP in sep-
tember 2000 publiceerde. Het wordt over-
heerst door een buitengewone tevreden-
heid, zo niet zelfvoldaanheid. Na bijna 600
pagina’s vergelijkingen, in de tijd én met
andere Europese landen, concluderen de
auteurs dat het “goed gaat met Nederland”
en dat het met de Nederlanders zelfs “heel
goed gaat” (SCP 2000, p. 597). “Aan het
eind van de twintigste eeuw”, schrijven zij
verder, “is voor de meerderheid van de
Nederlandse bevolking beschikbaar geko-
men en gebleven, wat een eeuw eerder
alleen voor de rijken weggelegd was:
bestaanszekerheid, een huis met alles erop
en eraan, comfort in het dagelijks leven, een
goede opleiding, medische zorg, deelname
aan sport en kunst, vakantie en uitgaan,
interessant werk en veel vrije tijd, reizen en
telefoneren, politieke invloed en vrijheid
van keuze op alle belangrijke gebieden van
het leven” (SCP 2000, p. 603). Het indivi-
du, meldt het SCP bijna triomfantelijk, is
niet in de massa verdwenen; er is veeleer
sprake van een “individualisering van de
massa” (SCP 2000, p. 603). Wat kan de
moderne, geëmancipeerde, mondige, zelfbe-
wuste, welgestelde burger zich nog wensen?
Het SCP zou het eigenlijk niet weten. Het
interessante en boeiende “Goede” leven dat
vroeger slechts voor enkele rijken was weg-
gelegd, is “gedemocratiseerd”. “Mensen”,
schrijven de auteurs, “maken zelf en steeds
meer zelfstandig hun keuze uit een steeds
rijker wordend aanbod aan mogelijkheden
hun leven naar eigen smaak en voorkeur
vorm te geven” (SCP 2000, p. 610).4

Vandaag bestaat de kans op “ ‘volledigheid’,
op een leven waarin voor steeds meer men-
sen de dag steeds korter lijkt te worden,
omdat er zoveel te doen is en gedaan kan
worden” (SCP 2000, p. 610). 

Pim

En toen kwam Pim Fortuyn. En professor
Pim sprak met groot electoraal succes over
“de puinhopen van acht jaar Paars” en over
de noodzaak van een “krachtig herstelpro-

gramma”.5 Op de dag dat de dierenactivist
Folkert van der Graaf hem vermoordde, 6
mei 2002, haalde zijn Lijst Pim Fortuyn in
de opiniepeilingen tot 36 zetels (van de
150), een in Nederland nooit eerder ver-
toonde electorale aardverschuiving. De LPF
kon de grootste partij worden en Pims stel-
ling dat hij voor het minister-president-
schap ging, was aanmerkelijk minder par-
mantig en potsierlijk geworden, dan de poli-
tieke en journalistieke goegemeente kort
daarvoor nog dacht.6 Deze goegemeente
was in paniek. Men wist niet waar het onge-
noegen vandaan kwam en men had daar-
om ook geen idee hoe te reageren. Hysterie
greep om zich heen.7 Na de moord vormde
zich een rouwende en tierende menigte
voor de parlementsgebouwen in Den Haag.
De daar verzamelde politici, die koortsach-
tig vergaderden over de vraag of de verkie-
zingen nog konden doorgaan en over wat
hen verder te doen stond, vreesden dat de
gebouwen van de staat ieder moment
bestormd konden worden. Alle vooraan-
staande politici kregen onmiddellijk per-
soonlijke bewaking. PvdA-lijsttrekker Ad
Melkert werd, plat liggend op de achterbank
van een dienstauto, door nachtelijk Holland
van adres naar adres gereden, op zoek naar
een veilige schuilplaats.8 Deze vond hij uit-
eindelijk in de Verenigde Staten, bij de
Wereldbank. De stille tochten voor en her-
denkingen, begrafenissen en graven van
Fortuyn trokken gezamenlijk honderddui-
zenden deelnemers en toeschouwers.9 Bij
de verkiezingen van 15 mei won de LPF uit-
eindelijk 26 zetels. Het eveneens oppositio-
nele CDA liftte met dit succes mee en groei-
de onverwacht naar 43 zetels.10 Alle partij-
en van Paars werden ongeveer gehalveerd:
de PvdA ging van 45 naar 23 zetels, D’66
van 14 naar 7 en de VVD van 38 naar 23.
Van de 150 leden verlieten er 84 de Tweede
Kamer. Het kabinet-Balkenende I (LPF, CDA
en VVD) werd geformeerd en zorgde voor
een kleine drie maanden, tot zijn val, voor
een wellicht onbedoeld, maar in ieder geval
onvergetelijk variété.

Wat was nu de verklaring van dit oproer?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het
Sociaal en Cultureel Planbureau, de marke-
ting- en adviesbureaus die de politieke par-
tijen hadden ingehuurd, de opiniepeilers,
en alle andere enquêteurs binnen en buiten
de wetenschap wisten zoals gezegd niet
beter dan dat de Nederlanders buiten-
gewoon ‘gelukkig’ waren. De geschiedenis
van de mensheid had in Nederland goed-
beschouwd haar hoogtepunt bereikt. Het
“Goede”, “volledige” leven, om met het SCP
te spreken, was ten ontzent gerealiseerd.
Bijgevolg wisten de gevestigden niet hoe ze
dit moesten verklaren – en goedbeschouwd
weten zij dit nog altijd niet. De verklaringen
gaan alle kanten op, en zo ook de oplossin-
gen voor het veronderstelde ongenoegen.
Wel valt op dat de meeste analysen zich toe-
spitsen op de eigenschappen van de hoofd-
rolspelers (het charisma van Fortuyn bij-
voorbeeld, en de arrogantie van Melkert) en
de kenmerken van het Nederlandse politie-
ke systeem (de “Haagse kaasstolp”) waarin
zij functioneerden. Omdat de analysen dus
lokaal zijn, zijn ook de oplossingen lokaal.
Er wordt aan voorbijgegaan dat er niet
alleen in Nederland, maar in bijna alle wes-
terse democratieën sprake is van een gesta-
dig groeiende kloof tussen kiezers en geko-
zenen11, en dat veel van de oplossingen die
men in Nederland voorstelt om deze kloof
te dichten (het referendum, de gekozen bur-
gemeester, de gekozen premier, het distric-
tenstelsel, parlementair dualisme enzo-
voort) in veel andere landen reeds bestaan,
en geen waarneembaar effect hadden op
het vertrouwen van de burger in zijn politi-
cus. Wat eveneens opvalt is dat men niet of
nauwelijks aandacht heeft voor het dage-
lijkse leven van de burger en voor zijn motie-
ven om zich van de gevestigde politiek af te
keren. In de regel wist men, op basis van het
verrichte enquêteonderzoek, haarfijn te
vertellen welke uiterlijke kenmerken bij-
voorbeeld LPF-stemmers hadden: leeftijd,
geslacht, woonplaats, opleiding, religie
enzovoort. Maar wat de betrokkenen nu
precies bewoog, dat is ze eigenlijk nooit
gevraagd. Onderzoekers zijn dol op makke-
lijk te kwantificeren opinies en standpunten.
De achterliggende drijfveren, idealen, ver-
wachtingen, illusies, frustraties, die in feite
veel belangrijker zijn, zijn veel te genuan-
ceerd en complex om te verwerken. Liever
gaan onderzoekers uit van simpele a prio-
ri’s, zoals het rationele keuzemodel dat
bijna alle verkiezingsonderzoekers hante-
ren: burgers zouden op rationele gronden
kiezen voor die partij die hun preferenties
optimaal zal behartigen. Het probleem dat
mensen niet rationeel zijn, het probleem dat
zij hun preferenties niet kennen en niet op
de hoogte zijn van de programma’s van de

politieke partijen waaruit zij kiezen, het kan
allemaal niet verhinderen dat een groot deel
van de verkiezingsdebatten, en een nog gro-
ter deel van de berichtgeving daarover,
inmiddels gaat over de resultaten van opinie-
peilingen.

De werkelijkheid van de burger

Om erachter te komen wat burgers
beweegt, kan het zinvol zijn om wat langer
en diepgaander met hen te praten dan van-
daag gebruikelijk is. Een van de eersten die
de moeite nam, was de Amerikaanse poli-
tiek psycholoog Robert E. Lane. In zijn
Political Ideology: Why the American Common
Man Believes What He Does (1962) schetste
hij een beeld van de gewone kiezer dat ook
vandaag nog leerzaam is. Om erachter te
komen hoe ‘de gewone man’ over politiek
dacht, betaalde Lane aan vijftien doorsnee
inwoners van ‘Eastport’ elk vijftig dollar om
vier tot zeven avonden naar zijn kantoor te
komen, en met hem van gedachten te wis-
selen over politiek. Lane nam de interviews
op met een bandrecorder en verzamelde zo
bijna 4000 pagina’s ruw materiaal als basis
voor zijn boek. Het beeld dat hierin naar
voren komt is dat van een apolitieke burger,
die waarschijnlijk voor het eerst in zijn
leven zijn politieke ideeën op een rijtje zet.
Hij is in het algemeen tamelijk tevreden,
werkt hard en heeft bescheiden ambities.
Een bedreiging van de stabiliteit van de
democratie lijkt niet van hem uit te gaan.
Hij is niet geïnformeerd over en tamelijk
vervreemd van de politiek, en hij voelt zich
politiek machteloos. Het meest maakt hij
zich zorgen over zijn werk en vervolgens
over zijn gezin. Hij hecht nauwelijks aan
sociale of economische gelijkheid en is,
hoewel de collectieve arrangementen van
de welvaartsstaat hem geen angst inboeze-
men, eerder individualistisch dan collecti-
vistisch ingesteld. Gemeenschapswaarden
of een gezamenlijk, politiek streven zeggen
hem weinig. Religieuze waarden spelen
evenzo niet of nauwelijks een rol in zijn
dagelijkse leven, ook al gaat hij geregeld
naar de kerk en is hij godvrezend. Wel
gelooft hij in de Amerikaanse democratie
waarvan hij denkt dat zij responsief, goed-
willend en een voorbeeld voor de rest van de
wereld is.

In het algemeen misten zijn gesprekspart-
ners volgens Lane een enigszins samenhan-
gende en onderbouwde visie op maatschap-
pij en sociale rechtvaardigheid, een visie die
hen in staat zou stellen om de maatschappij
en de situatie waarin zij verkeren, de maat
te nemen. In plaats van een consistente, uit-
gewerkte ideologie hebben zij niet meer dan
een onsamenhangende verzameling onge-
fundeerde overtuigingen en vooroordelen.
Zij denken zelden na over het mogelijke ver-
band tussen hun opvattingen op twee ver-
schillende terreinen. Mensen uit de lagere
strata geloven bovendien graag dat een
rechtvaardige samenleving hen een billijke
maatschappelijke positie heeft toebedeeld.
Zij blijken dit een draaglijker gedachte te
vinden dan de idee dat zij worden geslacht-
offerd en misbruikt door een oneerlijk so-
ciaal en politiek systeem. Reeds de onzeker-
heid die deze laatste gedachte met zich mee
zou brengen, is moeilijk te verdragen.
Daarenboven is de overtuiging dat mensen
de volledige verantwoordelijkheid dragen
voor het eigen succes en falen in Amerika
dermate diep en wijdverbreid, dat ontevre-
denheid de impliciete erkenning zou inhou-
den dat men gefaald heeft. De vijandigheid
van de lagere strata jegens ‘links’, hun
gebrek aan ideologische belangstelling en
hun politieke apathie worden hiermee deels
verklaard.

Dit was de situatie in Amerika ruim veer-
tig jaar geleden. Heel veel is er sindsdien
niet veranderd. De vijandige houding naar
‘links’, alsmede de verveelde en apathische
politieke geestesgesteldheid, hebben zich in
de Verenigde Staten, maar ook in Europa,
enkel verdiept. Deze verdieping kwam er
mede omdat politici en andere opinie-
makers vanaf de jaren ’80 meer en meer
gingen poneren dat mensen verantwoorde-
lijk zijn voor het eigen succes en falen. Om
laatstgenoemde reden behoren mensen bij-
voorbeeld private in plaats van sociale verze-
keringen af te sluiten. Maar als gemeen-
schappelijke projecten en arrangementen
geen bijdrage kunnen (en mogen!) leveren
aan zijn persoonlijke leven, waarom zou de
burger zich dan nog interesseren voor poli-
tiek?

Daarnaast lijkt het de gewone man en
vrouw vandaag aanmerkelijk minder goed
te gaan dan aan het begin van de jaren ’60.
Zo schetst Lane in zijn recente The Loss of
Happiness in Market Democracies 12 het beeld
van een eenzame, overwerkte en diep onge-

lukkige hardloper in een hedonistische
tredmolen die hij niet meer weet te stoppen.
De door Lane gepresenteerde onderzoeks-
resultaten uit diverse menswetenschappen
laten zien dat het welbevinden van
Amerikanen reeds veertig jaar aan het
afnemen is. Er zijn weinig redenen om aan
te nemen dat de trend in andere markt-
democratieën tegengesteld is, in weerwil
van de vandaag zo populaire enquêtes. De
onderstromen die deze ontwikkelingen van
groeiend maatschappelijk en persoonlijk
onbehagen voortstuwen, zijn processen
van individualisering, differentiëring en
rationalisering, processen die in het neo-
liberale politieke klimaat van de laatste
decennia een extra impuls hebben gekregen
door de keuzen voor vermarkting, deregule-
ring, verzelfstandiging en privatisering.13

Ondanks een voortdurend stijgend scho-
lingsniveau, beschikken mensen ook van-
daag maar zelden over een enigszins consis-
tente en coherente politieke visie, en wor-
den zij vooral bewogen door vooroordelen,
beelden, emoties en wanen van de dag.
Onder invloed van de hierboven genoemde
onderstromen zijn de politieke interesse en
competentie van de gemiddelde burger ook
eerder af- dan toegenomen. Een kleine illus-
tratie hiervan biedt een onderzoek dat de
verslaggevers van NRC-Handelsblad ver-
richtten aan de vooravond van de verkiezin-
gen van 2002. Net als aan de vooravond
van de verkiezingen van 1994 en 1998
interviewden zij een enigszins representa-
tief deel van de Nederlandse bevolking, in
een poging om de politieke stemming te
achterhalen. Veertig procent van de 603
ondervraagden, een aanmerkelijk hoger
percentage dan voorheen, wist nog niet
waarop zij ging stemmen. De politiek bleek,
tot de nauwelijks onderdrukte ontsteltenis
van de redacteuren, heel ver weg. “Als er
een kloof is tussen politici en burgers, dan is
dat niet alleen omdat de politici in een ivo-
ren toren hebben gezeten. Ook burgers heb-
ben zich teruggetrokken in hun eigen
burcht. Een rijtjeswoning met drie sloten op
de deur.” Wat hun keuze heeft bepaald of
zal bepalen, is voor de burgers “vaak moei-
lijk onder woorden te brengen”. Net als vier
jaar eerder werd het onderwerp “zorg” het
meest genoemd als het belangrijkste politie-
ke thema. Echter: van de 275 ondervraag-
den die in 2002 “zorg” noemden, “zijn er
maar vijf die zeggen dat zijzelf of hun fami-
lie last hebben gehad van wachtlijsten of
het tekort aan personeel”. Hetzelfde kon
worden waargenomen met betrekking tot
het thema “veiligheid en criminaliteit, dat
op de tweede plaats stond: van de 237
ondervraagden die ‘veiligheid’ een belang-
rijk politiek item noemden, hebben er negen
zelf ervaring met criminaliteit… De andere
ondervraagden weten van de televisie of uit
de krant hoe onveilig Nederland geworden
is… Of ze voelen het. Een 56-jarige vrouw
uit de wijk Spainkbos in Apeldoorn: ‘ik was
vorige week voor het eerst echt bang dat me
wat zou gebeuren. In het winkelcentrum
hier in de buurt stonden twee jongens, don-
kere jongens, heel dreigend te kijken. Ik was
echt bang dat mijn fiets gestolen zou wor-
den.’” Op de vraag wat het laatste kabinet
tot stand had gebracht, wist minder dan de
helft iets te bedenken, en dat doorgaans
eerst na heel lang nadenken. “Economische
groei” werd hierbij het meest genoemd.
Tachtig procent kon wel aangeven wat het
kabinet verkeerd had gedaan: wachtlijsten
in de zorg, onderwijs, vreemdelingenbeleid
of het eigen inkomen. Het meest ging het
echter om de politiek zelf: “Mensen vinden
het een raar rommeltje in Den Haag, slappe
hap, pappen en nathouden. Ze zien verschil-
len tussen partijen niet meer, ze hebben
behoefte aan tegenstellingen. Ze begrijpen
niet waar het over gaat, en ze vinden dat
politiek saai is geworden.” Waarvoor bepaal-
de politici staan konden de kiezers niet aan-
geven en hun keuzen lieten ze naar het lijkt
vooral door uiterlijkheden bepalen. Melkert
is een “engerd”, Balkenende “een aardig
ventje”, Dijkstal “een man met ervaring” en
de later vermoorde Pim Fortuyn “een lekke-
re homo” (NRC-Handelsblad, 5 mei 2002).

Minimalistische of echte democratie?

Het beeld dat oprijst uit het tegenwoordige
empirische onderzoek naar de politieke
competentie van burgers, komt sterk over-
een met het beeld dat theoretici als Wallas
(1908), Lippmann (1922 en 1925), Weber
(1918 en 1919) en Schumpeter (1942)
zich hiervan lang geleden gevormd had-
den.14 De ‘publieke opinie’ is bijvoorbeeld
voor Schumpeter niet meer dan een chao-
tische mêlee van vage, onverantwoordelijke
en tegenstrijdige impulsen, slogans en
indrukken. De voorkeuren van het electo-
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grotendeels het product van manipulatie.
Evenals Weber verbond hij hieraan de con-
clusie dat de democratie het best beperkt
kon blijven tot een methode om een regering
te kiezen. Na te hebben gekozen tussen de
zittende regering en haar uitdager diende
het electoraat bij voorkeur het politieke
toneel te verlaten. Ter voorkoming van
onbeheersbare emotionele uitbarstingen
konden ideeën en inhoudelijke program-
ma’s bovendien maar beter uit de verkie-
zingsstrijd worden gehouden. Een minima-
le politieke consumentensoevereiniteit is
gewaarborgd, omdat de wil te worden geko-
zen of te worden herkozen politici nood-
zaakt de burgers niet te veel van zich te ver-
vreemden. De kiezersmarkt is hierbij echter
primair een (oligargische) aanbieders-
markt: niet de consument stuurt de produ-
cent in zijn activiteiten, de producent stuurt
in belangrijke mate de consument en zijn
voorkeuren.

Anders dan voor deze ‘minimalistische
democratie’15 zou men er voor kunnen kie-
zen de politieke incompetentie van de bur-
ger minder als een vaststaand gegeven te
aanvaarden en de democratie mede te zien
als een instrument om het politiek bewust-
zijn van de burger te ontwikkelen.16

Bovendien kan democratie niet alleen een
methode zijn om op vreedzame wijze maat-
schappelijke belangenconflicten te beslech-
ten, maar tevens een uiting en generator
van gemeenschap. Democratie gaat dan
niet alleen over wat mensen scheidt, maar
ook over wat hen bindt. En verder hoeft
men binnen een democratie niet zonder
meer uit te gaan van de bestaande preferen-
ties: een democratie is tevens een manier
om preferenties te ontwikkelen en om erach-
ter te komen waardoor men nu werkelijk
wordt bewogen. Een democratische verkie-
zing is in deze optiek nadrukkelijk geen
enquête met vaste antwoordcategorieën,
maar een open gesprek.17 Voor deze
‘Griekse’ democratieconceptie kozen onder
anderen John Stuart Mill, G.D.H. Cole, Karl
Mannheim en de vele pleitbezorgers voor
democratische participatie in de jaren ’60
(Williams, Lukes, Bay, Wolin, Bachrach,
Pateman) en voor ‘deliberatie’ vanaf het
einde van de jaren ’90 (Fishkin, Ackerman,
Bohman).18 Binnen een dergelijke demo-
cratieopvatting is de kans groter dat het
ongenoegen dat burgers kwelt, en waarvan
zijzelf zelden de oorzaken kennen, wordt
vertaald in beleid dat werkelijk bijdraagt
aan het oplossen of tegengaan van dit
ongenoegen. 

Wetenschapsbeoefenaren en politici heb-
ben in de laatste democratieconceptie een
meer geestrijke rol te spelen dan het vaststel-
len van bestaande electorale preferenties, en
van de kenmerken van mensen die bepaalde
preferenties bezitten. In plaats daarvan zijn
zij op zoek naar de drijfveren, idealen, frus-
traties, verwachtingen, behoeften achter deze
preferenties. Met betrekking tot frustraties
spreekt Wright Mills van “troubles” die (nog)
niet vertaald zijn in concrete wensen, laat
staan in politieke eisen: “Instead of troubles
defined in terms of values and threats – there
is often the misery of vague uneasiness,
instead of explicit issues there is often mere-
ly the beat feeling that all is somehow not
right.”19 In het vaststellen van dit onbe-
stemde onbehagen hebben de wetenschap
en de politiek een belangrijke rol te spelen.
En hierin hadden zij dus gefaald, hetgeen de
overrompeling door Fortuyn verklaart. De
sociale en politieke wetenschappen bieden
vandaag nauwelijks nog ruimte aan niet-
kwantitatief, diepgravend onderzoek en aan
disciplineoverstijgende visies. Men is bevan-
gen door wat Mannheim een “mania for
facts” noemde, en men heeft nauwelijks
aandacht voor de kaders waarbinnen deze
‘feiten’ geïnterpreteerd moeten worden.
Politiek Den Haag, waartoe ook de politieke
journalistiek en tal van onderzoeksbureaus
behoren, leeft onder een kaasstolp die ieder
diepgaand contact met gewone burgers
frustreert. Het bestaan van deze kaasstolp
heeft allereerst simpelweg te maken met een
gebrek aan talent. Iedere goede politicus is
tevens een goed (amateur)socioloog en
-politicoloog die de ‘tijdgeest’ adequaat leest,
en veel van deze politici zijn er niet. Evenzo
heeft een goede socioloog en politicoloog iets
meer interesse in en kennis van mensen,
dan de statistieken op zijn beeldscherm.
Daarnaast is er een groot gebrek aan demo-
cratische structuren waarbinnen politici en
burgers gezamenlijk preferenties vaststellen
en ontwikkelen. Ten overvloede: het gaat
hierbij niet om zaken als referenda en geko-
zen burgemeesters, zaken waarop de gang-
bare voorstellen voor democratische ver-
nieuwing zijn gericht, maar om structuren
die politici en burgers de mogelijkheid geven
te leren.

Hadden politici en wetenschapsbeoefena-
ren op de juiste wijze onderzoek gedaan
naar maatschappelijk onbehagen, en had-
den politici dit onbehagen samen met de
betrokken burgers benoemd en richting
gegeven, wat hadden ze dan kunnen vin-
den? Deze vraag is in belangrijke mate
onbeantwoordbaar omdat het desbetreffen-
de wetenschappelijke en politieke onder-
zoek onvoldoende werd en wordt verricht.
De hierboven aangehaalde interviews van
de NRC-verslaggevers (en de kakofonie aan
interpretaties van het grote ongenoegen dat
na de verkiezingen ten gehore werd
gebracht) illustreren dat burgers eigenlijk
niet goed wisten waar de pijn zat. Uniek is
dit geenszins: al het onderzoek dat de laatste
decennia naar electorale competentie is
verricht, levert dit beeld op. Zeker, Paars
werd hoogstwaarschijnlijk mede afgestraft
omdat het bepaalde problemen had verzwe-
gen – vooral ‘de buitenlanders’ en de pro-
blemen die de multiculturele samenleving
met zich meebrengt. Door deze problemen
wel te benoemen maakte Fortuyn dankbaar
gebruik van de ruimte die op dit terrein was
ontstaan. Ook was duidelijk dat de kiezers
genoeg hadden van het wel erg technocra-
tische, apolitieke en inspiratieloze karakter
van de Paarse coalities.20 Men schreeuwde
ongericht om echte politiek, en Fortuyn
leverde deze, zo leek het. Hiermee verbon-
den was er evenzo sprake van een ouder-
wets populistisch oproer tegen de gevestig-
de machten in Den Haag, onder leiding van
een populist die charismatisch werd omdat
hij niet weg kon worden gezet als een dom-
oor en omdat hij de zittende regenten over-
trof in arrogantie, directheid, stijl en
humor.

Maar voor het overige kwamen de geïn-
terviewde kiezers niet veel verder dan hoog-
uit een herhaling van de strijdpunten die
Fortuyn hen in de mond had gelegd (zoals
wachtlijsten in de zorg, en de bureaucratie
van de bureaucratie). Een talentvolle poli-
tieke entrepreneur had hun ongenoegen
ook in andere richtingen kunnen vertalen.
Wellicht had hij het met succes kunnen
hebben over het onbehagen waarvan Lane
verslag doet in zijn al aangehaalde The Loss
of Happiness in Market Democracies: de toe-
name in alle ontwikkelde marktecono-
mieën van het aantal klinische depres-
sies21; de groei van het wantrouwen in
andere mensen en in maatschappelijke
instellingen, zowel in de publieke als private
sector; de tragische erosie die overal plaats-
vindt van familiaire solidariteit, gemeen-
schap en van warme, intieme relaties tus-
sen vrienden, een erosie die vooral wordt
veroorzaakt door de groeiende tijdsdruk die
op mensen wordt uitgeoefend in een steeds
competitiever en meer op consumptie
gerichte marktsamenleving. Wellicht zou
een politieke entrepreneur het toenemende
ongenoegen van burgers kunnen aanboren
over het feit dat zij steeds meer zijn overgele-
verd aan anonieme structuren en proces-
sen waarop zij nauwelijks greep hebben;
structuren en processen die hen opties en
realiteiten opdringen waarvoor zij mogelijk
niet gekozen hadden wanneer zij hadden
beschikt over reële keuzemogelijkheden.
Misschien zou een politieke entrepreneur
het onbehagen kunnen aanboren over de
aantasting van het leefmilieu, over urban
sprawl en de hiermee samenhangende
teloorgang van de (binnen)steden, over de
barbaarse productie van onbetrouwbaar
voedsel in de bio-industrie, over de econo-
mische en sociale uitsluiting van steeds gro-
tere groepen burgers, over de voortdurende
uitbreiding van de economische sfeer en de
hiermee verbonden erosie van niet op de
markt verhandelbare waarden, en over de
gestaag toenemende (tijds)druk die dezelfde
economie op mensen legt. Mogelijk zou een
politieke entrepreneur het ongenoegen
kunnen aanboren over de processen van
privatisering, verzelfstandiging, flexibilise-
ring en vermarkting van de laatste decen-
nia, processen die vooral bijdragen aan een
algeheel gevoel van persoonlijke en poli-
tieke machteloosheid, van malaise. Wellicht
zou een politieke entrepreneur dit soort the-
ma’s in samenspraak met burgers op de
agenda kunnen zetten, gewoon omdat er
hiervoor goede redenen zijn.

Het is het proberen waard. 

Noten

1 Zo schreef Mark Kranenburg in 1994 naar
aanleiding van het verschijnen van Fortuyns
bundel Het zakenkabinet Fortuyn: “De titel
klinkt nog een beetje spannend, maar voor het
overige heeft Fortuyn in het geheel niets te
melden. De factor entertainment in zijn aan-
klachten wordt steeds groter. Een wezenlijke
bijdrage aan de discussie levert hij nauwelijks

meer… Pim Fortuyn heeft zich overschreeuwd
en zich daarmee overleefd. Hij is een karika-
tuur van zichzelf geworden.” 
(NRC-Handelsblad, 25 maart 1994).

2 CBS, Statistisch Jaarboek 2005, Voorburg,
2005, p. 40. Zie ook: www.statline.cbs.nl. 
De sterke bias in de laatste vraag is overigens
wel zeer opmerkelijk: de opstellers van de
vraag maken het de respondent wel erg moei-
lijk iets van ontevredenheid te tonen. Het is
een vraag die een totalitair systeem niet zou
misstaan. 

3 Het zal duidelijk zijn dat het vergelijken van
het geluk tussen landen en culturen nog
hachelijker is dan het vergelijken van gerap-
porteerd geluk in de tijd. Dit neemt niet weg
dat menig geluksonderzoeker met regelmaat de
krant weet te halen met zijn bevinding dat over
de ganse wereld slechts IJslanders gelukkiger
zijn dan Nederlanders. Een ieder die wel eens
op IJsland is geweest, weet: hier klopt iets niet.

4 In deze geest poneert het SCP, in overeenstem-
ming met de politieke mode, dat de mondige
burger binnen de verzorgingsstaat meer keuze-
vrijheid wenst omdat hij deze staat “in veel
opzichten als te dwingend en regulerend
beleeft” (SCP 2000, p. 604). Enige empirische
bewijsvoering ontbreekt en het SCP had zo’n
bewijsvoering, buiten een kleine groep hoogop-
geleide, gezonde, welgestelde geprivilegieerden,
ook niet kunnen vinden. Illustratief is het
enorme ongenoegen dat is ontstaan omdat alle
Nederlandse burgers sinds kort moeten kiezen
uit verschillende ziekteverzekeraars en verze-
keringspakketten: hier blijkt bijna niemand op
te hebben gewacht.

5 Pim Fortuyn, De puinhopen van acht jaar Paars:
een genadeloze analyse van de collectieve sector en
aanbevelingen voor een krachtig herstel-
programma, Uithoorn, Karakter
Uitgevers/Speakers Academy, 2002.

6 “De Lijst Pim Fortuyn”, stelde opiniepeiler
Maurice de Hond in Het Parool, “was onomsto-
telijk de grootste geworden als de moord op
Fortuyn niet had plaatsgevonden” 
(20 mei 2002). 

7 Illustratief is de suggestieve taal waartoe zelfs
een nette krant als het NRC-Handelsblad zich
gedurende deze maanden liet verleiden. 
Op 6 mei 2002, de dag van de moord op
Fortuyn, worden in een hoogdravend hoofdre-
dactioneel de Dodenherdenking (4 mei) en de
Bevrijdingsdag (5 mei) gememoreerd: “Zestig
jaar geleden was Nederland ingelijfd in een
bewind van genocide, militarisme, knevelarij
en corruptie. Dit land en zijn bevolking werd
gemolesteerd, uitgehongerd en verkracht.
Weten we dat nog? Is ons nog duidelijk welke
waarden uiteindelijk de doorslag hebben gege-
ven? Respect voor andersdenkenden.
Tolerantie voor etnische minderheden. Vrijheid
van geloof. Vrijheid van meningsuiting.
Rechtsstatelijkheid als democratisch beginsel.”
En vervolgens gaat men over op “de figurant
Pim Fortuyn… die op een hoofdrol lijkt af te
stevenen”. Straks staat Fortuyn “als premier
met een krans op de dam”, een premier die
geen idee heeft waarvoor deze krans dient.
Gelukkig is er de NRC: “Het is de trots van
Nederland dat we hier juist niet de ene cultuur
beter vinden dan de andere. Dat we hier men-
sen gelijk behandelen in een open samen-
leving. Dat we hier de xenofoben en racisten
van het lijf wensen te houden.” En dan komt
de uitsmijter: “Het is een grote schande dat we
zestig jaar na dato een politicus in ons midden
daaraan moeten herinneren.” Teksten als deze
waren voor de juristen Hammerstein en Spong
aanleiding om te spreken van een “demonise-
ring” van Fortuyn, tot de dood erop volgde. Zij
dienden een strafklacht in tegen, onder meer,
de redactie van de NRC omdat zij aangezet zou
hebben tot haat. Het zou mij niet verbazen dat
Folkert van der Graaf inderdaad in zijn gevan-
geniscel denkt dat de tijd de Nederlanders zal
leren, dat hij hen een dienst heeft bewezen.
Overigens heeft de “demonisering” van
Fortuyn in hoge mate bijgedragen aan zijn
succes.

8 Jouke De Vries & Sebastiaan van der Lubben,
Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse 
politiek: Paars II en de revolte van Fortuyn,
Amsterdam, Van Gennep, 2005, pp. 22-30. 
De Vries en Van der Lubben leveren een fraai
en goed leesbaar overzicht van de factoren die
bijdroegen aan de opstand van Fortuyn. 

9 Fortuyn werd eerst in Nederland en daarna in
Italië begraven. Drie jaar later trok de lande-
lijke herdenking van Fortuyn overigens nog
slechts 250 mensen (NRC-Handelsblad, 
7 mei 2005).

10 Omdat de grote roerganger er niet meer was en
het LPF van begin af aan instabiel en incompe-
tent bleek, stemden veel potentiële
Fortuynstemmers op het laatste moment op
het CDA van Balkenende. Om de kans op een
verkiezingsnederlaag van Paars te vergroten,
hadden Fortuyn en Balkenende overigens ten
behoeve van de verkiezingscampagne een niet-
aanvalsverdrag gesloten. Ook dit legde
Balkenende geen windeieren.

11 Zie onder meer: Susan Pharr & Robert D. Putnam
(red.), Disaffected Democracies: What’s Troubling
the Trilateral Countries?, Princeton, Princeton
University Press, 2000; Robert D. Putnam
(red.), Democracies in Flux: The Evolution of
Social Capital in Contemporary Society, Oxford &
New York, Oxford University Press, 2002;
Thomas E. Patterson, The Vanishing Voter:
Public Involvement in an Age of Uncertainty,
New York, Vintage Books, 2003.

12 Robert E. Lane, The Loss of Happiness in Market
Democracies, New Haven, Yale University Press,
2000.

13 In De modernisering en haar politieke gevolgen
(Amsterdam, Boom, 2001) en in Pluralisme,
democratie en politieke kennis (Assen, 
Van Gorcum, 2005) ben ik hier dieper op 
ingegaan.

14 Ibid., 2001; 2005, hoofdstuk 2.
15 Adam Przeworski, Minimalist Conception of

Democracy: a Defense, in: Ian Shapiro & Casiano
Hacker-Cordón (red.), Democracy’s Value,
Cambridge, Cambridge University Press, 1999,
pp. 23-56.

16 Vergelijk Blokland, 2005, op. cit. (noot 13),
hoofdstukken 8 en 11.

17 Dit is ook het fundamentele misverstand van
de in Nederland uiterst populaire ‘stemwij-
zers’: men geeft hier aan wat zijn bestaande
voorkeuren zijn en de computer stelt vervol-
gens vast welke politieke partij daar het beste
bij past. Voor de ontwikkeling van voorkeuren,
voor kritiek op huidige preferenties, voor een
gesprek met anderen over datgene wat hen
bindt, is geen enkele ruimte.

18 Zie opnieuw Blokland, 2001 en 2005, op. cit.
(noot 13).

19 Charles Wright Mills, The Sociological
Imagination, New York, Oxford University
Press, 1959, p. 18.

20 Zo verklaart Wim Couwenberg in zijn Opstand
der burgers: de Fortuyn-revolte en het demasqué
van de oude politiek (Budel, Damon, 2004) de
Fortuynrevolte mede uit een jarenlang sluime-
rende onvrede over een ‘linkse repressie’ van
een in brede lagen levende onvrede over het
migratie- en integratiebeleid en het criminali-
teitsbeleid. Links had deze onderwerpen vol-
gens hem taboe verklaard en daarmee een
open discussie onmogelijk gemaakt. Daarnaast
kwam de revolte in zijn optiek voort uit een
onvrede over de arrogantie, zelfgenoegzaam-
heid en extreme geslotenheid van de zittende
politieke regentenklasse. 

21 Andrew Solomon presenteert in zijn fraaie 
The Noonday Demon: An Atlas of Depression
(New York, Simon & Schuster, 2002) overeen-
komstige alarmerende statistieken: “Twenty
years ago, about 1.5 percent of the population
had depression that required treatment; now
it’s 5 percent; and as many as 10 percent of all
Americans now living can expect to have a
major depressive episode during their life.
About 50 percent will experience some symp-
toms of depression… Incidents of depression
are increasing across the developed world, 
particularly in children. Depression is occur-
ring in younger people, making its first appea-
rance when its victims are about twenty-six,
ten years younger than a generation ago; bipo-
lar disorder, or manic-depressive illness, sets in
even earlier. Things are getting worse” 
(pp. 25-26). Over de verklaring van deze trend
heeft Solomon weinig twijfels: “The climbing
rates of depression are without question the
consequence of modernity. The pace of life, 
the technological chaos of it, the alienation of
people from one another, the breakdown of
traditional family structures, the loneliness
that is endemic, the failure of systems of belief
(religious, moral, political, social – anything
that seemed once to give meaning and direc-
tion to life) have been catastrophic” 
(pp. 31-32).
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GUIDO FONTEYN

Wordt Charles Petitjean de charismatische
leider waarop extreem-rechts in Wallonië al
zo lang wacht? En naar wie ook in
Vlaanderen wordt uitgekeken? Want als zij
het ginder eindelijk ook te pakken hebben,
is dat Vlaams Blok aan ons been lang niet
meer zo erg, want niet exclusief meer. Dan
kunnen de Walen niet langer suggereren
dat uiterst-rechts toch meer iets typisch
voor die Vlamingen is.

Maar waarom brak uiterst-rechts tot nu
in Wallonië niet door? En waarom blijf ik
denken dat ook bij de komende verkiezin-
gen het Front National met een bescheiden
succes tevreden zal moeten zijn? Wat hier
volgt is een poging tot analyse, op de wijze
van de journalist. Ik bedoel daarmee dat ik
van bestaande feiten, gevoerde gesprekken
en levende personen vertrek (tenzij die na
het feit of het gesprek zijn overleden), om
van daaruit op zoek te gaan naar samen-
hang, en daarbij ook gebruik te maken van
historische bronnen.

Charles Petitjean is een kleine, kalende,
gezette zeventiger – maar zo zag bijvoor-
beeld ook een Pinochet eruit. Een charisma-
tische leider moet niet noodzakelijk jong
zijn, als hij maar een zekere charme uit-
straalt, zoals het (wisselende) kwartet van
jonge mannen en vrouwen die in het
Vlaams Belang de dienst uitmaken.

Charles Petitjean bewoont een enorm
huis in Pont-à-Celles, een halfrurale, half-
industriële gemeente bij Charleroi. In het
arrondissement Charleroi blijft de werkloos-
heidsgraad catastrofaal hoog: 21 procent,
met een piek van 39 procent in de leeftijds-
klasse van 15 tot 24 jaar. Niet dat men daar-
aan niets doet. Zo werd in Pont-à-Celles ooit
een poging ondernomen om van werkloze
metallo’s hoevenknechten te maken: dit
feest ging niet door, omdat de fysieke condi-
tie van deze werkloze arbeiders te slecht was
voor hard labeur op het land en in de stal-
len, en omdat – meer in het algemeen – de
afgrond tussen industrie en landbouw te
diep was. De gemeente bracht enige opmer-
kelijke politici voort. Er is burgemeester
Dupont, hardwerkend socialist van de nieu-
we stempel, die door partijvoorzitter Elio Di
Rupo geparachuteerd werd in de federale
regering, waar hij minister is van het Gelijke
Kansenbeleid. Hij doet zijn werk onopval-
lend, en goed, zoals dat door de partijvoor-
zitter van hem wordt verwacht.

En in Pont-à-Celles woont ook Charles
Petitjean. De man is ouderdomsdeken van
het Waals parlement, en moest in die hoe-
danigheid de openingszitting van deze
legislatuur voorzitten. Behalve de drie ove-
rige gekozenen van het Front National
(waarmee hij inmiddels al lang in onvrede
leeft) gingen alle overblijvende 71 gekozen
parlementsleden van de democratische par-
tijen die dag met de rug naar de gelegen-
heidsvoorzitter zitten, en onder luid gelach
en gejoel legden zij op deze wijze hun
grondwettelijke eed af. Dit is typerend voor
de manier waarop de democratische partij-
en in Wallonië, nu en in het verleden, zijn
omgegaan met uiterst-rechts: een massale,
onverbloemde, ongenuanceerde, soms gro-
teske afkeuring. De vier FN-leden in het
Waalse parlement vormen ook geen fractie,
omdat de andere partijen het reglement van
de assemblee hadden aangepast, en men
met vijf moet zijn om als fractie te worden
erkend. De vier FN’ers vallen dan ook voor-
al op door hun onderling geruzie, voorzover
zij de vergaderingen bijwonen.

Charles Petitjean liet dit op die openings-
zitting allemaal over zich heen gaan. De
man hééft ervaring als parlementslid, en als
politicus. Hij behoorde tot de subtop van de
Franstalige liberalen, was lid van het partij-
bureau, zat jarenlang in de Senaat, en gold
in al zijn functies als een specialist in inter-
nationale aangelegenheden, vooral dan
Afrika. Zijn groot, oud huis in Pont-à-
Celles, waar ik hem vóór zijn overstap naar
het Front National nog ging interviewen,
barst van buit uit Afrika. Hij was toen ook
voorzitter van een van die schimmige vzw’s
die rond sommige partijen zweven. In dit
geval ging het, bij de toenmalige PLP (Parti
pour la Liberté et du Progrès, nu MR,
Mouvement Réformateur), om een vzw in
de sfeer van de Internationale Samen-
werking, lees maar om talrijke reizen naar
en talrijke verblijven in Afrika.

Petitjean had in dat erg arme Pont-à-
Celles een soort liberaal Volkshuis uit de
grond gestampt, enig in zijn soort in

Wallonië, dat op een massaal gebruik van
de kleur blauw na in niets verschilde van
bijvoorbeeld het zeer oude Volkshuis van
Flémalle (het Flémalle van wijlen André
Cools), en waar de liberale werklozen in
niets verschilden van de socialistische
werklozen in rode Volkshuizen. En zo was
zijn gezag bij de liberalen gevestigd op die
rare combinatie van Afrikakenner en volkse
liberaal. Hij verliet de PLP omdat die hem
kwijt wou, en stapte uit persoonlijke rancu-
ne over naar het Front National. Omdat die
partij over nagenoeg geen structuur
beschikt, kon hij in de streek rond Charleroi
snel enig gezag verwerven. Hij bracht het
FN zijn ervaring bij, en mocht, zoals
gemeld, een openingszitting in het Waalse
parlement voorzitten. Een charismatische
figuur is deze Petitjean zeker niet, maar in
de zonderlinge wereld van extreem-rechts
in Wallonië geld hij als een deskundige. Als
het FN winst zou boeken is dat zeker niet
dankzij het charisma van zijn leider of lei-
ders, maar omwille van de onvrede van de
Waalse kiezer over de toestand van hun
gewest: echt echt morrend volk. Het lijdt
overigens geen twijfel dat zijn blauwe werk-
lozen uit Pont-à-Celles mee met Petitjean de
stap naar uiterst-rechts hebben gezet.

Het FN (afkorting van Front National)
beschikt niet over duidelijke partijstructu-
ren. De Brusselaar Daniel Féret, ooit plas-
tisch chirurg, geldt als voorzitter, maar hij
ligt met iedereen in zijn ‘partij’ overhoop, en
tegen zijn beheer van de partijfinanciën
lopen diverse processen, ingespannen door
partijleden of gewezen leden van de partij.
Het FN roept nooit een congres bijeen. Er
zijn enkel, in verkiezingsperiodes, vage
lokale meetings in achterzaaltjes van cafés.
Wij vermelden Féret enkel om volledig te
zijn wat de ‘structuur’ van het FN betreft,
en laten ze ginder rustig verder ruziën.
Bovendien heeft de Brusselaar Féret niets
met Wallonië te maken.

Op Petitjean na, en dan nog, beschikt
uiterst-rechts in Wallonië over geen enkele
opvallende figuur, en zeker geen leidersfi-
guur. De echte leidersfiguren zitten bij de
Parti Socialiste, maar die worden ook door
de structuur en de werkwijze van deze par-
tij geholpen. Wallonië kende de voorbije
generatie één volksheld: de populist José
Happart, maar die heeft duidelijk voor de
democratie gekozen, en voor de carrière
(die van zijn tweelingbroer inbegrepen).
Wellicht heeft de bewuste keuze van José
Happart, ongeacht zijn motieven, een aan-
tal potentiële kiezers van de weg naar
uiterst-rechts afgeleid.

De zes van La Louvière

Het Front National staat in Wallonië al op
de kaart, maar de bij verkiezingen behaalde
percentages liggen ver onder de scores die
het Vlaams Belang (toen nog Blok) in
Vlaanderen haalde. In het arrondissement
Charleroi haalde het FN ooit 17 procent op
de lijst voor de Senaat, maar dat is de hoog-
ste score ooit. Luik haalde geen tien procent
bij de vorige verkiezingen, een zwaar getrof-
fen gemeente als Herstal 11 procent.

En dan is er het geval La Louvière.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in La

Louvière in 1994 namen zes FN-gekozenen
plaats op de banken van de gemeenteraad,
op een totaal van 41 raadsleden. Dit is gelijk
het hoogste aantal gekozenen dat uiterst-
rechts in Wallonië op het gemeentelijke
niveau ooit haalde. Alle omgevingsfactoren
speelden in deze hoofdstad van Le Centre
(het Centrum, gewoon het midden op de
kaart tussen Mons en Charleroi) in de kaart
van uiterst-rechts. Le Centre telt ongeveer
260.000 inwoners, en op 30 jaar tijd gin-
gen in dit gebied 60.000 arbeidsplaatsen
verloren. Dit proces is overigens nog aan de
gang. Die drie magische cijfers – 30 jaar,
250.000 inwoners, 60.000 arbeidsplaat-
sen – geven de omvang en de diepte van de
economische crisis in Wallonië aan. Ze vol-
staan bijna op zichzelf om de zes FN-geko-
zenen van 1994 te verklaren. Men is zich in
Vlaanderen nog altijd onvoldoende van
deze basisgegevens bewust, of men wil ze
niet kennen.

Maar men heeft uiterst-rechts in La
Louvière niet laten doen. En ‘men’ is de
Parti Socialiste, die in La Louvière over een
absolute meerderheid beschikte, en nog
altijd beschikt. Burgemeester Debaucque en
zijn assistent en latere opvolger (na de ver-
kiezingen van 2000) Willy Taminiaux, heb-
ben uiterst-rechts bestreden met wat zij “la
démocratie participative” hebben genoemd:

een bewust betrekken van de burger bij het
beleid. Het succes van deze benadering
bleek bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2000, waarbij het FN geheel uit de gemeen-
teraad verdween. De PS won zes zetels bij,
en niet geheel toevallig deden bij de PS-frac-
tie zes allochtonen hun intrede. Zes alloch-
tonen gingen op de plaatsen van de zes
FN’ers zitten.

Waaruit bestaat nu la démocratie participa-
tive? Willy Taminiaux is de verpersoonlij-
king van dit systeem, dat eerder een hou-
ding-in-de-democratie is dan een structuur,
en zeker geen techniek. De démocratie parti-
cipative bestaat erin dat de burgemeester, de
schepenen, de verantwoordelijken van tal-
rijke werkgroepen (waarbij in La Louvière
de democratische partijen uit de oppositie
evenveel verantwoordelijkheid krijgen als
de PS-meerderheid) op basis van concrete
dossiers naar een bepaalde wijk, straat,
plaats of groep toegaan, het probleem met
de bewoners bespreken, in aanwezigheid
van de betrokken ambtenaren, waarna van
de bewoners een inbreng in de besluitvor-
ming wordt verwacht. Het kan daarbij gaan
om zowat alles: om het verleggen van een
voetpad of om de aankoop van een kunst-
werk, om geluidsoverlast of om de veilig-

heid in een aantal wijken. De burger wordt
bij het beleid betrokken, voelt en weet zich
door zijn gekozenen gesteund, en zoekt
geen alternatief. De uiteindelijke beslissing
blijft liggen bij de gemeenteraad, het
schepencollege en de burgemeester, die het
hele systeem stuurt.

In de praktijk betekent dit dat iemand als
Taminiaux dag en nacht ter beschikking
staat van zijn burgers, maar niet alleen hij:
dit wordt ook van het gehele gemeentelijke
apparaat verwacht, gekozenen én ambtena-
rij inbegrepen. Iedereen is in deze zin per-
manent aanspreekbaar. Nu ben ik er mij wel
van bewust dat ik op deze wijze de ideale
toepassing heb geschetst van de démocratie
participative, en dat een dergelijk systeem de
aanwezigheid vereist van een charisma-
tische figuur, die de dingen stuurt: de burge-
meester is hiervoor de aangewezen man of
vrouw. Natuurlijk loopt in de praktijk soms
een en ander mis, maar de spirit is er, zeker
in La Louvière. Wij zijn hier ver verwijderd
van het klassieke dienstbetoon, waarbij de
gekozene, of een van zijn medewerkers, zit-
tend in een achterzaaltje op klanten wacht.

De démocratie participative van La Louvière
is in wezen een bijzondere toepassing van het
piramidale systeem dat zo kenschetsend is

PS-piramide versus uiterst-rechts
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piramidale PS-systeem heeft mijns inziens de
doorbraak van uiterst-rechts in het verleden
belet, en kan dat ook in de toekomst blijven
doen, ondanks het feit dat de omgevings-
factoren er in het industriële Wallonië niet op
verbeteren. Hier moet worden aan toege-
voegd dat onze analyse geldt voor de zoge-
naamde as van Samber en Maas, waar de PS
heer en meester is, waarop alle grote Waalse
steden liggen, en waar meer dan twee-derde
van de bevolking van het Waalse gewest
woont. Alleen in Luik beschikt de PS niet
over een absolute meerderheid. De macht
wordt daar met de (kleine) CDH (Centre
Démocrate Humaniste) gedeeld, om de
machtige liberale clan (vroeger Jean Gol en
François Perin, nu Didier Reynders) op
afstand te houden. Maar in Charleroi, Mons,
La Louvière, Seraing, Amay, Hoei, Verviers,
en in alle voorsteden van Luik beschikt de PS
over absolute meerderheden, en markante
figuren, die hun gemeente of stad ‘zijn’:
Anne-Marie Lizin is Hoei, Mathot was
Seraing, Van Cauwenberghe (niet huidig
burgemeester Van Gompel) is Charleroi,
Daerden is Ans, Moriau is Chapelle-lez-
Herlaimont, en Di Rupo is natuurlijk Mons.

De PS bestaat uit een veelvoud van pira-
mides, die in laatste instantie alle deel uit-
maken van dezelfde geometrische figuur
– een soort ultieme piramide – die gestuurd
wordt door de partijvoorzitter. Lokaal
stuurt de burgemeester het systeem, per
arrondissement staan krachtige figuren
gereed om tussenbeide te komen, en uitein-
delijk leiden alle wegen naar de Keizerslaan
in Brussel, waar Di Rupo heerst (voor zover

zijn functie als minister-president en feite-
lijk burgemeester van Bergen dit hem niet
fysisch onmogelijk maakt, waarover verder
meer).

De basis van de piramide wordt niet alleen
gevormd door de partij met haar leden; de
basis omvat ook het OCMW, de afdelingen
van de mutualiteit, de vakbonden, de zieken-
huizen, de intercommunales, de lokale of
regionale televisie, de huisvestingsmaat-
schappijen, de culturele centra, het open-
baar onderwijs, de subsidieregelingen, het
jeugdwerk, en dergelijke instellingen of
instituten meer. In de gemeenten waar de
Parti Socialiste over de absolute meerder-
heid beschikt, functioneert dit systeem op
een quasi-volmaakte wijze. De piramide
werkt immers niet alleen verticaal, maar
ook horizontaal: wie als burger nood heeft
aan bijvoorbeeld een sociale woning, werk-
loos wordt of werk zoekt, ziek is of klachten
heeft over de regionale televisie trekt hier-
voor naar zijn burgemeester, en die zorgt
voor een oplossing. Hij kan, als de regisseur
van een poppentheater – om eens een ander
beeld te gebruiken – aan de touwtjes trek-
ken die hij verkiest. Dit piramidale systeem
leidt ertoe dat de burger zich beschermd en
verzorgd voelt, en niet ingaat op de lokroep
van uiterst-rechts, temeer omdat deze kie-
zer ook wel weet dat de macht van het FN op
het terrein onbestaande is.

Dit hele systeem lijkt mij de enige verkla-
ring van het blijvende succes van de Parti
Socialiste in het door de delokalisering van
de zware industrie getroffen Wallonië.

Het systeem heeft ook minder sympathie-
ke kanten. Zonder partijkaart komt men

het systeem niet binnen, en in de meeste
gevallen wordt ook de democratische oppo-
sitie monddood gemaakt. Daarnaast toon-
den en tonen talrijke min of grote corrup-
tiezaken aan (onder andere het gesjoemel
bij sommige huisvestingsmaatschappijen)
dat wie over zoveel macht en invloed
beschikt, deze ook aanwendt om zichzelf te
bedienen en te verrijken. Het is onrecht-
vaardig deze kritiek te veralgemenen, zoals
sommigen in Vlaanderen graag doen: over
het algemeen werkt het piramidale PS-
systeem goed, en in functie van de burger
(de PS-burger).

Uit de alomtegenwoordigheid van de
Parti Socialiste volgt ook dat de enige
bedreiging voor dit systeem uit de partij zelf
kan komen. Met enkele bevriende waarne-
mers en mandatarissen begin ik mij af te
vragen of PS-voorzitter Elio Di Rupo met
zijn operatie ‘Schone Handen’ niet het
gevaar loopt zijn partij – én het systeem dat
de burger beschermt – zware schade te
berokkenen.

Di Rupo wil alle profiteurs weg, maar op
het veld heeft zijn oorlog tegen de misbrui-
ken vaak veel weg van een strijd tussen zijn
rénovateurs en de generatie van getrouwe
Volkshuissocialisten. In een boeiend artikel
(30 december 2005) heeft de krant La Libre
Belgique daar namen op gezet. De macht van
Di Rupo is helemaal op een nieuwe generatie
gebaseerd, en velen daarvan komen uit het
universitaire wereldje van Mons. Het
(Waalse) publiek leerde inmiddels wel de
namen kennen van Marie Arena, Philippe
Courard, Fadila Laanan, Jean-Claude
Marcourt, die allen door Di Rupo tot minis-

ter werden gebombardeerd. Vlaanderen
kent vermoedelijk enkel Arena, omdat die
nogal onhandig omsprong met de renovatie
van haar ministerieel kabinet (de
‘douches’). Maar wie kent Karine Lalieux,
Thierry Giet, Jean-Charles Luperto, Laurent
Devin, Joëlle Kapompolé, Paul Furlan? Of
Frédéric Delcor, de uitzonderlijk bekwame
directeur van de studiedienst van de partij,
of Florence Coppenolle, véél meer dan een
woordvoerster, of Jean-Marc Liétard, de
(nieuwe) kassier van de partij?

Het lijkt wel of de klinkende namen van
vroeger door de partijvoorzitter worden
geweerd: Van Cauwenberghe, Dehousse,
Daerden, Happart, Busquin… Zij spelen bin-
nen de partij geen enkele rol van betekenis
meer, al blijven zij voorlopig meester in hun
lokale piramiden. Maar het oog van de par-
tijvoorzitter-minister-president-burgemees-
ter van Bergen houdt hen allen scherp in de
gaten.

Het morrend volk bevindt zich binnen de
Parti Socialiste. Ik ben er niet zeker van dat
Di Rupo het op termijn van de Volkshuis-
generatie gaat winnen. Hij cumuleert
gewoon te veel topfuncties, omdat hij uit-
eindelijk niemand vertrouwt. En omdat hij
ook maar een mens is, zal hij in een van zijn
functies steken laten vallen. De toename
van zijn nervositeit is als een barometer
voor zijn onzekerheid. Maar als de indruk
wordt gewekt dat de PS niet langer die veili-
ge, alles overheersende, alles regulerende,
en – vooral – solidaire burcht meer is, waar-
in de burger zijn miserie en zijn vragen
kwijt kan, dan kan die burger zijn antwoor-
den elders zoeken.

Het ‘falen’ van extreem-rechts in Wallonië. Een gesprek met Guido Fonteyn

Koen Brams/Dirk Pültau: Eén zin in jouw
bijdrage viel ons meteen op: “Waarom brak
uiterst-rechts tot nu in Wallonië niet door?”
Wij hebben de indruk dat extreem-rechts met de
laatste verkiezingen wél is doorgebroken.
Waarom zie jij dat anders?
Guido Fonteyn: Het Front National haalde
bij de vorige regionale verkiezingen 8 pro-
cent, met een piek in Charleroi. Is dat een
doorbraak of niet? Ik denk van niet. Als
men heel ver teruggaat, dan is er één door-
braak van extreem-rechts geweest, vlak
voor de Tweede Wereldoorlog, toen Léon
Degrelle met de Rex-beweging 21 leden in
het parlement haalde. Eén legislatuur heeft
dat geduurd… maar dat was een ander
soort uiterst-rechts, dat was het extreme
katholicisme van die jaren. Je kunt dat niet
zomaar verbinden met de electorale over-
winningen van het Front National.
K.B./D.P.: Aan Vlaamse kant worden de verkie-
zingen van 1991 steevast gezien als de door-
braak van extreem-rechts. Het Vlaams Blok
haalde toen 10,3 procent van de stemmen; en
dat noemen wij “zwarte zondag”. Maar in
Wallonië doet extreem-rechts het bij de laatste
verkiezingen ook goed: 16,7 procent in
Charleroi, 11,3 procent in Mons, 8 procent in
Luik. Het is frappant dat deze percentages aan
Waalse kant geen gespreksonderwerp zijn.
G.F.: Dat komt omdat het in Wallonië zo’n
vaart niet zal lopen. De grote doorbraak van
het Vlaams Blok is er pas gekomen nadat de
partij een xenofoob programma heeft
gepresenteerd. Maar in Wallonië zijn de
vreemdelingen geen thema. De Walen ken-
nen dat al 150 jaar. Ze hebben met vreemde
bevolkingsgroepen leren omgaan: eerst de
Vlamingen, dan de Italianen, Turken of
Marokkanen. Het is niet toevallig dat de
laatste twee minister-presidenten Van
Cauwenberghe en Di Rupo heten… Racis-
tische oprispingen of rellen zijn volgens mij
niet mogelijk in Wallonië. Daarvoor kent de
Waalse maatschappij dat fenomeen al te
lang – terwijl Vlaanderen er pas na 1960
mee geconfronteerd is.
K.B./D.P.: Dat is een heel goede verklaring voor
het feit dat racisme en immigratie geen topic
zijn in Wallonië. Maar dan blijft de vraag waar
die hoge percentages vandaan komen.
G.F.: Die komen er door de algemene econo-
mische toestand. Je moet maar in La
Louvière of in Charleroi gaan rondlopen, of
in bepaalde wijken van Luik. De helft van
Seraing is compleet vervallen. In La Louvière
vind je huizen met twintig brievenbussen op
een kleine gevel. Die mensen leven daar echt
in miserabele omstandigheden, ondanks de
solidariteit van Vlaanderen, via de sociale
zekerheid… Dat proces is trouwens al een
halve eeuw aan de gang. En het is nu nóg
bezig. Er is daar geen toekomstperspectief !
Met andere woorden, de omgevingsomstan-
digheden voor extreem-rechts zíjn er, maar
op zich lijkt mij dat niet voldoende opdat de

Waalse kiezer massaal naar een wisseloplos-
sing zou gaan zoeken. Daarom leg ik de
nadruk op het piramidale PS-systeem, dat
belet dat het – ondanks die omgevings-
omstandigheden – die kant opgaat. 
K.B./D.P.: Als we jouw tekst oneigenlijk zou-
den lezen, dan is echter nog een andere hypothe-
se mogelijk: het PS-systeem, dat jij beschrijft,
zou kunnen verklaren waarom extreem-rechts
geen thema is.
G.F.: Dat is de basis van mijn these. Het bete-
kent geen goed- of afkeuring van dat sys-
teem. Maar het betekent wel dat werklozen,
om maar iets te zeggen, altijd terecht kun-
nen bij hun burgemeester. Ze voelen zich
niet in de steek gelaten.
K.B./D.P.: Het PS-systeem is ook een verkla-
ring voor het feit dat het probleem van extreem-
rechts gewoon niet ter sprake kan worden
gebracht.
G.F.: Dat lijkt me sterk uitgedrukt, er ver-
schijnen wel degelijk artikelen in de Waalse
kranten over het Front National. Er wordt
wel degelijk over bericht. Al klopt het dat
het algemene discours er niet door over-
heerst wordt. 
K.B./D.P.: Je geeft zelf aan dat het piramidale
systeem van de PS nadelen en excessen met zich
meebrengt. Neem bijvoorbeeld die uitzending op
de RTBF waar de interventie van Alain
Destexhe van de MR, een mandataris die zeer
kritisch staat tegenover het Marshallplan van
Elio Di Rupo, botweg is weggeknipt. Dat is toch
een symptoom van dat piramidale systeem?
G.F.: Dat is het PS-systeem, inderdaad. En
nogmaals, ik verdedig dat systeem niet.
Mijn vraag is: wat houdt uiterst-rechts in
Wallonië tegen? Ik vermoed dat het ant-
woord bij het PS-systeem ligt. Dat PS-sys-
teem werkt zeer functioneel, heeft buitenge-
wone medewerkers, maar ook extreme kan-
ten. Rechtstreekse inmenging in televisie-
programma’s en dat soort zaken, het hoort
er allemaal bij, en dat is inderdaad zeer erg.
K.B./D.P.: Als je die nadelen in ogenschouw
neemt, is het dan niet verstandig dat Elio
Di Rupo dat PS-systeem aanpakt, dat hij erop
toeziet dat er minder populistische figuren en
meer echte technocraten aan het roer komen te
staan?
G.F.: Maar het héle systeem is niet corrupt!
Er is corruptie, en niet weinig, denk maar
aan de affaires rond de sociale huisvestings-
maatschappij La Carolorégienne en andere
huisvestingsmaatschappijen. Een aantal
van die maatschappijen zijn nu voor de
rechter gedaagd, en vergeet niet: dat was
een gevolg van een audit die uitging van het
overkoepelende orgaan van de Waalse huis-
vestingsmaatschappijen. Een paar van die
gevallen zijn daarna in de pers geraakt. Er
zijn dus voldoende mensen die ingaan tegen
de negatieve aspecten van die piramide.
Wat ik echter vrees, is dat Di Rupo bezig is
zowat iedereen tegen zich in het harnas te
jagen. Hij heeft zich omringd met een groep

van zeer jonge technocraten die uit zijn
onmiddellijke omgeving komen. Op Rudy
Demotte na, waren zij nauwelijks bekend.
En hij wekt nu de indruk dat alles buiten die
kring corrupt is, of het scheelt toch niet
veel. Ik denk dat hij zich serieus vergalop-
peert. Nog afgezien van het feit dat hij drie
functies combineert. Zoiets kan toch nie-
mand.
K.B./D.P.: Ondertussen is het toch frappant dat
Waalse politici zo vaak afgeven op het succes
van het VB in Vlaanderen, terwijl het FN op
sommige plekken in Wallonië niet slecht scoort.
Daar wordt dus niet over gesproken.
G.F.: Toch wel, neem nu die openingszitting
van het Waals Parlement, toevallig voorge-
zeten door Petitjean. Waarom breng ik dat
in mijn tekst ter sprake? Dat was bij
momenten bijna een kleuterklas! Petitjean
mag dan beminnelijk zijn, dat speelt geen
enkele rol. Men gaat er radicaal tegenin.
Het zogenaamde cordon sanitaire, die schut-
kring om een mooier woord te gebruiken,
wordt in Wallonië op de meest absolute
manier toegepast. Er wordt gewoon naar
gehandeld.
K.B./D.P.: Het discours van de Waalse politici
focust wel volledig op het succes van het VB. 
G.F.: Dat is te begrijpen. Wij slagen er ook
niet in dat succes te verklaren. Ik geef nogal
wat lezingen in Wallonië, en altijd luidt de
eerste vraag: leg me nu eens uit waarom dat
Vlaams Blok zoveel stemmen haalt. Telkens
moet ik het antwoord schuldig blijven, van-
daar dat ik begrijp dat zij afgeven op zo’n
samenleving. Moest het Blok ooit een meer-
derheid behalen, dan zullen de Walen vol-
gens mij met België breken. Dat zal zwaar-
der wegen dan de Vlaamse steun die ze
genieten via de sociale zekerheid. 
K.B./D.P.: Over Charles Petitjean schrijf je op
een gegeven moment dat de PLP hem kwijt
wilde. Vervolgens stapte hij uit rancune over
naar het FN. Waarom wilde de PLP hem kwijt?
G.F.: Ik veronderstel omdat er een andere,
nieuwe en jongere kandidaat in die regio
opdoemde. Petitjean is ondertussen ver in de
70, en men wou plaatsmaken voor jongeren. 
K.B./D.P.: Het feit dat hij kiezers heeft meege-
trokken, zou ook kunnen verklaren waarom het
FN in die regio tijdelijk winst heeft geboekt.
G.F.: Dat is goed mogelijk. Maar Petitjean is
een vrij lokale figuur, ik denk niet dat hij in
Luik gekend is. Hij duikt niet op in de media.
Ik heb hem eruit gehaald omdat hij een
alternatief maison du peuple had opgericht,
iets wat je een liberaal niet gauw ziet doen.
En daardoor heeft hij toch wat kiezers naar
zich toegetrokken die anders bij de PS
waren gebleven.
K.B./D.P.: Je schetst een wat aandoenlijk por-
tret van Petitjean. Het doet een beetje denken
aan Karel Dillen, de gewezen voorzitter van het
VB, en aan de manier waarop Dillen vroeger
bekeken werd in Vlaanderen. Stel nu dat er een
jonge generatie FN’ers aantreedt die, zoals de

jongere Vlaams Belangers, toch over het nodige
appeal en de nodige opportunistische intelligen-
tie beschikt?
G.F.: Dat is puur hypothetisch. Ik kan alleen
maar vaststellen dat er zich in de verste
verte niemand aandient. Jongere of opval-
lender figuren vind ik bij de rattachisten, die
voor aanhechting bij Frankrijk zijn, en bij de
nieuwe regionalisten. Maar bij de FN, nie-
mand, absoluut niemand. Happart is een
populistisch figuur, ja, maar hij zit bij de PS.
K.B./D.P.: Je hebt allicht gelijk dat het PS-sys-
teem extreem-rechts op afstand houdt, kwestie
is alleen hoe zwaar je de tol inschat die daarvoor
moet worden betaald. We hebben het dan over
de werking van het PS-systeem en de démocra-
tie participative in het bijzonder. De démocra-
tie participative bestaat erin dat er een perma-
nente nabijheid wordt gesimuleerd. De politiek
staat permanent klaar voor de vragen en ver-
langens van de kiezer. Dat heeft toch een perver-
se kant; voor je het weet glijdt dat af naar het
corrupte…
G.F.: Neen. Nu kan ik alleen maar neen ant-
woorden.
K.B./D.P.: …nog afgezien van de vraag of zoiets
realiseerbaar is op grote schaal. En de démo-
cratie participative functioneert blijkbaar
alleen als de partij die het systeem beoefent over
absolute meerderheden beschikt.
G.F.: Dat is eigen aan het piramidale sys-
teem. Het functioneert alleen perfect, of
bijna perfect, in die streken waar er absolu-
te meerderheden zijn. Maar de geschiedenis
heeft ervoor gezorgd dat er absolute meer-
derheden zijn op de hele as van Samber en
Maas, op Luik na, omdat er in Luik reeds
lang een grote burgerij is. Maar in al die
andere steden zijn er absolute meerderhe-
den. Mij lijkt de démocratie participative,
zoals Taminiaux die in La Louvière toepast,
een voorbeeld van de positieve aanwending
van het piramidale systeem. Dat systeem
wordt de mensen trouwens niet opgedron-
gen. Er zijn samenkomsten met buurtcomi-
tés, en komt wie komen wil. 
K.B./D.P.: Men moet de burger toch ook durven
zeggen: “Verwacht niet dat de politicus op elk
moment van de dag klaar staat.” Parlementaire
democratie houdt nu eenmaal in dat je iemand
een mandaat geeft.
G.F.: In een ideaal systeem is het inderdaad
zo dat je om de vier jaar stemt en dat je de
mandatarissen dan hun werk laat doen.
Theoretisch heb je dus gelijk. Maar dat is
dan ook pure theorie. Er is in Wallonië een
traditie van nabijheid, al sinds het uitbre-
ken van de crisis. Dat komt omdat de noden
daar zo groot zijn. Je zal maar in La
Louvière wonen, in een van die logements-
huizen, en er vrede mee moeten nemen dat
je één keer om de vier jaar mag stemmen.
Dát lijkt mij pas een uitnodiging om voor
het FN te kiezen.
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PATRICK DE VOS

Het cordon sanitaire mag het VB (Vlaams
Blok/Vlaams Belang) dan al verhinderen
om aan het bestuur deel te nemen, de pro-
bleemstellingen, thema’s en ideeën van het
VB zijn uitgegroeid tot de common sense
van het politieke denken in Vlaanderen en
België.1 In België is het VB daarmee het
meest succesvolle politieke project van de
voorbije 15 jaar; in heel Europa is het
inmiddels de sterkste partij in haar soort
geworden. Het oogst daarvoor aanzien in
rechtse kringen over het hele continent.

Zoveel electorale voorspoed en ideolo-
gische impact stemt tot nadenken over de
manier waarop we nu al jaren met die partij
omgaan. In dat verband is het vreemd dat
een Belgische politieke theoretica die ons
daarbij kan helpen, de in Londen docerende
Chantal Mouffe, in haar geboorteland, waar
de problematiek wellicht het acuutst is,
nagenoeg onbekend blijft. Als coauteur
(met Ernesto Laclau) van het in 1985 ver-
schenen Hegemony and Socialist Strategy, en
als auteur van The Return of the Political
(1993), The Democratic Paradox (2000) en
On the Political (2005), geniet zij bij een
Anglo-Amerikaans, Latijns-Amerikaans,
Frans en Duits lectoraat bekendheid om
haar radicale en vernieuwende kijk op
democratie. 

Het werk van Laclau en Mouffe vind je
binnen de politieke en sociale wetenschap-
pen onder de noemer postmarxisme: de
recentste telg van de marxistische stam-
boom, waarvan ook de sociaal-democratie,
althans in principe, nog altijd een tak is.
Laclau en Mouffe zijn kinderen van hun
tijd: ’68-ers die met het links-radicale den-
ken zijn opgegroeid. Mouffe ging meteen na
haar studies in Leuven naar Parijs om er bij
de structuralist-marxist Louis Althusser te
studeren. Daarna trok ze, als velen van
haar generatie, naar de derde wereld. In
Columbia werd haar al snel duidelijk dat
althusseriaanse concepten, om het minste
te zeggen, maar beperkt bruikbaar waren.

Rond 1970 radicaliseerde ook de Latijns-
Amerikaanse studentenbeweging, aange-
moedigd door de Cubaanse revolutie. Aan
de Universiteit van Buenos Aires is de jonge
marxist Ernesto Laclau politiek erg actief.
Maar met de dogma’s van het marxisme
worstelde hij toen al. Onder invloed van het
Peronisme wou hij het marxisme met iets
anders vermengen. Met hun lezing van de
Italiaanse marxist Antonio Gramsci zullen
Laclau en Mouffe uiteindelijk breken met
het essentialisme en economisme van
marxisten als Althusser en Poulanzas. In
hun postmarxisme integreren zij de liberale
notie van individuele rechten. De sociale
horizon van hun politieke project is een
radicale en pluralistische democratie. Het
moet de doelstelling van Links zijn om de
Democratische Revolutie, die tweehonderd
jaar geleden geïnitieerd werd, te verdiepen
en uit te breiden naar steeds meer gebieden
van het sociale leven, steeds meer maat-
schappelijke sferen. Dat is wat ze bedoelen
met “de radicalisering van de democratie”.

Daarnaast verwijderen Laclau en Mouffe
het klassebegrip en de klassestrijd uit het
marxisme.2 De arbeidersklasse is niet langer
de geprivilegieerde agent van de geschiede-
nis, en de strijd tegen het kapitalisme is niet
noodzakelijk acuter dan die tegen racisme,
seksisme of andere vormen van onderdruk-
king. Als we morgen alle kapitalistische pro-
ductieverhoudingen afschaffen – voor zover
dat al mogelijk is – dan zijn alle vormen van
ongelijkheid en onderdrukking nog niet de
wereld uit.3 Wie de arbeider als geprivile-
gieerde politieke actor van de geschiedenis
blijft zien, zal onder feministen of ecologis-
ten weinig bondgenoten vinden. Hun poli-
tieke strijd is vanuit zo’n optiek immers van
ondergeschikt belang. Laclau en Mouffe
ontdoen het socialisme van deze essentialis-
men en effenen zodoende het pad om het,
samen met feminisme, ecologisme, anti-
racisme, andersglobalisme enzovoort, tot
een nieuw links project te articuleren. We
spreken midden jaren ’80 toen in de Britse
context, waar ze inmiddels werkten, het
thatcherisme pas goed op dreef kwam. 

De liberale democratietheorie

Historisch gezien is onze democratie
gegroeid uit de combinatie van twee vorm-
gevende principes. Ten eerste de zogenaam-
de rule-of-law, die geassocieerd wordt met
liberalisme, scheiding der machten, indivi-

duele vrijheden en mensenrechten. Elke
burger komen onvervreemdbare, funda-
mentele rechten toe, die grondwettelijk ver-
ankerd zijn, en die de bescherming garan-
deren van de integriteit en de vrijheid van
het individu. Deze ideeën passen in een libe-
rale denktraditie die teruggaat tot de 17de-
eeuwse Engelse filosoof John Locke. “All
men are born free and equally alike”, zei
Locke: dat is hun natuurlijke staat.

Ten tweede is er de notie van de volkssoe-
vereiniteit, die geassocieerd wordt met
democratische participatie, formele gelijk-
heid tussen burgers en het beslissen bij
meerderheid. Hier staat de gedachte cen-
traal dat het volk zichzelf bestuurt; een
gedachte die teruggaat tot de Griekse stad-
staat en die in de moderne tijd terugkeert bij
de 18de-eeuwse Franse filosoof Jean-
Jacques Rousseau. 

Deze twee principes vormen geen eeneiige
tweeling. Tussen beide heerst een onher-
leidbare spanning, die Mouffe “de democra-
tische paradox” noemt. Er is bijvoorbeeld
een spanning tussen het liberale principe
van individuele rechten en de nood van elke
democratische samenleving aan sociale en
politieke eenheid. Niet-negotieerbare men-
senrechten (liberalisme) beperken onver-
mijdelijk de volkssoevereiniteit (democra-
tie), terwijl de in- en uitsluiting aan de hand
waarvan bepaald wordt wie er wel en niet
tot de demos behoort (democratie) aan de
universele mensenrechten (liberalisme)
noodzakelijk beperkingen oplegt. Er is
immers geen garantie dat een democra-
tische beslissing de individuele rechten en
vrijheden niet op het spel zet.

Hoewel we vandaag onder democratie,
als vanzelfsprekend, liberale democratie
verstaan, gaat het dus om een articulatie
van twee verschillende tradities: de liberale
traditie van individuele vrijheid en pluralis-
me, en de democratische traditie van volks-
soevereiniteit en gelijkheid. Liberalisme is
geen homogene doctrine, maar een amal-
gaam van principes: de rechtsstaat, indivi-
duele vrijheden en rechten, de erkenning
van sociaal-politiek pluralisme, representa-
tief bestuur, de scheiding der machten,
limitatie van de staatsmacht, de kapitalis-
tische markteconomie. Democratie, van
haar kant, ontstond als een vertoog over
volkssoevereiniteit, universeel stemrecht en
gelijkheid.

In oorsprong waren liberalisme en demo-
cratie oppositioneel, en had de term demo-
cratie zelfs een pejoratieve betekenis: de
heerschappij van het gepeupel, en dus
chaos. Beide beginselen werden voor het
eerst samen gearticuleerd in de 19de eeuw,
wat er op den duur voor gezorgd heeft dat
het liberalisme gedemocratiseerd en de
democratie geliberaliseerd werd. Dit

gebeurde door een opeenvolging van poli-
tieke conflicten, waarbij de ene traditie tel-
kens weer haar suprematie over de andere
wil doen gelden. Lange tijd werd dat conflict
als legitiem beschouwd; pas in de voorbije
decennia werd het als achterhaald van de
hand gewezen. Maar volgens Mouffe
bestaat er tussen de liberale principes van
pluralisme, individualisme en vrijheid, en
de democratische principes van eenheid,
gemeenschap en gelijkheid, nog altijd een
aanhoudende spanning, die in de huidige
democratische theorie en praktijk verwaar-
loosd wordt. Het is deze onoplosbare span-
ning die de democratie levendig houdt en
het primaat van de politiek garandeert, zegt
Mouffe. 

Traditioneel wordt democratie door de libe-
rale theorie opgevat als een aggregatie van
belangen. Dit model werd in de voorbije
decennia wat verdrongen door het model
van de deliberatieve democratie, dat politiek
ziet in ethische en doorgaans universele ter-
men, en dat verdedigd wordt door onder
anderen Jürgen Habermas, John Rawls en
Ronald Dworkin. Volgens hen is de demo-
cratische samenleving gericht op de creatie
van een rationele consensus, die bereikt
wordt aan de hand van deliberatieve pro-
cessen die tegemoetkomen aan de belangen
van iedereen. Een beslissing is democratisch
wanneer, na het voeren van een redelijke
deliberatie, tussen álle betrokkenen een
overeenstemming wordt bereikt. In dit den-
ken domineren consensus en compromis,
verkregen door rationele argumentatie en
overtuiging.

Kenmerkend voor het individualistisch
rationalisme van deze liberale democratie-
opvatting is het onvermogen om de specifie-
ke aard van het politieke, en de formatie van
politieke identiteiten die daarmee gepaard
gaat, ten gronde te begrijpen. De idee van
een perfecte consensus – of een harmo-
nieuze collectieve wil, zoals bij Rousseau –
wijst Mouffe als gevaarlijk van de hand.4

Het liberale pluralisme wordt gekenmerkt
door eindeloze conflicten tussen verschil-
lende opinies en opvattingen inzake de ‘cor-
recte’ interpretatie van vrijheid en gelijk-
heid. Het is deze aanhoudende onenigheid
die mensen opdeelt in vrienden en vijan-
den. Als liberale denkers het collectieve
karakter van de politieke strijd, die door het
pluralisme bevorderd wordt, niet zien, dan
komt dat door hun individualistische opvat-
ting van politiek, als het rationeel nastreven
en onderhandelen van individueel eigen-
belang. 

Net als Carl Schmitt (1888-1985) voert
Chantal Mouffe de differentia specifica van
het politieke terug op het onderscheid tus-
sen vriend en vijand; oftewel tot de altijd

aanwezige mogelijkheid van vijandelijkheid
in intermenselijke relaties. Mouffe zegt niet
dat alle sociale relaties noodzakelijk antago-
nistisch zijn, maar dat de mogelijkheid van
conflict en vijandigheid in elke relatie op elk
moment aanwezig is. Het politieke heeft
altijd te maken met conflict en antagonis-
me, het gaat altijd gepaard met de formatie
van een ‘wij’ versus een ‘zij’. In de dis-
courstheorie van Laclau en Mouffe heet dit
equivalentielogica: het opdelen van de so-
ciale ruimte door betekenissen en identitei-
ten te comprimeren tot twee antagonis-
tische polen.

Antagonisme is het sleutelwoord om de
vorming van politieke identiteit te begrij-
pen. Anders dan de traditionele notie van
sociaal antagonisme – dit is een confronta-
tie tussen sociale agenten die reeds beschik-
ken over een volledig ontwikkelde identiteit
– beweren Laclau en Mouffe dat antagonis-
men juist voorkomen omdat wij, als sociale
agenten, niet bij machte zijn onze identiteit
volledig te ontwikkelen. Zij steunen daar-
voor in hoofdzaak op de lacaniaanse
psychoanalyse en de derridiaanse notie van
een constitutieve buitenkant, als voorwaar-
de voor de constructie van elke identiteit.
Eenvoudig gesteld: een antagonisme ont-
staat wanneer de aanwezigheid van ‘de
Andere’ mij verhindert om volledig mezelf
te zijn.5 Deze blokkade is een wederzijdse
ervaring.6 Antagonismen onthullen niet
alleen het tekort aan identiteit van sociale
agenten, zij geven vorm aan de sociale wer-
kelijkheid als zodanig. Sociale formaties
worden gevormd aan de hand van antago-
nistische relaties, waardoor zich tussen
sociale agenten politieke breuklijnen vesti-
gen en verschillende identificaties vorm
aannemen.7

Een democratie behoort pluraal te zijn.
Op dat punt is Mouffe het eens met de libe-
rale theorie. Zij betwist evenmin dat een
plurale democratie een minimale consen-
sus vereist over gemeenschappelijke
ethisch-politieke principes. Maar consensus
alleen volstaat niet. Zij is slechts het resul-
taat van een onderhandeling die telkens
weer gevoerd moet worden. In de liberale
democratieopvatting ligt de focus op het
resultaat van consensus, die bereikt wordt
door rationele compromisvorming tussen
subjecten met een stabiele en gepreconfigu-
reerde identiteit. Politiek wordt als een neu-
traal terrein gezien waarop verschillende
groepen strijden om politieke macht. De
politiek is als een schaakspel waarvan de
spelregels en limieten vastliggen. Voor
Mouffe daarentegen, gaat het er juist om de
regels van de politiek te herschrijven. Het
politieke terrein is niet neutraal. Het is in
zekere zin de inzet van politieke strijd; in die
strijd zelf wordt het terrein gevormd of her-
vormd. 

Het politieke denken van Chantal Mouffe
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Sinds de val van de Berlijnse Muur domi-
neert het in oorsprong thatcheriaanse
denkbeeld dat er voor de huidige liberaal-
kapitalistische wereldorde geen alternatief
bestaat. Het failliet van het reëel bestaande
socialisme betekende de definitieve over-
winning van het kapitalisme en de liberale
democratie: dat was de these van Francis
Fukuyama, de Amerikaanse politicoloog en
adviseur van Ronald Reagan.8 Het liberalis-
me had die overwinning volgens hem te
danken aan het feit dat het zowel op het
materiële vlak (kapitalistisch marktmecha-
nisme) als op het niet-materiële vlak (indi-
viduele erkenning) een maximale bevredi-
ging biedt. Uit een hegeliaanse analyse van
de geschiedenis haalt Fukuyama het
‘bewijs’ voor de afwezigheid van samen-
hangende alternatieven voor het liberalis-
me. De geschiedenis, als voortdurende strijd
tussen politieke ideologieën en statenstel-
sels, heeft haar eindtermen bereikt: “libera-
lism forever!”

Het einde van de geschiedenis is een wat
filosofische uitdrukking die staat voor het
einde van de politiek, en Fukuyama was
niet de eerste die deze stelling verdedigde.
Om te beginnen was er Hegel zelf die in
1806, na de overwinning van Napoleon in
de slag bij Jena, verklaarde dat de geschie-
denis aan haar einde was gekomen. Begin
jaren ’60 initieerde de Harvardsocioloog
Daniel Bell het debat over het einde van de
grote ideologische conflicten. In de welva-
rende samenlevingen van het westen, aldus
Bell, is de voorraad aan politieke ideeën uit-
geput en zijn ideologische vraagstukken
irrelevant geworden. Er is een brede ideolo-
gische consensus ontstaan, met als gevolg
dat politieke partijen enkel nog om de
macht strijden door hun electoraat meer
welvaart te beloven. Volgens Bell zegevierde
het economische dus ook over het politieke.
Maar de heropleving van politiek-ideolo-
gische tegenstellingen en de politieke radi-
calisering van mei ’68 haalden zijn these
onderuit.

De clou bij dit soort politieke eschatologie
is de volgende. Politieke ideologieën zijn
supra-individuele denkvormen waardoor
sociale actoren en groupe zin en richting
geven aan hun maatschappelijk bestaan. Ze
zijn naast descriptief altijd ook normatief.
Ze willen vormgeven aan (toekomstige)
sociale verhoudingen en bijgevolg zijn ze op
handelen gericht. Elke politieke ideologie
heeft de ambitie sociaal te interveniëren
(decision making) of zo’n interventie te ver-
hinderen (non-decision making). Deze toe-
komstgerichtheid vereist een sociale hori-
zon (of sociale utopie) die het resultaat
belooft te zijn van dat politieke project.

Elke politieke ideologie houdt dus de
belofte in dat ze, met de realisatie van haar
project, een eind zal maken aan de politiek.
Het was Friedrich Engels die de stelling van
Claude Henri de Saint-Simon overnam dat
het heersen over mensen in de klassenloze
maatschappij – de sociale horizon van het
socialistische project – plaats zal maken
voor het beheer van zaken. “Goed bestuur”,
zeggen we vandaag. En het was de
Italiaanse nationalist Giuseppe Mazzini
(1805-1872) die stelde dat, als elke natie,
separaat en distinct, een volwaardige orga-
nische eenheid zal zijn, er geen reden meer
is voor onderling conflict. Macht en geweld
zijn nodig om de oude orde aan de kant te
zetten, maar eens de wereld volgens de
nationalistische doctrine van één taal, één
volk en één natie geordend zal zijn, wordt
oorlog overbodig.9

Elk politiek project belooft dat, met de volle-
dige realisatie van haar utopie, politiek
overbodig wordt. Het is in die geest van het
einde der tijden en het laatste oordeel dat
Fukuyama de superioriteit van de liberaal-
democratische staatsordening en van het
kapitalistisch economisch systeem als
bewezen proclameert. Nochtans was zijn
these onder meer op feitelijke onjuistheden
gebaseerd. Niet het liberalisme ‘pur sang’
had de Koude Oorlog overleefd, maar een
gemengd model dat het laisser-fairebeginsel
van de vrije markt compenseert door staats-
tussenkomst, regulatie en herverdeling. In
de moderne geschiedenis heeft er nooit een
volledig vrije markt bestaan, en dit geldt
zelfs voor die landen waar het politieke libe-
ralisme op dat moment hoogtij vierde: het
Amerika van Reagan en Bush Senior en het
Engeland van Thatcher en Major. Alle ster-
ke, geïndustrialiseerde landen zijn sterk
geworden door een mix van laisser faire en
staatsinterventie. Ook hier zien we dat het
principe van de vrije markt op gespannen
voet staat met de democratie: de markt
genereert ongelijkheid, die vervolgens door
staatsinterventie gecompenseerd wordt. Op

dat punt is er geen finale, rationele consen-
sus mogelijk. Het economisch liberalisme is
een moderne theorie van de ongelijkheid,
zoals de vertegenwoordigende democratie
een moderne theorie van de gelijkheid is.
Het dispuut over de juiste verhouding tus-
sen markt en staat is inherent aan de libe-
raal-democratische samenleving.10

Wat een radicale democratie à la Laclau
en Mouffe onderscheidt van de moderne
politieke projecten, is dat ze niet van een
realiseerbare telos uitgaat, maar van het
besef dat elk sociaal project onvolmaakt en
conflictueel zal blijven. Het streven naar
een volledig democratische maatschappij,
waarin alle mensen volledig vrij zijn omdat
ze volledig gelijk zijn, en vice versa, veron-
derstelt een volledige transparantie. Het
veronderstelt een samenleving zonder
spanningen en repressie, die dus alle con-
flicten onderdrukt.11 Zo’n harmonieuze
democratie zou een totalitaire nachtmerrie
zijn. Bij Laclau en Mouffe wordt de moge-
lijkheid om het finale doel te realiseren ver-
laten, zelfs als louter regulatief idee. Er is
trouwens geen reden om dat te betreuren.
Integendeel, het is de garantie dat het
democratisch-pluralistisch proces aan de
gang blijft. Het is door de liberale rechten
samen met volkssoevereiniteit te articu-
leren, dat we vermijden dat de democratie
tiranniek wordt. Een ideale, vrije en gelijke
democratische samenleving is er noodzake-
lijk een zonder pluralisme, want pluralisme
veronderstelt dat de sociale orde en haar
machtsrelaties kunnen worden gecontes-
teerd. Een samenleving zonder machtsrela-
ties (het einde van de politiek) is evenmin
mogelijk, want het zijn precies de machts-
relaties die de sociale orde constitueren.
Laclau en Mouffe vertrekken dus van een
niet-reduceerbare, pluralistische sociale
orde; en dit betekent dat de finale sociale
orde nooit bereikt wordt. Niet alleen de indi-
viduen verkeren in de onmogelijkheid om
hun identiteiten te finaliseren; ook de
samenleving als zodanig is nooit af. 

Politiek zonder ware tegenstanders

Dit plurale en onvoltooibare van elke
samenleving wordt door de consensuspoli-
tiek van het centrum verdoezeld; en het is
tegen die achtergrond dat we volgens
Chantal Mouffe het succes van rechts-
populistische partijen kunnen begrijpen. In
nagenoeg dezelfde periode waarin het VB in
Vlaanderen opgang maakt, bewegen de tra-
ditionele partijen naar het centrum, en clai-
men daar de zogenaamde Derde Weg. Toen
New Labour op 1 mei 1997 de Britse verkie-
zingen won, nam het toenmalige BRTN-
journaal de proef op de som. Het vroeg de
partijvoorzitters van de drie grootste
Vlaamse partijen, onafhankelijk van elkaar,
om commentaar te geven bij deze gebeurte-
nis. Eén voor één verklaarden ze op dezelfde
lijn te zitten als Tony Blair: de christen-
democraten vonden dat ze altijd al de gul-
den middenweg van Blair hadden bewan-
deld; de liberalen zegden dat zij, net als
Blair, de grote politieke vernieuwers van
hun generatie waren; en de sociaal-demo-
craten zagen in de verkiezingsoverwinning
van Blair een bevestiging van de vernieu-
wingsbeweging in heel de Europese sociaal-
democratie.

De ideologische tegenstellingen tussen de
gevestigde partijen is in de loop van het
laatste decennium alsmaar kleiner gewor-
den, waardoor het steeds moeilijker is om
partijen en politici in hun optreden en
standpunten te onderscheiden. Ideologi-
sche beginselen boeten aan belang in, ter-
wijl politiek pragmatisme en consensuspoli-
tiek op de voorgrond treden. In de consen-
suspolitiek van het centrum, zegt ook de
Sloveense filosoof Slavoj Zizek, moet elke
fundamentele belangentegenstelling plaats
ruimen voor een vrijmoedig geloof in een
politiek zonder ware tegenstanders, en zon-
der enige subversiviteit.12 Eens beyond left
and right lossen sociale tegenstellingen van-
zelf op en bieden er zich politieke oplossin-
gen aan die kennelijk voor iedereen goed
zijn. Bij gebrek aan een reële politieke strijd,
onderscheiden politieke partijen zich enkel
nog door culturele attitudes. De politieke
strijd wordt herleid tot een belangencompe-
titie op neutraal terrein, met als enige doel
het bereiken van compromissen en het
aggregeren van voorkeuren. Om funda-
mentele belangenconflicten te omzeilen,
weigert men om duidelijke politieke gren-
zen te trekken. Daarmee wordt de integra-
tieve rol van conflict in de moderne demo-
cratie genegeerd.13

Want het specifieke van een democratie
schuilt niet zozeer in haar formele procedu-
res – zoals verkiezingen of de parlementaire
stemrondes – maar in haar erkenning van

de legitimiteit van sociaal conflict, en haar
afwijzing van de autoritaire onderdrukking
ervan.14 Democratie is meer dan een popu-
lariteitspoll. Wat een samenleving werkelijk
democratisch maakt, is dat ze plaats ruimt
voor de expressie van conflicterende belan-
gen en waarden; of anders gezegd, dat zij de
voorwaarden schept die antagonistische
confrontatie mogelijk maken. Alleen dan
leeft die democratie. Het onvermogen om
dat in te zien, zegt Mouffe, is zonder meer de
belangrijkste tekortkoming van de consen-
suspolitiek. De reële keuzemogelijkheid die
een democratie haar burgers behoort te bie-
den, is als gevolg van het sacraliseren van
de consensus in feite verdwenen. Daardoor
kunnen belangrijke politieke sentimenten
niet meer worden uitgedrukt binnen het
democratische systeem. Naast de nieuwe
liberale orde is er geen plaats voor een debat
over mogelijke alternatieven; er is geen
ruimte voor andere identificatiemodellen
waarrond mensen kunnen worden gemobi-
liseerd. En daardoor winnen andere vormen
van politieke identificatie terrein: vormen
die met de democratie nauwelijks verzoen-
baar zijn – zoals rechts-extremisme en reli-
gieus fundamentalisme.15 Het succes van
populistisch rechts, zegt Zizek, is de prijs die
de linkerzijde betaalt voor het verloochenen
van elk radicaal politiek project en voor het
aanvaarden van het kapitalisme als een fait
accompli.16

Dienen we de kritiek van Chantal Mouffe op
te vatten als een ultieme oproep om het cor-
don sanitaire in Vlaanderen dan toch maar
op te doeken? Dat valt te betwijfelen. Waar
het Mouffe om te doen is, is laten zien wat
het ons heeft opgeleverd, om daaruit con-
clusies te trekken. Het probleem is overigens
niet dat mensen uit zijn op conflict omwille
van het conflict. Het probleem is dat, door
het gebrek aan een sociale horizon, bepaal-
de sentimenten geen uitdrukking vinden
binnen het democratisch spectrum. Deze
sentimenten moeten democratisch gemobi-
liseerd worden; en daarvoor moeten de
democratische partijen een sociale horizon
projecteren die mensen uitzicht biedt op een
andere en betere toekomst.

De opkomst van extreem-rechts heeft
voor Mouffe dus in eerste instantie te
maken met het gebrek aan hoop dat het
democratisch systeem ons vandaag biedt.
Als mensen niet langer geïnteresseerd zijn
in politiek, of hun toevlucht nemen tot
intolerante en fundamentalistische groepe-
ringen, dan komt dat in hoofdzaak omdat
de democratische partijen hen te weinig
solide alternatieven bieden. Het liberale
consensusdenken verhindert dat we de rol
van non-rationele factoren – zoals senti-
menten, dromen, passie, fantasie, verlan-
gen, ontgoocheling en hoop – goed begrij-
pen. Mouffe beschouwt deze individueel
verankerde motivaties als een drijvende
politieke kracht. “I had a dream”, zei
Martin Luther King. Hij zei niet dat hij een
oplossing had bedacht, een rationele con-
sensus die het conflict van de baan zou hel-
pen. Rationalisme is altijd ook een obstakel
om de conflictuele aard van de politiek te
begrijpen.

De Amerikaanse socioloog Immanuel
Wallerstein vroeg zich ooit af waarom de
armen het tolereren dat de rijken rijker wor-
den, terwijl zijzelf armer worden.17 Volgens
hem hebben zij dat de voorbije twee eeuwen
voornamelijk getolereerd omdat zij geloof-
den dat er hoop was, en omdat zij verwacht-
ten dat hun situatie zou verbeteren, dankzij
politieke mechanismen zoals de sociaal-
democratie en de welvaartsstaat. Maar
hoop is niet alleen wat de armen nodig heb-
ben. Hoop is altijd verbonden met iets wat
afwezig is, en die absentie is iets wat we alle-
maal, in een of andere vorm, ervaren.

De notie van hoop is bij Chantal Mouffe
verbonden met die van menselijke emanci-
patie. Als we ons als mens beknot voelen in
onze potentiële ontwikkeling, creëren we
een soort toekomstbeeld waarin we die limi-
taties overstijgen. In een situatie van radi-
cale wanorde en machtswillekeur, bijvoor-
beeld, wordt de voorstelling van een ordelij-
ke maatschappij een sociale utopie. Zo’n
denkbeeld, waaruit we hoop putten, geeft
richting aan ons streven. Hoop is wat onze
sociale horizon voedt. Die hoop is onuitroei-
baar; maar zij kan op verschillende manie-
ren en in verschillende richtingen gemobili-
seerd worden. Wanneer de democratie er
zelf geen ruimte voor schept, door funda-
mentele dissensus toe te laten, dan zal zij
zich uiten op een negatieve manier: als een
proteststem bijvoorbeeld, een stem tégen de
afwezigheid van hoop.

Het verwaarlozen van de antagonistische
dimensie in de politiek, zorgt ervoor dat die
hoop zich naar de rand van het politieke
spectrum verplaatst. Dat is de belangrijkste

oorzaak van de opkomst van extremistische
groeperingen. En dit lijkt meteen ook de
kern van Mouffes boodschap. De aantrek-
kingkracht van extreem-rechts is dat het
wél een sociale horizon biedt, terwijl de
gevestigde partijen doen alsof er geen fun-
damenteel alternatief mogelijk is. Maar
omdat de sociale horizon van extreem-
rechts geen plaats voor pluralisme biedt,
bedreigt zij de liberale democratie en biedt
zij ook geen ‘hoop’ in de ware zin van het
woord – de zin die Mouffe eraan geeft.
Mouffe ziet in de huidige politieke situatie
een democratisch deficit: een samenleving
die verstoken blijft van een dynamisch
democratisch leven, met reële confrontaties
rond een diversiteit van effectieve alterna-
tieven, legt het terrein voor andere vormen
van identificatie rond etnische, religieuze,
nationalistische en soortgelijke problema-
tische claims; claims waarmee het demo-
cratisch systeem uiteindelijk slecht gediend
is.18
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BART VERSCHAFFEL

De tentoonstelling Mélancolie. Génie et folie
en Occident van Jean Clair, vorige herfst
getoond in het Grand Palais in Parijs, is tot
begin mei te zien in de Neue Nationalgalerie
in Berlijn, met Peter-Klaus Schuster als
commissaris. Jean Clair, directeur van het
Picassomuseum, is de auteur van belangrij-
ke werken over Duchamp, Giacometti,
Balthus, Magritte en anderen, en van enke-
le algemene studies, waaronder een boek
over het Medusathema. Hij is een kunst-
theoreticus met uitgesproken en ook betwis-
te meningen, en hij was de samensteller van
een reeks belangrijke cultuurhistorische
tentoonstellingen. Peter-Klaus Schuster is
directeur van de Nationalgalerie, algemeen
directeur van de Staatliche Museen van
Berlijn, en Dürerspecialist. De tentoonstel-
ling en de publicatie zijn uitzonderlijk
geslaagd, en om meerdere redenen belang-
rijk. Niet enkel omwille van de uiterst waar-
devolle recapitulatie van, en de reflectie op
de iconografie van de melancholie, en de
uitzonderlijke selectie kunstwerken die ver-
zameld werden; maar ook algemener,
omdat hier wordt aangetoond wat de ten-
toonstelling vermag als kennisinstrument.

Een tentoonstelling impliceert een beslis-
sing om materiaal samen te brengen en te
tonen. Een tentoonstelling is, en dit enigs-
zins anders dan een boek, altijd ook een
gebeurtenis. Men kan daarom nog méér
dan in het geval van een boek vragen naar
de reden en de relevantie om iets aan de
orde te stellen. Dikwijls is de onderwerps-
keuze gebaseerd op een ‘lichte’ beslissing die
geen stellingname inhoudt. Dat heeft ook
voordelen: wanneer men kiest voor een
beproefde formule kan alle aandacht gaan
naar een goede invulling. De verjaardag van
een geboorte- of sterfdatum bijvoorbeeld is
altijd voldoende reden voor een oeuvreover-
zicht. Een kunstbeweging, een beeldgenre,
een iconografisch motief, of een ‘milieu’
(plaats/periode) zijn voor de hand liggende
onderwerpen. De museummensen weten
hoe zoiets aan te pakken. Jean Clair heeft
zeer goede ‘vanzelfsprekende’ tentoonstel-
lingen gemaakt, zoals Vienne 1880-1938.
L’apocalypse heureuse (1986), L’Âme au corps:
art et sciences 1793-1993 (1993), Paradis
Perdus: L’Europe symboliste (Montréal,
1995), Cosmos: from Romanticism to Avant-
garde (Montréal/Barcelona 1999), en de
retrospectieve Balthus (Venetië, 2001). Het
ligt anders met de zogenaamde ‘thema-
tische’ tentoonstellingen, waarvan het con-
cept en de heuristiek veel minder omlijnd is.
Er is inventiviteit, analytische kracht en eru-
ditie nodig om een interessante topologie te
ontwikkelen en een goede materiaalkeuze te
maken voor een thema als ‘Het Labyrint’,
‘De Held’ of ‘De Nacht en de Stad’. Tradi-
tionele en beproefde tentoonstellingscon-
cepten zijn immers acceptabel, maar clichés
zijn dat niet. Het thema van de melancholie
is bovendien zeer oud en breed, het heeft
een groot materiaalbereik, en een lange
bibliografie. En het raakt het hart van de
kunst. Aristoteles heeft reeds geschreven
dat de mensen van de geest, en kunstenaars
in het bijzonder, melancholisch aangelegd
zijn. Het zelfbeeld van de kunstenaar, van
de renaissance tot de romantiek, is ontwik-
keld vanuit deze traditie. Een tentoonstel-
ling over melancholie is daarom, voor de
kunst, altijd een vorm van zelfreflexie.

Het dossier van de melancholie is hetero-
geen. Het begint met medisch-psycholo-
gische theorieën uit de antieke tijd die
voortleven tot in de late middeleeuwen en
de renaissance, en met de antieke voorstel-
lingen van houdingen, blikken en figuren
van ingekeerdheid en zwijgend verdriet
waarin men – later! – de melancholie her-
kend heeft, zonder dat daarbij echt duidelijk
is of die iconografie wel gerelateerd is aan
die theorieën. Er is het aparte hoofdstuk van
de middeleeuwse acedia: het gevaar (en de
zonde) van ‘lusteloosheid’ die de ziel
bekruipt als zij zich afzondert en in ledig-
heid vervalt. Wanneer het contemplatieve
leven niet goed geregeld en in de hand wordt
gehouden, verschijnen de monsters – zie de
bekoringen van Sint-Antonius. De ‘geleer-
de’ melancholie raakt hier aan het tegenge-
stelde uiterste, aan de animaliteit en het
kannibalisme. De lethargie blijkt oppervlak-
kig, de brandende ogen van de melancholi-
cus verraden sluimerende woede en geweld;

de beschouwelijkheid kan keren in een
wanhoopsdaad. Wanneer alles toch al is
zoals het is, heeft men niets meer te verlie-
zen. Lucifer is melancholisch, Hamlet is
melancholisch… Vervolgens is er de belang-
rijke embleemtraditie, met ingewikkelde
allegorieën die gezegden en theorieën over
de melancholie omzetten in geheugenbeel-
den (Dürer, Cranach, Ripa…). Die voorstel-
lingen spelen echter – zoals alle emblemen –
met meerduidigheid, en worden snel onont-
cijferbaar. En elk raadsel zonder oplossing
stemt melancholisch, of het nu gaat om een
embleem of om het universum zelve…

De cultuur van de melancholie is gemaakt
van kleuren: zwart, rood. Ze is gemaakt van
houdingen: het peinzende hoofd dat steunt
op de hand en de elleboog – de pose van de
melancholie lijkt fel op de leeshouding, en
raakt ook aan de afgewende, neerwaartse
blik van sommige portretmodellen. De cul-
tuur van de melancholie is ook gemaakt
van zwijgende, vereenzaamde figuren: de
treurende apostels en de eremieten, de een-
zame muzikanten, Sappho die zich van de
rotsen stort, de berouwvolle Magdalena,
Hamlet de twijfelaar, de vernederde
Christus als man van smarten, de eenzame

wandelaar die in de verte van de Duitse
landschappen staart, de lezer(es) die met
zijn/haar gedachten steeds ‘elders’ is.
Sommige dieren zijn duidelijk melancho-
liek, de hond bijvoorbeeld.

De cultuur van de melancholie bestaat
verder uit visies: voorstellingen van vergan-
kelijkheid of van de catastrofe die alles weg-
wist, van de ongrijpbare verte en de vaag-
heid waarin de werkelijkheid oplost. En ze
bestaat uit de attributen van de melancholie:
de objecten waarop de melancholische blik
graag rust en waarin ze zich spiegelt.
Scheefgezakte stapels stukgelezen boeken,
de lege schedel, zandlopers en uurwerken,
en alle instrumenten van de kunsten en de
wetenschap, nutteloos… Wie zich vandaag
met de melancholie bezighoudt, botst daar-
enboven nog op die laag van ‘moderne’
theorie en historiografie – de psychoana-
lyse, Warburg en de Weense School – die uit
die hele cultuur wijs trachten te worden. 

Kennisstrategieën

Hoe kan men de melancholie kennen of
begrijpen? Het westerse denken heeft strate-
gieën ontwikkeld om een veelheid van hete-

rogeen empirisch materiaal te bemeesteren.
Kennen is sorteren, hiërarchiseren, vereen-
voudigen, tot men kan zeggen wat melan-
cholie ‘eigenlijk’ of ‘in wezen’ is. Een
beproefde strategie hiervoor is, tegen de
wassende stroom van historisch materiaal
in, terug te keren naar het begin. De oor-
sprong, het eerste gebruik, de etymologie
zegt wat de woorden ‘eigenlijk’ betekenen.
Melancholie is het teveel aan zwarte gal,
melancholie is zwartgalligheid.

De tweede beproefde strategie bestaat erin
de term te definiëren binnen een gesloten
theorie- of conceptenveld. Hierbij wordt
bepaald wat men, bij afspraak, onder een
term zal verstaan. Alle bijgedachten en
referenties die toch nog aan de term blijven
kleven, vertroebelen ongewild het begrip en
veroorzaken misverstanden, en doen de
wetenschapper dromen van geheel nieuwe,
zuivere, ‘technische’ termen, van precieze
begrippen en eenduidigheid.

De derde strategie keert de eerste om: ze
stelt dat men niet aan het begin, maar aan
het eind van de geschiedenis een bepaling
kan geven die op de schouders staat van alle
vorige, zoals de waarheid volgt op een reeks
hele en halve vergissingen. De wetenschap
heeft zeker een geschiedenis, en de laatste 11
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hypothese zou er niet geweest zijn zonder al
wat voorafging. Maar de vooruitgang
bestaat er net in van de geschiedenis over-
bodig te maken. Eens men over een centra-
le, ‘wezenlijke’ bepaling van ‘melancholie’
beschikt, worden alle andere betekenissen
probeersels, min of meer gelukte afgelei-
den, of metaforische uitbreidingen. 

Maar geen van deze strategieën kan de
melancholie volledig begrijpen. De vele ver-
schijningswijzen en betekenissen kunnen
niet samengetrokken worden in één bepa-
ling, en behandeld worden in een traktaat
dat, binnen een gesloten conceptuele omge-
ving of een wetenschappelijke discipline,
die ene bepaling helder ontwikkelt.
Aristoteles heeft er al op gewezen dat men
van het denken nooit meer nauwkeurig-
heid mag vragen dan de aard van de zaak
zelf toelaat. De melancholie, die bewust en
ongeweten, expliciet en heimelijk, soms
werkzaam en soms als lege conventie ver-
weven is in de westerse cultuur, is geen
homogene entiteit die zich logisch en bete-
kenisvol ontwikkelt. Ze is gemaakt van zeer
verscheiden draden en vlokken, die op zeer
verscheiden manieren in elkaar haken,
soms bewust verknoopt, en soms geheel
toevallig. De grondstof van de melancholie
kan chronologisch geordend worden maar
vormt niet één geschiedenis. Ze ontwikkelt
zich niet continu maar met haperingen,
kortsluitingen, regressies en herhalingen,
herinterpretaties en ontleningen. Zo bij-
voorbeeld vat Dürers Melancolia een cultuur
samen waar we met moeite wijs uit raken,
en neemt Cranach van Dürer de naakte bol,
de hond en de engel over, waarbij hij van
het veelvlak – met de schedel – een enigma-
tisch vanitassymbool maakt. En Giacometti
verzelfstandigt de polyeder uit Dürers gra-
vure tot een sculptuur: hij neemt het motief
over, maar maakt het tegelijk leeg. Claudio
Parmiggiani zet het veelvlak vast op een
marmeren sokkel en noemt het werk
Melancolia 1514-2003… Wat betekenen
deze verbanden? Kan men veel méér doen
dan dit soort van verbanden tonen? 

Het boek als tentoonstellingsruimte

Wat geldt voor de melancholie, geldt voor
vele ‘zware’ woorden, zoals bijvoorbeeld
‘lichaam’, ‘labyrint’, ‘macht’ of ‘tijd’. Deze
woorden en hun lading kunnen niet binnen
één wetenschappelijk specialisme technisch
worden behandeld. Het feiten- en ervarings-
veld waarnaar ze verwijzen kan onmogelijk
op een noemer gebracht worden. Om de
melancholie te begrijpen moet men breed
beschrijven, verschillende lagen conceptua-
lisaties op elkaar kunnen betrekken, beteke-
nissen inventief openplooien en verbinden
met feiten en historisch materiaal, en een
‘cultuur’ kennen. De benaderingswijze van
de zogenaamd ‘zwakke’ kennisdisciplines,
zoals geschiedschrijving of cultuurfilosofie,
die belang hechten aan de beschrijving, die
met een hybride vocabularium werken en
niet streven naar strenge eenduidigheid, is
daarvoor het meest geschikt. Deze disciplines
zijn gewoon van om te gaan met complex en
ambigu empirisch materiaal. Hun onder-
zoek naar wat ‘lichaam’ of ‘melancholie’
betekenen valt echter voor een belangrijk
deel samen met het verzamelen en geordend
tonen van het materiaal. Begrijpen impliceert
het verwerven van voldoende vertrouwdheid
met, het memoreren van een collectie van
beschrijvingen, verhalen, beelden. Kennen
en verstaan zijn hier niet hetzelfde als het
begrijpen van een definitie; ze zijn het in de
geest ‘bijeenhouden’ en bijhouden van de
‘cultuur van de melancholie’. Dat vooron-
derstelt de kennis van typische gebaren, ver-
halen en teksten, van beeldsoorten en
muziek, en zelfs de kennis van zeer specifieke
beelden en oeuvres, objecten en plaatsen.
Men kan niet weten wat melancholie is zon-
der de ‘pose’ van de melancholie te (her)ken-
nen en zonder Dürers gravure te hebben
gezien. De ‘plaats’ van een dergelijk weten is
daarom het boek en, meer in het bijzonder,
de catalogus. De catalogus biedt de mogelijk-
heid om verschillende aspecten en verschil-
lende benaderingen of conceptuele lagen die
niet gesynthetiseerd kunnen worden toch
samen te brengen. Het boek fungeert daarbij
als een virtuele tentoonstellingsruimte. De
ruimte van het boek zelf, de compositie van
het heterogene materiaal en de manier
waarop materiaal, beschrijving en interpre-
tatie naast elkaar geplaatst worden, creëert
de overzichtelijkheid. De selectie en organisa-
tie van teksten en materiaal, bepalen wezen-
lijk de benadering en duiding. Maar wat
geldt voor de catalogus of het boek, geldt
evenzo, en nog méér, voor een tentoonstel-
ling. Een tentoonstelling is, zoals een boek,
een geheugenruimte en een kennisvorm.

De tentoonstelling als discours

Het museum is niet enkel een institutionele
ruimte die objecten in- of uitsluit en daar-
door transformeert van ‘commonplace’ tot
‘kunst’, en waarde verleent. De binnen-
ruimte van de institutie, die altijd ergens
gevestigd is, wordt ruimtelijk gearticuleerd
en omsloten. Net zoals het boek een ruimte-
lijke orde, met een richting en met verhou-
dingen suggereert (omslag, kaft, titelpagi-
na, bladspiegel, achterkant, rug, begin en
einde), zo bepalen de ruimtelijke organisa-
tie en de circulatie binnen een museum een
lichamelijke en visuele nabijheid tussen de
tentoongestelde objecten; zij suggereren
een volgorde. Elke tentoonstelling groepeert
en plaatst objecten, en voegt zich daarmee
in de gegeven ruimte. Eventueel past zij de
ruimte aan door middel van tentoonstel-
lingsarchitectuur, en ‘activeert’ daarbij ele-
menten van de ruimtelijke structuur, zodat
ze een betekenis overdragen op de tentoon-
gestelde objecten. Het is zeker zo dat de
bezoeker van een tentoonstelling, méér of
gemakkelijker dan de lezer van een boek, de
vrijheid heeft om zijn parcours te kiezen.
Maar zelfs dan verhoudt die bezoeker zich
steeds tot een gegeven parcours. Een ten-
toonstelling is dus discursief. Men kan de
tentoonstellingen onderscheiden naar ana-
logie met de manier waarop de verschillen-
de tekstgenres zich verhouden tot de ruimte

van het boek. Tentoonstellingen die over-
vloedig gebruik maken van het wit van de
wanden en de leegte tussen de werken, die
zo elk werk afzonderen en nadruk geven, en
die de verbanden tussen de werken ‘open’
laten, zijn poëtisch. Ook in veel poëzie moe-
ten de witregels en de leegtes op het blad
immers een groot deel van het werk doen.
In een tentoonstelling à thèse of een meer
reflexieve of wetenschappelijke tentoonstel-
ling is er daarentegen minder leegte rond-
om de dingen en zullen de objecten zich
meer tot elkaar verhouden dan tot de lege
ruimte.

Maar de tentoonstelling biedt voor een
argumentatie of een uiteenzetting ook
mogelijkheden die een boek niet heeft. Dat
geldt in het bijzonder wanneer men thema’s
wil behandelen zoals de melancholie. De
tentoonstelling van Jean Clair is in dit
opzicht exemplarisch. Ze toont dat een
museum, om juist en respectvol met kunst
te werken en om uitspraken te doen, de
trucs van de poëtische opstelling en de
gemakkelijke esthetisering beter achterwe-
ge laat en duidelijke tentoonstellingen
maakt, en dat de kennisfunctie van het
museum ligt in het verweven van eruditie,
reflexieve duiding en stellingnamen in een
tentoonstellingsproject – en niet in het wille-
keurig toevoegen van maatschappelijke
stellingnamen of theoretisch discours aan
haar activiteiten. Deze tentoonstelling kan

fungeren als ijkmaat voor de (ir)relevantie
van wat musea in dit opzicht produceren.

Theorie van de melancholie

De melancholietentoonstelling is uitzonder-
lijk door de rijkdom en evenwichtigheid van
haar topologie, de kwaliteit van de invulling,
en de quasi-volledigheid inzake referentie-
werken. Ze toont bijna driehonderd werken,
met antieke en prachtige laatmiddeleeuwse
sculpturen van treurende figuren, het schit-
terende portret van Walther von der
Vogelweide uit Heidelberg, Bosch, Geertgen
tot Sint-Jans, Carpaccio, alle grote etsen van
Dürer en enkele tekeningen waaronder het
Zelfportret met de hoofdband uit Nürenberg,
de Saturnus van Hans Baldung Grien, de
Melancolia van Cranach uit Colmar, het
17de-eeuwse anonieme Meisje met de dode
vogel uit Brussel, een collectie barokke van-
itas- en melancholiefiguren van Giorgione,
Fetti en Zurbaran (een superbe Christus als
knaap die zich kwetst aan de doornenkroon uit
Cleveland), een schedelkabinet met het stille-
ven van Philippe de Champaigne, de Grande
Vanité van Stoskopff, de monumentale
Allegorie van de vergankelijkheid van Antonio
De Pereda uit Wenen, de vier grotteschi van
Piranesi; werk van Watteau, een reeks
Goya’s, zeer mooie ensembles van Arnold
Böcklin en Caspar David Friedrich, met12
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absolute topwerken – Monnik op het strand,
Abdij in de schemering – en telkens ook met
zelfportretten, belangrijke werken van enke-
le klassieke modernen – Munch, De Chirico,
Picasso, Hopper – en enkele ‘late’ modernen
zoals Gerhard Merz, Warhol, Kiefer, Zoran
Music… De hele literatuur ligt uitgestald in
toonkasten. De catalogus volgt de vaag chro-
nologisch geordende topologie, en verzamelt
naast reeds gepubliceerde teksten (Bonnefoy,
Starobinski, Hersant, Fumaroli…) ook nieu-
we teksten waarvan acht bijdragen door
Jean Clair zelf. Maar Clair beperkt zich niet
tot het samenstellen van het dossier en het
bijeenbrengen van de stukken. Hij ontwik-
kelt met het materiaal, en met behulp van de
tentoonstelling, een stelling die de materie
niet vangt binnen een theorie, maar die
ingaat tegen de vereenvoudiging door de
ambiguïteit en complexiteit, en de gebrek-
kige samenhang in het onderwerp naar voor
te schuiven.

Geheel in de lijn van wat de kunst- en cul-
tuurhistorici hebben aangebracht, gaat
Clair in tegen de medicalisering en psycho-
logisering van de melancholie en het kun-
stenaarschap, en verbindt – klassiek – de
melancholie met de drang om te weten en
met de intellectuele cultuur. Het is zeker zo
dat men van in de oudheid de figuur van de
kunstenaar verbonden heeft met bezeten-
heid en waanzin. Het genie en de gek, delen
zij de melancholie? Is de vraag naar de
melancholie altijd ook de vraag naar de
‘oorsprong’ van de kunst, de vraag naar de
psychische en somatische condities die de
‘abnormale’ beeldproductie van de kunste-
naar mogelijk maken? In deze opvatting
verklaart de melancholische geaardheid
van de persoon zijn kunstenaarschap; het is
een visie die het gevaar van waanzin voor
de kunstenaar aangeeft, en meteen ook het
‘artistieke’ karakter verklaart van de beeld-
productie van waanzinnigen. Voor Clair is
de melancholie echter niet ‘natuurlijk’: een
persoon is niet éérst melancholisch om ver-
volgens die melancholie uit te drukken. De
melancholie is geen psychische staat, die
gedefinieerd en gekend wordt door de psy-
chiatrie. De melancholie is de betekenis die in
de tentoonstelling in Berlijn geëxposeerd
wordt. De tentoonstelling mimeert de staat
van onpersoonlijke verdrietigheid die volgt
op het besef, waarvan het westerse denken
reeds vroeg doordrongen is, dat alle voor-
uitgang in kunst en wetenschap er toch niet
in zal slagen de mens ware kennis en greep
op de werkelijkheid te bezorgen. Jean Clair
citeert Paul Valéry, die in zijn interpretatie
van de gravure van Dürer de slotsom van
alle studie formuleert: “tout connaître, rien
comprendre…” Dat is wat men met al die
middelen van wetenschap en kunst – regel
en passer, geometrie, zuivere vormen – uit-
gestrooid aan de voeten van de Engel,
bereikt! Dit melancholieke besef, waarbij
het weten de wapens neerlegt, dit weten-
over-het-weten, kan het uitgangspunt en
zelfs het onderwerp van kunst zijn. Voor
Clair komt deze melancholie ná de kunst, ze
is er niet de oorsprong van, ook niet wan-
neer ze – in een tweede beweging – het
onderwerp of de grondstof van kunst
levert.

De melancholie, het ‘dragen’ van de con-
ditie van het weten, is voor Clair geen psy-
chische ziekte of psychische zwakte. De
structuur van de tentoonstelling zelf moet
dit aantonen. In een grote zijzaal, halverwe-
ge de langsrichting van de grote ruimte in
de benedenverdieping van de National-
galerie, heeft Clair de sectie over de 19de-
eeuwse ‘naturalisatie’ van de melancholie
geïsoleerd. De zaal baadt in het rode schijn-
sel van de ‘rode melancholie’, en toont
artistieke en wetenschappelijke voorstellin-
gen van de waanzin (Lavater, Charcot,
Artaud…) om uit te lopen op drie masochis-
tische, zieke zelfportretten van de – levende
– Spaanse kunstenaar David Nebreda.
Frontaal tegenover de ingang/uitgang van
deze zijzaal heeft Clair een lange grijze
wand geplaatst – de enige wand die niet wit
gelaten is – met vijf portretten van Goya.
Het is ook de enige wand in de ganse ten-
toonstelling zonder bijschriften: de rij
gezichten spreekt voor zichzelf. Er zijn twee
zelfportretten bij, waaronder één briljant
Zelfportret met bril, waarop Goya, met licht
afgewend gezicht, boven zijn bril met één
oog de beschouwer recht aankijkt. De bood-
schap is duidelijk: Goya, of de kunstenaar
die de waanzin schildert, is – precies daar-
om – niet gek. De menselijke gebrekkigheid
en zinloosheid confronteren, en daardoor
twijfelen tot op het punt dat men onmoge-
lijk nog kan geloven in wat men zelf doet of
maakt, is geen ziekte en behoeft geen me-
dische behandeling. Clair laat Goya grijn-
zen naar diegenen die, getroffen door de
oppervlakkige gelijkenissen tussen sommi-
ge beelden, steeds opnieuw op de gedachte

komen dat de kunst en de waanzin een
gemene zaak hebben.

Alle teksten en tentoonstellingen van Clair
gaan uit van twee stellingen. Vooreerst de
stelling dat de ‘Moderne Kunst’, die zich
aandient of voorgesteld wordt als ‘nieuw’
en als een radicale breuk, in werkelijkheid
in het geheel niet breekt met wat vooraf is
gegaan, of slechts interessant is in de mate
dat ze dat niet doet. Moderne kunst bestaat
dus eigenlijk niet, of beter: of kunst
‘modern’ is of niet doet er niet toe. Dit
houdt in dat Clair zich eigenlijk enkel voor
figuratieve kunst kan interesseren. De
kunst die radicaal is omdat ze breekt met de
figuratie heeft immers geen inhoud meer.
Inhoud is nooit radicaal nieuw maar altijd
een herneming en verwerking, en daarom
denkt Clair de moderne kunst steeds in rela-
tie tot de traditie of tot haar verleden. Hij
gaat er daarbij wel van uit dat dit verleden
verbrokkeld en heterogeen is, en dat het
nooit kan gaan om het respecteren van een
continuïteit. In al zijn interpretaties en ten-
toonstellingen doorbreekt Clair chronolo-
gieën, en koppelt hij moderne werken terug
aan de oude kunst. Daarvan zijn er, ook in
de melancholietentoonstelling, pakkende
voorbeelden. De eerste sectie, waarin de
klassieke pose van de melancholie geïntro-
duceerd wordt, sluit af met de Lamentatie op
de dode Christus van Carpaccio met Job-als-
melancholicus, gehangen op een tussen-
wand die een zaal in twee verdeelt. In de
volgende sectie, met de laatmiddeleeuwse
nachtmerries en schrikbeelden, mengt

Clair middeleeuwse voorstellingen met
droombeelden van Otto Dix, en hangt hij,
op de rug van Carpaccio, Max Ernst. In de
sectie met de Dürergravures is discreet de
‘kubus’ van Giacometti opgesteld, en hangt
een ontwerp voor de Dichter en de
Metafysicus van De Chirico – een tekening
die in vorm en sfeer merkwaardig goed
rijmt met Dürers cryptische, allegorische
voorstellingen. Even verder onderbreekt
Clair de chronologie met een vanitasstille-
ven van Picasso net naast en na het ‘proto-
type’ van Philippe De Champaigne. Maar de
sterkste ingreep in deze zin gebeurt in een
lege kamer die te midden van de ruimte is
gezet, tussen de secties over barok en de
18de eeuw. In een toonkastje ligt een kleine
illustratie van een conventionele vrouwelij-
ke allegorische figuur in de pose van de
melancholie, en daartegenover, in de hoek
van de kamer, zit de reuzengrote, weggekro-
pen blote mannenfiguur van Ron Mueck uit
2000. De ‘reus’ van de Oorlog van Goya, te
groot en te klein tegelijk zoals de mensheid
zelve, kinderlijk-angstig alleen te midden
van een tentoonstelling waarmee hij niets
te maken wil hebben…

De tweede stelling waar Clair van vertrekt
is dat, precies omdat het in de kunst gaat
over inhoud en om wat een medium met
inhoud kan doen – kunst is ‘voorstelling’ –
alle soorten van voorstellingen principieel
relevant zijn. Clair gaat zeer vrij om met de
canon, schakelt alle artistieke media gelijk,
en mengt in zijn probleemstelling en zijn
tentoonstellingen zogenaamde ‘hoofdwer-
ken’ met marginalia, gecanoniseerde kun-

stenaars met ‘outsiders’, en kunstwerken
met ambacht. Naast Dürer zijn er toonkas-
ten met objecten uit de rariteitenkabinetten
van de renaissance. Enkele geschetste zelf-
portretten van Baudelaire hangen naast
Picasso, wetenschappelijke foto’s uit La
Salpêtrière hangen naast Füssli. Maar ook
hierin valt Clair niet te recupereren. Het feit
dat men met al het materiaal tegelijk moet
werken, dat de canon er niet toe doet, en dat
zogenaamde tweederangskunst zeer inte-
ressant kan zijn, relativeert het onderscheid
van hoge en lage cultuur, of ‘kunst’ en
‘niet-kunst’ helemaal niet. Vanzelfsprekend
is alle culturele arbeid principieel relevant,
en wordt het materiaal voor een tentoon-
stelling gekozen in functie van de argumen-
tatie, maar uit deze tentoonstelling met
meesterwerken blijkt dat de uitzonderlijke,
grote kunst – misschien net omwille van de
melancholie die ze voortbrengt – niet enkel
sterk aangrijpt, maar ook de beste denkstof
levert.

De tentoonstelling Mélancolie. Génie et folie
en occident liep eerst in de Galeries Nationales
du Grand Palais te Parijs, van 10 oktober
2005 tot 16 januari 2006, en loopt thans nog
tot 7 mei in de Neue Nationalgalerie, Potsdamer
Straße 50, 10785 Berlijn (030/266.26.51;
www.neue-nationalgalerie.de). De publicatie
Mélancolie. Génie et folie en occident
(red. Jean Clair) is een uitgave van Gallimard,
MRN en Staatliche Museen zu Berlin, 2005. 13
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STEVEN JACOBS

Alfred Hitchcock, die zijn filmcarrière
begon als art director, heeft altijd veel aan-
dacht besteed aan de locaties van zijn films.
Vaak werd een bepaalde couleur locale met
veel zin voor detail aangebracht. Monu-
menten en toeristische sites spelen daarbij
een belangrijke rol. Hitchcock maakte
gebruik van locaties als het British Museum
(Blackmail), Westminster Cathedral (Foreign
Correspondent), het Vrijheidsbeeld (Saboteur),
het Rockefeller Center (Saboteur), de Royal
Albert Hall (in The Ring en in beide versies
van The Man Who Knew Too Much), het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties
(North by Northwest), Mount Rushmore
(North by Northwest), de Forth Bridge (The
39 Steps), de Golden Gate Bridge (Vertigo) en
de Berlijnse Alte Nationalgalerie (Torn
Curtain). Deze toeristische sites vormen niet
zomaar een achtergrond, maar spelen een
actieve rol in de film. Daarbij weet
Hitchcock een klassieke benadering van het
monument te combineren met een unieke,
moderne sensibiliteit. 

Hitchcocks hollywoodstijl

Om te beginnen gebruikt Hitchcock monu-
menten om een herkenbare topografische
context te creëren. Hij gebruikt daarvoor
conventionele technieken of procédés, zoals
establishing shots, montage-sequences en ach-
tergrondprojecties.

Het establishing shot past Hitchcock toe
om het monument, volledig in overeen-
stemming met de hollywoodconventies, als
een visuele synecdoche in te zetten.
Beroemde gebouwen en plaatsen staan niet
enkel voor zichzelf; ze kunnen hele steden
oproepen. De beelden van Park Avenue (in
de openingsgeneriek van Mr. and Mrs.
Smith) situeren het verhaal onmiddellijk in
New York. Sabotage, Stage Fright en Frenzy
spelen zich telkens af in Londen. In Stage
Fright volgt, na het optrekken van een thea-
tergordijn, een establishing shot van de St
Paul’s Cathedral. In Sabotage zien we eerst
een ontploffing, gevolgd door beelden van
de Big Ben, Piccadilly Circus en Trafalgar
Square, telkens gehuld in het duister.
Frenzy, dat begint met helikopterbeelden
boven de Thames en de Tower Bridge, toont
zelfs het stadswapen. Notorious bevat beel-
den vanuit een vliegtuig (gemaakt door een
second unit) gevolgd door een reeks panora-
mische shots die de film onmiddellijk in Rio
de Janeiro situeren (in werkelijkheid werd
Notorious volledig gedraaid in de studio’s
van Los Angeles). Al deze establishing shots
brengen de kijker naar de juiste plek. Geen
beter voorbeeld om die werkwijze te illustre-
ren dan het beroemde panning shot waarin
Hitchcock juist géén toeristische attractie
gebruikt. In het begin van Psycho (1960)
wordt de plaats van handeling aangeduid
door een tekst op een naambord – “Phoenix,
Arizona”. Phoenix is immers een typisch
voorbeeld van de naoorlogse stedelijke con-
ditie: een uitgezaaide en uitgedunde generi-
sche stad die geen wereldberoemd monu-
ment bezit. 

Een andere klassieke techniek die
Hitchcock gebruikt, is de zogenaamde mon-
tage sequence, waarbij een hele reeks beelden
in een korte tijdspanne de revue passeert. In
de hollywoodesthetica wordt deze techniek
vaak toegepast om een bepaald tijdsverloop
te comprimeren. Bovendien liggen de stere-
otiepe voorbeelden van montage sequences
vaak in de sfeer van het toerisme en de reis:
denk aan de opeenhoping van stickers op
een reiskoffer (onder meer in Suspicion) of
aan de evocatie van het toenemende succes
van een zangeres, door de snelle opeenvol-
ging van fragmenten uit opvoeringen, den-
derende locomotieven en monumenten uit
diverse steden. In Rich and Strange wordt een
titelkaart met de tekst “To get to the Folies
Bergere, you have to cross Paris” gevolgd
door een razendsnelle montage van monu-
menten als de Eiffeltoren en de Arc de
Triomphe, naast beelden van hectisch
straatleven en koortsig nachtleven. Ze wor-
den telkens afgewisseld met versnelde reac-
tion shots van de protagonisten die verbaasd
het stedelijke spektakel aanschouwen.

In deze voorbeelden van establishing shots
en montage sequences verschijnt het monu-
ment op een manier die aan ansichtkaarten

doet denken. Hitchcock aarzelde trouwens
niet om toeristische sites vanuit dat oog-
punt te corrigeren – in Vertigo werd bijvoor-
beeld een klokkentoren toegevoegd aan de
missiekerk van San Juan Bautista, met
behulp van matte-schilderijen.1 Maar ook
in andere opzichten vertoont de blik van
Hithcock heel wat overeenkomsten met wat
John Urry de tourist gaze noemt – een blik
die de hele stad tot een reeks statische post-
kaarten transformeert.2 Hitchcock beseft
dat het toerisme altijd verbonden was met
beelden. Met de democratisering van de
fotografie werd reizen zelfs bijna herleid tot
de zoektocht naar fotogenieke plekken.
Volgens Urry leidt dat tot een hermeneu-
tische cirkel: de reiziger zoekt gelegenheden
om het soort foto’s te maken dat al eerder
(en meestal beter) geproduceerd werd om
mensen te doen reizen. Het is dan ook geen
toeval dat veel gebouwen en plaatsen een
sterretje extra hebben gekregen, omdat ze
een prominente rol spelen in een beroemde
film van Hitchcock. Als een van de eersten
is Hitchcock er ook in geslaagd om, con-
form aan Urry’s hermeneutische cirkel,
monumenten in het leven te roepen. “In het
stadje Bodega (65 mijl ten N van San
Francisco), vindt u het gebouw (17110
Bodega Lane) dat als school fungeerde in
Alfred Hitchcocks film The Birds (1962).
Deze Italiaans aandoende constructie, die
oorspronkelijk als de Potter School (1873)
werd opgetrokken, is omgebouwd tot een
bed-and-breakfast”, zo lezen we in de
Michelinreisgids van Californië. Ook de
grafsteen van Carlotta Valdez (Vertigo) op de
begraafplaats van de Mission Dolores in San
Francisco groeide op een bepaald moment
uit tot een belangrijke toeristische attractie.
De steen werd inmiddels verwijderd omdat
hij niet “authentiek” genoeg zou zijn voor
gewijde grond.3

Een plek wordt pas authentiek als er beel-
den van gemaakt zijn. In een briljante en iro-
nische inversie van Walter Benjamins essay
over reproductie, stelt Dean MacCannell dat
de aura – van het kunstwerk of het monu-
ment – helemaal niet verdwenen is.4 De
aura overleeft in de mechanische reproduc-
ties van het origineel. Talloze films en foto’s
geven de ruïnes van Rome of de wolken-
krabbers van New York hun glans. De dui-
zelingwekkende beeldproductie rond het
Vrijheidsbeeld, de Mount Rushmore of de
Golden Gate Bridge verlenen deze plekken
een goddelijke status. 

Een derde klassieke techniek waarmee
Hitchcock specifieke omgevingen con-
strueert, is de achtergrondprojectie. Hierbij
wordt het filmbeeld op de achterzijde van
een doorschijnend scherm geprojecteerd,
wat het samenbrengen van acteurs met
verre omgevingen vergemakkelijkt. Voor-
beelden bij Hitchcock zijn de monumentale
gebouwen van Washington DC (Topaz) of
het strand van Copacabana (Notorious).
Hitchcock bleef lang gehecht aan deze
techniek, ook toen die reeds als een ouder-
wets special effect werd beschouwd.5

Merkwaardig is ook dat Hitchcock er vaak
voor opteerde om het technische snufje van
de rear projection niet te verhullen. Nu en
dan beklemtoont hij ook de artificialiteit
van de decors.

Ook achtergrondprojecties zijn vaak ver-
bonden met trein- en autoscènes, en dus
opnieuw met de reis, met sightseeing en toe-
risme. De combinatie van achtergrond-
projectie en autorit versterkt de cinemato-
grafische dimensie van het autorijden – dat
blijkt duidelijk in de lange autoritten door
San Francisco in Vertigo. Daarbij fungeert
het autovenster als een scherm-in-het-
scherm. Hitchcock ontwikkelt zo een uitste-
kend instrument om het stedelijke land-
schap te exploreren. Alain Silver heeft het
zelfs over het “landmarking effect” van de
lange autoritten door de straten van San
Francisco.6 De autorit met achtergrond-
projectie begeleidt én construeert ons
bezoek aan bezienswaardigheden.

Symboliek

Men zou deze klassieke verbeelding van
monumenten met behulp van traditionele
technieken – establishing shots, montage
sequences en achtergrondprojecties – kun-
nen interpreteren als een bewijs van
Hitchcocks slaafse gehoorzaamheid aan de
hollywoodesthetica en aan de toeristische

blik. Zijn postkaartachtige uitzichten vor-
men echter ook een schijnmanoeuvre.
Hitchcock gebruikt ze om een vals gevoel
van veiligheid te verschaffen. Uiteindelijk
blijkt het altijd gevaarlijk om bij een monu-
ment rond te hangen. Alle monumenten in
North by Northwest – stuk voor stuk symbo-
len van verschillende Amerikaanse mythen
– verbergen bedreigingen of valstrikken.
Vaak zijn monumenten, net als theater-,
concert- of filmzalen (Downhill, Murder, The
Man Who Knew Too Much, The 39 Steps,
Sabotage, Stage Fright, I Confess) en kerken
(Secret Agent, Foreign Correspondent, I Confess,
The Man Who Knew Too Much, Family Plot)
plaatsen van misdaad en verraad. Net als
het theater is voor Hitchcock ook het
monument “een perfecte plaats om te ster-
ven”.7 In verschillende films (Blackmail,
Foreign Correspondent, Saboteur, Vertigo en
North by Northwest) tuimelen mensen van
monumenten. In Vertigo lijken alle toeris-
tische attracties van de stad in de greep van
de dood te zijn. In Strangers on a Train krijgt
de omgeving van het Jefferson Memorial in
Washington D.C. de allure van de verlaten
en tijdloze pleinen en straten van Giorgio de
Chirico. Hitchcock liet meermaals zien dat,
in de woorden van Leonard Leff, “de monu-
menten van de mensheid nogal onverschil-
lig staan tegenover die mensheid”.8

Anderzijds zijn de beroemde gebouwen in
Hitchcockfilms vaak vol dramatische inten-
siteit. Ze spelen als het ware mee, en funge-
ren als een klankbord voor de verborgen
angsten en trauma’s van de personages.
Net als het huis en het interieur associeert
Hitchcock het monument met dreiging,
gevaar en een gevoel van beklemming.9

Vaak wordt dit nog versterkt door de com-
positie van het beeld. In het raster- of tralie-
motief van het nadrukkelijk lange shot van
de Forth Bridge in The 39 Steps, en in het
abstracte lijnenspel van de vliesgevel van de
wolkenkrabber in de beroemde begingene-
riek van North by Northwest, leest Alain
Silver allusies op de valstrikken waarin de

hoofdpersonages van deze films verzeild
geraken.10 De grootstad of het landschap
zijn bij Hitchcock vaak het decor voor een
personage op de vlucht. Via het monument
verschijnen deze locaties nog nadrukkelij-
ker als een labyrint of een gevangenis.

Een goed voorbeeld van Hitchcocks ambi-
valente aanpak van het monument is de
scène op Mount Rushmore in North by
Northwest. Aanvankelijk kreeg de location
manager van MGM toelating van de South
Dakota Parkbeheerders om op locatie te fil-
men, met als argument dat het monument
een rol zou spelen in de uitschakeling van
de schurken: “Wij menen oprecht dat het
Amerikaanse volk zowel symbolisch als
dramatisch genoegdoening zou krijgen als
dit grootse nationale memoriaal in zijn gra-
nieten glorie de struikelsteen zou vormen
voor diegenen die ons land zouden willen
ondermijnen. Uiteindelijk worden de vijan-
den van de democratie verslagen door het
Schrijn van de Democratie.”11 Maar het
unheimliche gebruik van de locatie werd
uiteindelijk toch als blasfemie ervaren, met
als gevolg dat de National Park Service uit-
drukkelijk verbood om scènes met geweld te
filmen op Mount Rushmore. Hitchcock zou
uiteindelijk gebruik maken van een combi-
natie van locatie- en studio-opnamen.12 De
gehele scène op Mount Rushmore, zelf een
surreëel amalgaam van natuur en artificia-
liteit, is dan ook een meesterlijke versmel-
ting van realiteit en illusie waarin de licha-
men van de acteurs lijken te krioelen.

Hitchcock had niet toevallig een voorkeur
voor monumenten van de Amerikaanse
democratie. Deze plekken zijn herkenbaar
voor iedereen. Maar hoe vertrouwder de
omgeving, hoe sterker zij ook verstoord kan
worden en als iets bedreigends kan worden
gepresenteerd. Zo lijkt de reusachtige witte
marmeren trappenpartij van het Jefferson
Memorial in Strangers on a Train weinig
nationale of morele waarden uit te dragen.
De trap fungeert veeleer als een podium
voor de verschijning van een sinistere

The Tourist Who Knew Too Much
Monumenten en musea in het werk van Alfred Hitchcock

British Museum, Blackmail, 1929

Mount Rushmore, North by Northwest, 1959
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lijke scènes teert Hitchcock op de toeris-
tische blik om hem te subverteren. 

Metatoerisme

Hitchcocks cinema wordt vaak gezien als
een meditatie op de blik. Ook in dat opzicht
verwondert het niet dat de toeristische blik
hem fascineert. Sightseeing is een geknipt
motief om de cinematografische organisa-
tie van objectieve en subjectieve gezichts-
punten af te tasten.

Als meester van het point-of-view shot beseft
Hitchcock dat monumenten niet zomaar
passieve kijkobjecten zijn, en dat zij de waar-
neming ook organiseren. Door bepaalde
gezichtspunten te privilegiëren – of door een
cyclus van beeldproductie, -distributie en
-consumptie in gang te zetten – structureren
zij ons kijkgedrag. Hitchcock speelt hierop in;
hij ontregelt de kijkpatronen die het monu-
ment oplegt. Zo bekijkt hij monumenten
geregeld vanuit een ‘verkeerde’ positie. De
personages bewonderen het monument niet;
ze bevinden zich bovenop of middenin het
monument en dus in het focuspunt van de
toeristische blik. In Foreign Correspondent,
Blackmail, Saboteur en North by Northwest
wordt op het monument of in het monument
geklauterd; het komt zelfs tot een fysieke con-
frontatie tussen monument en personage. In
de museumzalen van Blackmail, Vertigo en
Torn Curtain bewegen de personages zich als
een soort punctum dat de visuele aandacht,
die hier normaal naar de kunstwerken gaat,
volledig naar zich toe trekt.

Het vertrouwde, overal gereproduceerde
beeld van het monument wordt verstoord.
We bekijken het theaterstuk als het ware
vanuit de coulissen. Vaak komen we op een
plek terecht die niet langer uitzicht biedt op
het monument, maar die zich binnen zijn
beeldkader bevindt. Murray Pomerance ziet
de scène op Mount Rushmore, uit de film die
oorspronkelijk The Man on Lincoln’s Nose
zou heten, als een voorbeeld van de manier
waarop Hitchcock een personage of de kij-
ker plotseling in een andere gezichtspositie
brengt – de held op het monument is als de
voyeur die zich plots realiseert dat hij zélf
bespied wordt.13

In dergelijke scènes wordt de toeristische
blik ontwricht. Dit gebeurt in Hitchcocks
oeuvre echter nog op een andere manier. In
veel scènes wordt de toeristische blik niet
meer gehanteerd maar gethematiseerd. Hij
vormt niet het middel maar het onderwerp
van de film. Rich and Strange gaat ook over
een toeristische trip; Manderly, het kasteel
van Rebecca, wordt bezocht door dagjestoe-
risten; de Britse versie van The Man Who
Knew Too Much opent met een reeks reisfol-
ders van Zwitserland; het eerste beeld van
To Catch a Thief laat dan weer het uitstal-
raam van een reisbureau zien, en de omge-
ving waarin de hele film zich afspeelt oogt
– in de woorden van acteur John Williams –
als de perfecte “travel folder heaven”.14 In
North by Northwest lijken de diverse locaties
“naast elkaar vastgeprikt als in een foto-
album” of als in een toeristische gids.15 In
de hilarische trailer van deze film presen-
teert de master of suspense zich daarenboven
als een reisagent.

The Trouble with Museums

Deze aspecten komen des te sterker naar
voor in een aantal sleutelscènes die
Hitchcock, overigens zelf kunstliefhebber
en enthousiast kunstverzamelaar, in musea
situeert.16 Op het eerste gezicht bespeelt hij
dezelfde associaties die musea in holly-
woodfilms oproepen: net zoals andere
monumenten fungeren ze als een pars pro
toto voor een gehele stad; ze vormen een
habitat van snobs of dandy’s; ze zijn gehei-
me ontmoetingsplaatsen voor minnaars of
spionnen; of ze worden gepresenteerd als
dromerige ruimten die door mysterieuze
atavistische krachten worden gedomineerd.

In een viertal opmerkelijke museum-
scènes, verspreid over zijn hele oeuvre, situ-
eert Hitchcock zijn personages in gebouwen
die perfect beantwoorden aan de conventio-
nele architecturale museumtypologie. Dit
type museum, dat teruggaat op 18de- en
19de-eeuwse ontwerpen van architecten
als Durand, Leo von Klenze, Karl Friedrich
Schinkel en John Soane, hield meer dan
anderhalve eeuw stand. Het wordt geken-
merkt door lange enfilades van kamers, de
aanwezigheid van bovenlicht en elementen
ontleend aan de klassieke tempelarchitec-
tuur, zoals de colonnade, een monumentale
trappenpartij en een rotonde die bekroond
wordt door een koepel.17

Het door Robert Smirke ontworpen
British Museum in Londen (1823-47), een

toonaangevend voorbeeld van de eerste
generatie museumgebouwen, vormt de
locatie voor de ontknoping in Blackmail
(1929). Omdat het museum geen volledige
filmploeg toeliet, werd het beroemde decor
gefotografeerd met lange belichtingstijden
en vervolgens op transparanten aange-
bracht. De acteurs werden uiteindelijk in
het museuminterieur geïntegreerd met
behulp van het zogenaamde Schüfftan-
proces, dat Hitchcock waarschijnlijk enkele
jaren eerder had leren kennen in de geavan-
ceerde Duitse filmstudio’s.

De film bevat een van de allereerste voor-
beelden van een typisch hitchcockiaanse
climax op een beroemde of bizarre plek.
Aan het slot probeert de afperser aan de
politie te ontkomen door het museum bin-
nen te glippen. Hij komt terecht in de zalen
met Egyptische beeldhouwwerken en in de
beroemde ronde leeszaal van de bibliotheek.
Eén shot in het bijzonder spreekt tot de ver-
beelding: we zien hoe de voortvluchtige zich
aan een touw laat zakken naast het reus-
achtige, stenen gelaat van een Egyptisch
beeld – een voorafschaduwing, zo lijkt, van
het surrealistische landschap van het
Vrijheidsbeeld in Saboteur of van de Mount
Rushmore in North by Northwest. Ook hier
eindigt het verhaal trouwens met een val
van grote hoogte: de man stort te pletter
door het daklicht van de koepel van het
museumgebouw.

In het tweede voorbeeld, Strangers on a
Train (1951), duikt de sinistere figuur van
Bruno Anthony op achter de zuilen van het
interieur van de National Gallery in
Washington. Dit gebouw werd in de jaren
1930 ontworpen door John Russell Pope en
bevindt zich ongeveer halverwege het
Capitool en het Washington Memorial. De
architectuur, die harmonieert met de 19de-
eeuwse bouwtrant van de federale rege-
ringsgebouwen, is een typisch product van
de Washington Classical Re-revival uit deze
periode. Het is echter ook een van de aller-
laatste orthodoxe toepassingen van de klas-
sieke museumtypologie. De scène in kwes-
tie, die geconstrueerd werd met behulp van
achtergrondprojectie, speelt zich af in de
monumentale rotonde van het gebouw
– Giambologna’s Mercurius is als bood-
schapper van het noodlot duidelijk zicht-
baar boven de hoofden van de protagonist
en zijn vriendin.

Het derde voorbeeld komt uit Vertigo
(1958). Een scène waarin Madeleine (Kim
Novak) achtervolgd wordt door Scottie
(James Stewart) eindigt in het California
Palace of the Legion of Honor, een museum-
gebouw dat geopend werd in 1924. Het
gaat om een permanente reconstructie van
het Franse paviljoen op de Panama-Pacific
International Exposition in 1915 te San
Francisco – op zijn beurt een verkleinde
replica van het Palais de la Légion
d’Honneur in Parijs. In dit gebouw bezoekt
Madeleine de schilderijencollectie en mij-
mert ze bij het portret van de overleden
Carlotta Valdez.

In Torn Curtain (1966) ten slotte brengt
Hitchcock ons naar de Alte Nationalgalerie
in Berlijn, tussen 1866 en 1876 opgetrok-
ken door Johann Heinrich Strack op basis
van tekeningen van Friedrich August
Stüler. Zittend op de bus in het voormalige
Oost-Berlijn bekijkt Paul Newman een toe-
ristische brochure met onder meer een
frontaal zicht van de museumgevel. Het vol-
gende shot toont het symmetrische gebouw
met zijn tempelfront en zuilenrijen vanuit
hetzelfde standpunt in situ. Vervolgens
wandelt Newman door de unheimlich lege
en stille zalen van het museum, waarvan de
classicistische architectuur weerspiegeld
wordt in sculpturen van onder anderen
Bertel Thorvaldsen, Johann Gottfried
Schadow en Antonio Canova. Zoals in
Blackmail en Strangers on a Train is ook hier
de confrontatie tussen de acteurs en de
museumcollectie het resultaat van special
effects. Enkel de vloer is een ‘echte’ studio-
vloer; de museumruimten werden nage-
schilderd en vervolgens optisch op de film
geprint.18 Het museum fungeert hier als
een labyrint waarin het hoofdpersonage
zijn achtervolger tracht af te schudden.

Door consequent te kiezen voor klassieke
museumgebouwen, en hun obligate onder-
delen nadrukkelijk in beeld te brengen, her-
innert Hitchcock aan het sacrale karakter
dat het museum van bij zijn ontstaan ken-
merkte. Niet voor niets verwijzen deze
museumgebouwen naar de klassieke tempe-
larchitectuur. Met behulp van monumenta-
le trappenpartijen wordt de kunst geïsoleerd
van het dagelijkse leven, en tot voorwerp
van een rituele ervaring gemaakt.

Van bij het begin werd deze museum-
opvatting fel bekritiseerd door kunstenaars,
architectuurtheoretici (zoals Quatremère de

Quincy) of dichters (Paul Valéry).19 Het
museum zou kunstwerken bevriezen en ver-
stikken – “het museum en het mausoleum
hebben meer dan een fonetische associatie
gemeen” aldus Adorno in een beroemde
parafrase van die gedachte.20 Hitchcock
maakt dankbaar gebruik van deze associa-
ties. De zaal waar de voortvluchtige uit
Blackmail terechtkomt, staat vol archeolo-
gica uit het Oude Egypte, een cultuur die
vrijwel volledig in het teken stond van de
dood, het graf of het leven in een hierna-
maals. Het British Museum wordt ook let-
terlijk het graf van een personage, dat van
de koepel naar beneden valt. In Strangers on
a Train wordt een museumruimte bezocht
door Bruno Anthony, die niet alleen een
moordenaar is maar ook het morbide voor-
stel doet om moorden te verruilen. In
Vertigo komen de personages uit bij het por-
tret van een overleden vrouw die de leven-
den in haar greep weet te houden. Het
Palace of the Legion of Honor, waar het
portret hangt, is bovendien geheel geconci-
pieerd als een schrijn voor de Californische
soldaten die waren gesneuveld tijdens de
Eerste Wereldoorlog. In het Berlijnse mu-
seum van Topaz heerst dan weer een gewij-
de stilte, die perfect in harmonie is met de
gepolijste oppervlakken en bevroren hou-
dingen van de neoclassicistische sculptu-

ren. In deze lange scène zonder dialoog ver-
schijnt het museum niet alleen als een sinis-
tere of mysterieuze ruimte, maar ook als
een plek waar de zintuigen scherp worden
gesteld. Geregeld houdt Newman halt om,
in de gangen en traphallen van het mu-
seum, de off-screen voetstappen van zijn
achtervolger te lokaliseren.

Viaggio in San Francisco

Museumruimten zijn laboratoria van de
zintuiglijke waarneming, en dus – net als
monumenten – uiterst geschikt voor cine-
matografisch zelfonderzoek. Ze draaien
bovendien rond de geconcentreerde en con-
templatieve blik die ook aan de basis ligt van
Hitchcocks cinema. De museumscène in
Vertigo vormt een perfecte illustratie van
Hitchcocks concept van een zuivere cinema,
dat in hoge mate gebaseerd is op point-of-
view cutting. Scottie achtervolgt Madeleine
tot in het museum, waar ze in alle rust en
stilte het geschilderde portret van Carlotta
Valdez bekijkt. De filmische ruimte wordt
hier geconstrueerd door een subtiele inter-
actie tussen subjectieve en objectieve
gezichtspunten. De scène illustreert zo per-
fect Deleuzes stelling dat Hitchcock op het
kruispunt staat van twee cinematogra-

Jefferson Memorial, Washington D.C, Strangers on a Train, 1951

Palace of the Legion of Honor, San Francisco, Vertigo, 1958

Golden Gate Bridge, San Francisco, Vertigo, 1958
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fische regimes: de klassieke film, die hij per-
fectioneert, en de moderne, die hij voorbe-
reidt.21 Onderwerp is hier immers het kij-
ken zelf, en de wijze waarop de blik verban-
den legt en betekenissen construeert. In het
voyeuristische universum van Hitchcocks
modernisme is het de blik die de fictie tot
stand brengt. Veel meer dan de kijker aan te
zetten tot identificatie met een personage,
wordt het hoofdpersonage tot een kijker
getransformeerd. Rear Window en Vertigo
zijn voorbeelden van een cinema die draait
rond iemand die kijkt en niet langer rond
iemand die handelt. Uiteraard wordt de
onbeweeglijkheid van de protagonist ook
gemotiveerd in het verhaal: in beide geval-
len wordt het personage van Jimmy Stewart
gedwongen om toe te kijken; hij kan
gewoonweg niet ingrijpen.

Een dergelijk statisch personage herin-
nert aan figuren uit de moderne cinema
van bijvoorbeeld Roberto Rossellini, Robert
Bresson, Michelangelo Antonioni of Alain
Resnais. Het meest doet de museumscène in
Vertigo nog denken aan een passage uit
Viaggio in Italia (1954) van Rossellini, noch-
tans een regisseur met erg verschillende
esthetische principes.

Viaggio in Italia handelt over de huwelijks-
crisis van een Brits echtpaar dat in de buurt
van Napels verblijft. Net als Vertigo bestaat

de film uit een reeks uitgesponnen scènes
zonder dialoog, waarbij het hoofdpersonage
(gespeeld door Ingrid Bergman, die ook
nauw verbonden is met het oeuvre van
Hitchcock, denk aan Spellbound, Notorious
en Under Capricorn) met de auto door de
stad zwerft en een reeks toeristische
bezienswaardigheden bezoekt. Verder heb-
ben de films met elkaar gemeen dat ze niet
zozeer over de stad handelen, maar over de
waarneming en beleving van de stad door
de personages. De Britse vrouw kijkt op een
zeer specifieke manier naar het stedelijke
landschap.22 Napels beantwoordt nauwe-
lijks aan haar verwachtingen; de restanten
van de antieke oudheid ademen een aardse
en hedonistische dimensie, die indruist
tegen het puristische en spirituele beeld dat
ze voor ogen had. Ook als klankbord voor
haar gevoelens zorgt de stad voor een pijn-
lijk contrast. De straten van de stad zijn
gevuld met verliefde koppeltjes, zwangere
vrouwen en kinderen; de stad vormt het
negatieve spiegelbeeld van haar eigen kin-
derloze en desintegrerende huwelijk.

Zoals bij Hitchcock worden betekenissen
en ficties in Viaggio in Italia geconstrueerd
door de blik. Dit wordt in beide films vooral
duidelijk gemaakt door nadrukkelijke close-
ups van het gelaat van de autorijdende per-
sonages.23 De protagonisten rijden telkens

door bevreemdende steden: het dromerige
San Francisco van Hitchcock, dat als een
mysterieus labyrint wordt gepresenteerd, en
het Napels van Rossellini, dat door het
hoofdpersonage wordt ervaren als een
vreemde cultuur met een ondoorgronde-
lijke houding ten aanzien van het lichaam
en de dood. De muziek van Bernard
Hermann (bij Hitchcock) of het zoemende
geluid van de auto en de gedempte straat-
geluiden (bij Rossellini) beklemtonen het
trage en contemplatieve ritme van de films.

Dit ritme typeert ook de museumscènes,
die telkens vrijwel naadloos op een autorit
volgen. In Viaggio in Italia bezoekt Ingrid
Bergman het archeologisch museum te
Napels in het bijzijn van een gids, die haar
overstelpt met allerhande obligate wetens-
waardigheden over de meesterwerken uit
de Farnesecollectie. De krachtige en rauwe
sensualiteit van de antieke sculpturen
opent als het ware letterlijk de ogen van de
puriteinse vrouw die lijdt onder seksuele
repressies. Net als Hitchcock thematiseert
Rossellini het kijken en de erotische blik aan
de hand van de contemplatie van kunstwer-
ken. In beide films speelt de act van het kij-
ken ook een cruciale rol in het proces van
bewustwording waarin de personages ver-
wikkeld zijn. Deze thema’s worden telkens
uitgedrukt door een grote hoeveelheid
close-ups van het gelaat, zeer ongebruike-
lijke juxtaposities van action en reaction
shots en indrukwekkende, soepele camera-
bewegingen, die verbonden zijn met subjec-
tieve gezichtspunten.

Rossellini breekt in zijn museumscène
volledig met de klassieke regels. De toeris-
tische blik en de conventies van de kunstdo-
cumentaire worden buitenspel gezet. Niet
de kunstwerken staan immers centraal,
maar de reacties van Bergmans personage.
De flexibele tracking, panning en crane shots
beginnen telkens bij de kunstwerken, maar
eindigen steevast, zonder onderbreking, bij
de gelaatsexpressie van Bergman. In één
glijdende, complexe take weet Rosselini een
objectief en subjectief gezichtspunt op de
kunstwerken te integreren.

Hitchcock lijkt meer respect te tonen voor
de conventies. Hij houdt zich doorgaans
aan het traditionele hollywoodprocédé van
het shot/reaction shot: we zien eerst een per-
sonage, dan wat het personage ziet, en ten
slotte krijgen we de reactie van het persona-
ge te zien. In de museumscène van Vertigo
wordt dit principe echter zeer nadrukkelijk,
té nadrukkelijk, toegepast. Daarbij ver-
springt de camera tussen het reële en het
gerepresenteerde: tussen het bloemstuk op
de zitbank in het museum, en het identieke
bloemstuk op het schilderij, tussen de haar-
krul van Madeleine en een identieke krul bij
de vrouw op het portret. Die haarkrul is
uiteraard een van de vele spiraalmotieven
in Vertigo. Het gevoel van duizeling wordt in
deze scène echter opgewekt door de con-
frontatie en vooral de contaminatie van een
‘reële’ en een ‘fictieve’ wereld.24 Uiteindelijk
blijkt dat Madeleine evengoed een artificiële
constructie is als het geschilderde portret
van Carlotta Valdez, en dat Judy door Scotty
wordt omgetoverd in een soort Madeleine
die aan zijn ideaalbeeld beantwoordt. In de
sacrale museumruimte zijn ‘reële’ persona-
ges even artificieel en immobiel als de figu-
ren op de schilderijen aan de wand. De
introductie van de kijker in de film of de
omvorming van een personage tot kijker
stimuleert uiteraard dergelijke ontdubbe-
lings- of spiegelingsmotieven.

De verschillen tussen beide museum-
scènes zijn voor een groot stuk terug te voe-
ren tot het feit dat we in Viaggio in Italia een
sculpturengalerij, en in Vertigo een schilde-
rijenzaal bezoeken. Ondanks hun idealise-
ring zijn antieke sculpturen ook reële, drie-
dimensionale objecten, die zich in dezelfde
werkelijkheid bevinden als Ingrid Bergman.
Sommige beelden staan letterlijk op dezelf-
de hoogte; de camera registreert hun
gezichten en dat van de actrice in één glij-
dende beweging. Rossellini’s esthetiek van
de long take roept uiteraard Rope op, de film
die Hitchcock enkele jaren eerder als één
ononderbroken take concipieerde. Draaiend
om de sculpturen en hun beschouwer,
sculpteert de camera de filmische ruimte.25

In Vertigo echter, bevinden de figuren zich
in de fictieve, tweedimensionale ruimte van
de schilderijen. De film construeert een
(kunst)kijker die een fundamenteel andere
positie bekleedt ten aanzien van het kunst-
werk en het afgebeelde personage. Niet-
temin hebben beide museumscènes het kij-
ken en de erotische blik tot onderwerp. Het
is niet toevallig in een museumzaal dat de
reductie van de personages tot een zuiver
kijken zich voltrekt. Met zijn sacrale en
funeraire connotaties is het museum daar
de uitgelezen plek voor. Enkel hier komt de
geconcentreerde en contemplatieve blik

volledig tot zijn recht. Het is niet de blik van
de toerist maar die van de kunstliefhebber.
Hitchcock is de tourist who knew too much.
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SVEN LÜTTICKEN

Chris Markers op dvd uitgebrachte film
Chats perchés duurt amper een uur, en heeft
toch epische trekjes.1 Chats perchés brengt,
vanuit een Frans perspectief, de politieke
geschiedenis van de laatste jaren in beeld,
gaande van 9/11 via de Franse presidents-
verkiezingen – waarbij Le Pen verrassend
door de eerste ronde komt – tot de oorlog
tegen Irak en diverse stakingen en protes-
ten. Een voice-over ontbreekt; het commen-
taar van Marker zit enerzijds in korte, sar-
donisch-poëtische tussentitels, en ander-
zijds in de grillige beeldmontage. Slechts
heel even laat Marker, als een spookbeeld,
hét mediamoment van de afgelopen jaren
in de Parijse skyline oplichten: de branden-
de torens van het WTC.  De meeste opna-
men tonen demonstraties en aanverwante
manifestaties; Marker stort zich weer in het
protestgewoel, zoals hij dat deed in de jaren
’60 en ’70 – culminerend in Le Fond de l’air
est rouge (1977). Het spectrum van demon-
strerende groepen is inmiddels wel ver-
breed: zo registreert hij de massa fotografen
die zich verdringt rond moslima’s die tegen
het hoofddoekjesverbod betogen, en de een-
zaam demonstrerende Tibetanen, voor wie
niemand zich interesseert; hun klaaglijke
zang loopt door terwijl we al beelden zien
van wat een proregeringsdemonstratie lijkt.
Na een tussentitel, die vilein melding maakt
van “une petite erreur de bande-son vite
reparée”, gaat de Tibetaanse zang over in
het minder harmonieuze scanderen van
slogans.

Een witte streep achterlatend, baant een
vliegtuig zich door de blauwe Parijse lucht,
een beeld dat na 9/11 minder vreemdzaam
is dan voorheen; Markers camera zwerft
vervolgens naar een schoorsteen met een
cartoon van een grijnzende kat. Deze gele
cartoonbeesten, aangebracht door een
zekere M. Chat, treden op als gids doorheen
de Irrungen und Wirrungen van het Franse
en mondiale politieke leven. Ze duiken ook
op in sommige demonstraties. Betogers
zwaaien met uitgesneden M. Chat-katten
op stokjes, en dragen een spandoek mee
waarop de bizarre slogan “Faites des chats
pas la guerre” te lezen valt – men kan ver-
moeden dat Marker hier meer was dan lou-
ter een waarnemer. De katten hebben ook
tegenstanders. Zo toont Marker een muur
waarvan een ‘Chat’ is verwijderd, gevolgd
door een tussentitel die de vraag stelt: “Cet
obscurantisme vous rapelle quelque
chose?”– waarna we beelden te zien krijgen
van het opblazen van de Boeddhabeelden
van Bamiyan door de Taliban.

Al in de jaren ’50 dichtte Marker aan kat-
ten een goddelijke status toe; terwijl funda-
mentalisten als de Taliban niet alleen
Boeddhabeelden maar ook westerse media-
beelden als idolatrie afwijzen en bestrijden,
brengt Marker ironisch zijn eigen afgoden
– de katten – in stelling tegen het spekta-
kel.2 In Chats perchés speelt hij zijn images-
chats onder meer uit tegen de ‘stalinistische’
megaportretten van de ‘miljardairs’ van het
Franse voetbalelftal. De kat vormt een
tegenwicht voor de ‘officiële’, commerciële
beeldcultuur die de metropool domineert
– een cultuur die zij in affiches voor een
“salon de l’animal” en voor asieldieren niet-
temin infiltreert. Elegant en ongrijpbaar, is
zij een model voor het beeld dat Marker
najaagt.

Visuele madeleines

“Ik eis voor het beeld de nederigheid en de
kracht van een madeleine op”: zoals de her-
innering bij Proust geactiveerd wordt door
het eten van een met thee doorweekt made-
leinegebakje, zo zoekt Marker naar beelden
die de verarmde, tijdloze tijd van het spekta-
kel openbreken.3 Markers madeleinebeel-
den zijn vaak persoonlijk en solipsistisch,
maar ze worden steeds gekaderd door
‘grote’ historische processen. Die relatie tus-
sen persoonlijke herinneringen en grote
geschiedenis stond ook al centraal in Sans
soleil (1982), waar Marker in de semifictieve
gedaante van de cameraman Sandor
Krasna door drie tijden zwerft. Cruciaal
voor Markers notie van het madeleinebeeld
is Hitchcocks Vertigo, waarin een vrouw die
– hoe kan het ook anders – Madeleine heet,
zich pathologisch lijkt te identificeren met
de 19de-eeuwse vrouw Carlotta die spre-

kend op Madeleine gelijkt. Net als Carlotta
pleegt Madeleine (schijnbaar) zelfmoord.
Vervolgens probeert Scotty, die geobsedeerd
is door Madeleine, een andere vrouw (Judy,
in werkelijkheid opnieuw Madeleine) in
haar evenbeeld te transformeren.4

Markers sciencefictionfilm La Jetée (1962),
die bijna volledig uit stills is opgebouwd,
was een radicale variatie op Vertigo: terwijl
in Vertigo de klok alleen schijnbaar terug
wordt gedraaid, wordt in La Jetée daadwer-
kelijk in de tijd gereisd. Een obsessieve her-
innering van de hoofdpersoon maakt hier
de negatie van de historische chronologie
mogelijk. De hoofdfiguur uit La Jétée, een
gevangene in het Parijs na de nucleaire
apocalyps, herinnert zich een voorval dat
hij als kind beleefde op het vliegveld van
Orly, nog vóór de ‘Derde Wereldoorlog’. Zijn
obsessie kristalliseert in een madeleine-
beeld: hij ziet een vrouwengezicht, dat een
verschrikte uitdrukking aanneemt – de
vrouw en haar kind zien hoe een man
wordt doodgeschoten. Na de Derde Wereld-
oorlog gebruikt een aantal wetenschappers
dit herinneringsbeeld om de man in de tijd te
laten reizen. Als hij tijdens die reis de vrouw
uit zijn obsessieve herinnering terugvindt,
en verliefd op haar wordt, tekent hij zijn
doodvonnis: de man die werd neergeschoten
was hijzelf, terminated door agenten uit de
postnucleaire toekomst. Het is niet toevallig
dat de tijdreis juist door een vrouwengezicht
mogelijk wordt gemaakt. Op de cd-rom
Immemory memoreert Marker zijn jeugdige
fascinatie voor het monumentale gezicht
van Simone Genevoix in La Merveilleuse Vie
de Jeanne d’Arc (1928); dit oerbeeld van
Markers verbeelding wordt gereflecteerd in
tal van andere vrouwengezichten in zijn
werk, die als visuele madeleines par excel-
lence slechts van katten serieuze concur-
rentie te duchten hebben. 

De dialectiek van persoonlijke herinnering
en grote geschiedenis wordt in Markers cine-
ma gecompliceerd doordat de grote geschie-
denis niet enkel in de (officiële) geschied-
schrijving neerslaat. Ze leeft ook voort in het
zogenaamde ‘collectieve geheugen’. Die col-
lectieve herinnering trekt zich weinig aan
van ‘historische feiten’ – geschiedschrijving
is dan ook een voortdurende poging om het
collectieve geheugen te corrigeren.5 In
Markers essayfilms worden persoonlijke her-
inneringsbeelden zowel met collectieve her-
inneringen als met de ‘officiële’ geschied-
schrijving geconfronteerd. Level Five (1996),
zijn laatste bioscoopfilm, is in dat opzicht
het meest virtuoos. De aan ‘tijdpijn’ lijdende
Laura, gespeeld door Catherine Belkhodja,
treurt om haar overleden vriend, die aan
een computerspel werkte over de bloedige
slag van Okinawa, in de hoop zo greep te
krijgen op de geschiedenis – haar digitaal te
kunnen herschrijven. In Chats perchés zijn
het de katten (getekend en echt, oud en
nieuw) die ons door een veelheid van tijden
én geschiedenissen voeren. Een van de
fraaiste sequenties van de film memoreert

de plundering van het archeologisch mu-
seum in Bagdad. In een tussentitel merkt
Marker op dat hij wel weet wat hij zou mee-
nemen, indien hij het Louvre kon plunde-
ren. De beelden tonen Egyptische sarco-
fagen, gevolgd door gemummificeerde kat-
ten die aandachtig worden bestudeerd door
een meisje.

Ook elders in de film is er aandacht voor
de cultuurgeschiedenis van de kat. Als een
iconoloog traceert Marker de voorlopers
van M. Chats katten in de Cheshire Cat van
Alice in Wonderland en in Japanse manga’s
(helaas stoort Markers geknutsel met primi-
tivistische computergraphics hier soms
danig). Het dier krijgt ook utopische conno-
taties, bijvoorbeeld wanneer de katten zich-
zelf in een tussentitel tot ‘les chats de la
liberté’ uitroepen. De katten zijn getuigen
(“et tout cela sous le regard d’un chat”),
maar ze spelen ook een profetische rol. Als
de kat Boléro, die door de Parijse metro
dwaalt, met zijn poot tussen de liftdeuren
raakt, kondigt dit meteen een andere ramp
aan: de overwinning van Le Pen (en de
nederlaag van Jospin) in de eerste ronde
van de presidentsverkiezingen van 2002.
Als Boléro verdwijnt uit de metrogang, en
de katten van M. Chat uit het straatbeeld
verdwijnen, kan dit slechts een teken zijn
van naderend onheil: de katten van Chats
perchés zijn niet alleen beladen met geschie-
denis, ze kondigen ook grijnzend de toe-
komst – een toekomst – aan. 

Van het ene kerkhof naar het andere

Chats perchés speelt zich af in een boven- en
een onderwereld. In beide werelden vindt
men katten – echte en gereproduceerde. De
demonstraties spelen zich uiteraard boven
af, overdag, in de stedelijke openbare ruim-
te, maar Marker daalt ook herhaaldelijk af
in de grootstedelijke onderwereld van de
metro. In deze onderwereld kunnen merk-
waardige dingen gebeuren: “Un pigeon se
change en homme”, meldt een tussentitel,
waarop we een duif zien die door een bocht
in een metrogang wegfladdert. Als ook de
camera (zonder cut) de hoek is omgegaan,
blijkt de duif verdwenen en loopt in de verte
een man. Herhaaldelijk zien we slapende
forenzen, en in de scène met de duif lijkt de
alledaagse causaliteit door een onirische te
zijn vervangen. Net als in Sans soleil asso-
cieert Marker de ondergrondse met dro-
men, maar in Chats perchés gaat er veel meer
dreiging van uit. Er is niet alleen de onver-
mijdelijke oproep om goed op de bagage te
letten; als de aanval op Irak wordt ingezet,
onderlegt Marker, in een retorische maar
briljante sequentie, beelden van voorbijglij-
dende metroreizigers met oorlogsgeluiden.
Het beeld wordt af en toe onderbroken door
korte black-outs. Dit is geen modern-vrij-
blijvend droomrijk meer – eerder een nieu-
we hades, waarin een tijdelijk oponthoud
plotseling permanent kan worden.

Naar het einde van de film wordt de stem-
ming duisterder. Onder- en bovenwereld
gaan door elkaar lopen. Beelden van de
begrafenis van Léon Schwartzenberger, die
zich voor de sans-papiers engageerde, wor-
den gevolgd door een flashback van een
concert voor sans-papiers in 1999, waarbij
Marker toevallig de jonge zanger Bertrand
Cantat had gefilmd. Vervolgens zien we
beelden van “un autre cimetière”, het kerk-
hof waar de actrice Marie Trintignant net
begraven is. Het hele drama – de politiek
geëngageerde Franse rockster Cantat mept
zijn vriendin Trintignant dood in Vilnius –
blijft grotendeels impliciet, en wordt slechts
aangeduid door krantenkoppen en enkele
voorbijflitsende geluidsfragmenten. En dan
is er de foto van Trintignant op de grafsteen.
Door de bloemen kijkt ze in Markers came-
ra; een wrang madeleinebeeld, dat herinne-
ringen oproept aan andere vrouwengezich-
ten bij Marker; een rouwbeeld, dat de hec-
tische activiteiten in Chats perchés even
stopzet. Als een echo van dit beeld, bevat de
film momenten waarop gezichten even
bevriezen. Ze lijken een omkering van de
passage uit La Jetée waar verstilde beelden
opduiken in een stroom van demonstraties:
als een memento mori, maar ook als getui-
gen van Markers geloof in de kracht van
het beeld om zich aan het gewone tijdsver-
loop te onttrekken, om achteruit én vooruit
te wijzen.

In Cantat en Trintignant vond Marker
vermoedelijk iets terug van het met hem
bevriende stel Simone Signoret en Yves
Montand: een opleving van politiek engage-
ment in showbizzland. Die opleving lijkt
met de dood van Trintignant in de kiem
gesmoord. Inmiddels staan de banlieus in
brand door protesten die volledig breken
met de geijkte vormen van representatie
– zoals het verwoorden van politieke eisen
in een min of meer ordelijke demonstratie
in het centrum van de stad, een vorm die
Chats perchés domineert. Ondanks zijn sym-
pathie voor de demonstranten suggereert
Marker bijwijlen dat dergelijke protesten
rückwärtsgewandt zijn en te veel teruggrij-
pen op clichématige procédés. “Ce fut
d’abord JOHN-SON AS-SAS-SIN LIBÉREZ
LE VIÊT-NAM ”, memoreert de oude filmer-
activist enigszins vermoeid bij het horen
van de actuele leuzen. De madeleinefilmer
Marker gelooft wel in de kracht van het ana-
chronisme, van de ongelijktijdigheid, maar
de oude activist lijkt een bedenkelijk gevoel
van déjà vu te bekruipen. De archaïsche
starheid van een bevroren vrouwengezicht
of een cartoonkat is – als madeleine die de
chronologie ontwricht – dynamischer dan
de drukte van demonstraties die eeuwig
dezelfde rituelen lijken te herhalen. Een tus-
sentitel, die de – met nieuwsberichten rond
Trintignant onderlegde – beelden van de
ondergrondse begeleidt, lijkt niet alleen
betrekking te hebben op de dood van de
actrice, maar ook op de spectaculaire mach-
teloosheid van hedendaags protest: “Pas
étonnant que les chats nous abandonnent”.
Meer dan episch is Chats perchés elegisch. 

Noten

1 De film kwam recent uit op dvd: Chris Marker,
Chats perchés, Arte Video, 2004, zonder onder-
titeling.

2 Chris Marker, Auch Katzen sind Menschen
(1952), in: Birgit Kämper en Thomas Tode
(red.), Chris Marker: Filmessayist, München,
Cicim, 1997, pp. 167-170.  

3 Raymond Bellour, The Book, Back and Forth, in:
À propos du cd-rom Immemory de Chris Marker,
Gent/Paris, Yves Gevaert/Centre Georges
Pompidou, 1997, pp. 127-128.

4 Over Vertigo, zie onder anderen Chris Marker, 
A free replay (notes on Vertigo), in: 
John Boorman & Walter Donohue (red.),
Projections 4 1/2, London/Boston, Faber and
Faber, 1995, pp. 123-130.

5 Zie met name het werk van Aleida en Jan
Assmann, onder meer Jan Assmann, Moses der
Aegypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur,
Frankfurt am Main, Fischer, 2000, pp. 24-37.

L’Image-chat
Over Chris Markers Chats perchés

Chris Marker

Chats perchés, 2004
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Nieuws
Palais de Tokyo – Notre histoire… une scène artistique
française emergente. Benoeming Marc-Olivier Wahler.
In Frankrijk beschouwt men het Parijse Palais de Tokyo als
dé plaats voor hedendaagse kunst. Toch zijn Nicolas
Bourriaud en Jérôme Sans er niet in geslaagd om in vier
jaar tijd het Palais de Tokyo een eigen gelaat te geven. Hun
programmering was erg heterocliet en de presentaties
meestal weinig verzorgd. Er was eerder sprake van een
modieuze ‘sfeer’ dan van een onderbouwd programma.
Monografische tentoonstellingen kwamen meestal nog tot
hun recht, maar bij groepstentoonstellingen was de cohe-
rentie vaak erg ver te zoeken. Improvisatie en risico’s zijn
kwaliteiten, maar tevens het zwakke punt van de program-
mering. Bij de uitvoerende kunsten, performance, dans en
muziek werden kansen gemist. Spektakelwaarde haalde de
bovenhand op het artistieke. Het grootste verwijt is dat men
in het Palais de Tokyo getracht heeft de kunst geliefd te
maken, maar niet om haar te doen begrijpen.

Met de benoeming van Marc-Olivier Wahler, tentoonstel-
lingsmaker en kunstcriticus, moet daar verandering in
komen. Wahler is medeoprichter van het Centre d’Art de
Neuchâtel en was tot voor kort directeur van het Swiss
Institute – Contemporary Art (SI) in New York. Daar maak-
te hij onder meer tentoonstellingen met kunstenaars als
Lori Hersberger, Ugo Rondinone, Norma Jeane en Giovanni
Carmine, Sislei Xhafa, Christian Jankowski, Steven Parrino
en Jutta Koether, Gianni Motti en Piero Golia.

“Voor gelijk welk kunstencentrum is het programma
essentieel”, zegt Marc-Olivier Wahler in art press, “een kun-
stencentrum mag zich niet tevreden stellen met een opeen-
volging van tentoonstellingen waarin de beste ideeën en de
beste kunstenaars op een rijtje gezet worden.” Hij pleit voor
een artistiek totaalproject waarbinnen de afzonderlijke
manifestaties met elkaar dialogeren. Maar of dit echt moet
gebeuren in samenwerking met kunstenaars als Ugo
Rondinone en Jeremy Deller, die naast Wahler een functie
als curator krijgen, is dan weer een andere kwestie.

Een van de problemen van de architectuur van het Palais
de Tokyo is dat de tentoonstellingsruimten, vooral voor
jonge kunstenaars, veel te groot zijn. Daarom zal Wahler
twee kleine modules bouwen waarin maandelijks een nieu-
we tentoonstelling geopend wordt. 

Van opleiding is Wahler kunsthistoricus en filosoof. Zijn
thesis schreef hij over ‘de schizofrenie van de kunst’. Hij
interesseert zich voor de ontologie van de kunst, zijn ont-
staan en zijn specifieke natuur. Wat hem met andere woor-
den bezighoudt is de problematiek van de transformatie,
hoe een banaal voorwerp zich herschept tot een kunstwerk.
Daarvoor vertrekt hij niet vanuit de kunst, maar vanuit
andere disciplines zoals sciencefiction, de kwantumfysica,
het ectoplasma, de bokssport, faits divers, astronomie... Zijn
uitgangspunt zijn “theorieën waarbij een specifieke inter-
pretatie nodig is om na te gaan wat de consequenties zijn en
te ontcijferen wat er werkelijk op het spel staat. Vervolgens
verplaats ik deze interpretaties naar het domein van de
kunst en onderzoek ik op welke manier ze bijdragen om het
kunstwerk te benaderen en te begrijpen”. Het kunstwerk
ziet Wahler als een mutant. “Ogenschijnlijk is er geen enkel
verschil tussen een menselijk wezen en een mutant. Maar
op het moment dat je weet dat je geconfronteerd wordt met
een mutant, verliest hij zijn ‘kwaliteiten’ als mens en wordt
hij een buitenaards wezen. Louter visueel is er echter niets
veranderd. Het onderscheid is elders. En aangezien ieder-
een beschouwd kan worden als een mutant, ontstaat er een
soort schizofrenie.”

“Hetzelfde doet zich voor in de kunst. Vanaf het moment
dat een kunstwerk geïdentificeerd wordt, verliest het zijn
statuut van object om te transfigureren en de wereld van de
kunst te vervoegen. Een pertinent kunstwerk is er een dat
zijn capaciteit ontwikkelt om constant te verschuiven van
de ene interpretatie naar de andere, van de ene sfeer naar
de andere; het is er een dat de ‘elastische’ vermogens van
onze realiteit test, dat de veelheid aan lagen waaruit die is
opgebouwd reveleert. Dat is wat ik ‘de schizofrene quotiënt
van de kunst’ noem. Wat belangrijk is, is niet wat er te zien

is, maar de slingerbeweging. Het is de permanente transfer
tussen de sferen die het belang van de kunst van onze tijd
uitmaakt, een kunst die minder gebaseerd is op esthetiek
dan op een echte dynamiek.”

Voor hun afscheidstentoonstelling kozen Nicolas
Bourriaud en Jérôme Sans voor een tentoonstelling met
alleen Franse kunstenaars, mogelijk de voorbode van een
exclusief Franse tentoonstelling die op uitdrukkelijke vraag
van eerste minister Dominique de Villepin in mei zal plaats-
vinden in het net gerestaureerde Grand-Palais. Om de
diversiteit te bewaken werden onder leiding van Bernard
Blistène maar liefst veertien curatoren aangesteld. 

Het programma van Notre histoire... une scène artistique
française émergente is ambitieus. Het gaat hier volgens de
organisatoren niet om kunstenaars die uitspraken doen
over de wereld, noch reflecteren over de plaats van de kun-
stenaar. De tentoonstelling tracht aan te tonen “hoe jonge
Franse kunstenaars van binnenuit deelnemen aan de con-
structie van de Franse maatschappij”. “De kunstenaar is
niet meer de ‘cavalier seul die de realiteit berijdt’, maar goed
en wel de leverancier van een model dat de realiteit antici-
peert.” De meeste kunstenaars “gebruiken speciale effecten
die, om er beter op vooruit te lopen, de realiteit vervalsen,
ondermijnen en herscheppen”.

Dure woorden voor een weinig subtiele presentatie van
een dertigtal Franse kunstenaars die, buiten het feit dat ze
in Frankrijk wonen en werken, weinig of niets met elkaar te
maken hebben. De ambigue titel van de tentoonstelling
Notre histoire... verraadt mogelijk een poging om het grote
publiek bij de hedendaagse kunst te betrekken door te sug-
gereren dat iedereen, niet enkel de kunstenaar, mee beteke-
nis geeft aan zijn omgeving. Er zit ook een populistisch
kantje aan, in de stijl van: “dit is ook uw geschiedenis, het
verhaal van de kunstenaar is ook uw verhaal.”

Notre histoire... toont ‘Franse jonge kunst’, maar dat
begrip is relatief. Vele in Frankrijk werkende kunstenaars
zijn afkomstig uit Algerije, China, Roemenië, Argentinië,
Kameroen... en de oudste deelnemer is 55 jaar. Het is dan
ook moeilijk om deze kunstenaars onder een noemer te

brengen, al zijn er wel constanten, zoals de hang naar het
spectaculaire, de belangstelling voor sciencefiction en spe-
ciale effecten; maar die zijn eerder generatiegebonden dan
typisch Frans. De populaire cultuur blijft de belangrijkste
inspiratiebron, maar de meeste kunstenaars bekijken ze wel
met een kritische blik. Ook de politieke actualiteit wordt kri-
tisch bekeken. De analyse van het beeld en de deconstructie
van culturele codes vormen een centraal gegeven. De mees-
te kunstenaars beperken zich dan ook niet tot één bepaald
medium.

Maar eigenlijk sluit Notre histoire... perfect aan bij de
geschiedenis van het Palais de Tokyo. In vele opzichten lijkt
deze tentoonstelling op menig andere groepstentoonstel-
ling die hier de laatste vier jaar getoond werd. Veel van de
kunstenaars kwamen ook reeds in andere tentoonstellin-
gen aan bod. Opvallend is wel de afwezigheid van kunste-
naars als Xavier Veilhan en Gilles Barbier.

De presentatie is als naar gewoonte wat chaotisch en
moet een sfeer oproepen van spontane creatie. Het par-
cours leidt de bezoeker langs een reeks van attracties: de
enorme papierberg van Wang Du (1956) waar men over-
heen moet om de tentoonstelling te bereiken, het Fun House
van Saâdane Afif (1970), een tunnel met draaiende vloer,
dat recht uit een kermisattractie komt, de gettoblaster met
architecturale pretenties van Boris Achour (1966) of het
spookhuis van Fabien Verschaere (1975) en het reuzen-
skelet van Adel Abdessemed (1971), dat in een natuurhis-
torisch museum niet zou misstaan.

Dit spektakel gaat ten koste van meer intimistisch en sub-
tieler werk zoals de miniatuurlandschapjes van Tatiana
Trouvé (1968) of de Smoking Room van Leandro Erlich
(1973), die verloren gaat in de tentoonstellingsruimte en
waar men dan ook bijna achteloos aan voorbijloopt.

Tot de meest bijzondere bijdragen behoren de video’s van
Laurent Grasso (1972), die een enorme wolk door Parijs
laat rijden, en van de Roemeense kunstenaar Mircea
Cantor (1977), die in Tirana een betoging met spiegelende
borden ensceneerde. Zijn The Landscape is Changing wijst
zowel op het urbane landschap, dat op een vreemde manier

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

Leandro Erlich

Smoking Room, 2006 
Notre histoire… une scène artistique française émergente, Palais de Tokyo. © PDT/Kleinefenn, 2006

James Welling

Stephen Wilks
Animal Farm

9 maart – 8 april 2006

William Eggleston
Stranded in Canton
1974, 33 min., BW/Digital Betacam, 
directors: William Eggleston, Robert Gordon

9 maart – 8 april 2006

ART Brussels

21 – 24 april 2006

John Chamberlain

Cris Brodahl
Electric Blue

21 april – 27 mei 2006

wr 120 - 2de katern  25-04-2016  10:39  Pagina 21



22

m
aa

rt
–

ap
ri

l2
0

0
6

D
e

W
it

te
R

aa
f

12
0

wr 120 - 2de katern  25-04-2016  10:39  Pagina 22



23

m
aa

rt
–

ap
ri

l2
0

0
6

D
e

W
it

te
R

aa
f

12
0door de menigte weerspiegeld wordt, als op het politieke

landschap, dat thans door de burgers zelf kan worden
bepaald.

Met People Fiction toont Nathalie Talec (1960) de eerste
probeersels voor wat een heuse sitcom over het kunstmilieu
moet worden, waar alle clichés van het audiovisuele spek-
takel de revue passeren. De op de fotoroman en het intieme
dagboek geïnspireerde video’s van Valérie Mréjen (1969)
zien er zowel formeel als inhoudelijk wat belegen uit. Haar
lijzige commentaren op advertenties uit vrouwenbladen
van de jaren ’70 zijn hopeloos achterhaald, zodat haar
werk slechts kan gelezen worden als een parodie op het
feminisme, eerder dan dat het een reëel engagement zou
verwoorden.

Teleurstellend is vooral de bijdrage van Matthieu
Laurette (1970) die hier voor de zoveelste keer zijn Mobile
Information Stand for Moneyback Products opvoert. Zijn
reflectie over de plaats van de kunstenaar in de huidige con-
sumptie- en spektakelmaatschappij heeft dringend nood
aan andere strategieën dan het infiltreren van de media of
het gratis leven dank zij commerciële promoties van super-
markten. Zo niet zal hij eeuwig ‘Mijnheer niet tevreden geld
terug’ blijven. Lieven Van Den Abeele

p Notre histoire... une scène artistique française émergente loopt
nog tot 7 mei in het Palais de Tokyo, 13 avenue du Président
Wilson, 75116 Parijs (01/47.23.38.86; www.palaisdetokyo.
com).

Cultuurprijzen Vlaanderen 2005. In de sector Beeldende
Kunst gaat de prijs van de Vlaamse Gemeenschap dit jaar
naar fotograaf Dirk Braeckman. De jury waardeert het
onderzoek dat Braeckman voert naar “de mogelijkheden van
de elementaire fotografische beeldtaal”. In 2005 exposeerde
Braeckman onder andere op het kunstparcours Delicious in
Sint-Truiden en in het Museum Kunst Palast in Düsseldorf.
Andere genomineerden waren Berlinde De Bruyckere en
Michaël Borremans. De prijs voor architectuur ging naar
Wim Cuyvers. Zijn architectuur “put kracht uit de manier
waarop ze omgaat met de alledaagsheid en ruimtelijk gestal-
te geeft aan het leven”, zo stelde de jury. Ontwerpen is in zijn
werk nauw verbonden met een “consequente theoretische
reflectie”. Nominaties waren er voor Bob Van Reeth en Guy
Mouton. Voor een uitgebreid overzicht van de prijzen, kijk op
http://www.cultuurweb.be/cnetportal/CultuurPrijzenJureri
ng.aspx. Dirk Mertens

Subsidies voor culturele infrastructuur van bovenlo-
kaal belang. Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux
heeft de subsidies 2006 toegekend in het kader van het
reglement voor sectorale culturele infrastructuur van
bovenlokaal belang. Investeringen in culturele infrastruc-
tuur van bovenlokaal belang worden hiermee ondersteund.
Onder de zes gesubsidieerde projecten bevindt zich het ver-
nieuwbouwproject van Netwerk in Aalst. Netwerk/centrum
voor hedendaagse kunst betrekt sinds juni 2003 een verla-
ten fabriekspand aan de rechteroever van de Dender. Met
een som van 210.000 euro worden de verbouwingen reeds
voor het derde jaar op rij door de Vlaamse Gemeenschap
ondersteund. De totale subsidie voor het project bedraagt
daarmee 735.000 euro. Meer info over deze verbouwing op
http://www.kunstencentrumnetwerk.be/bouw/index.ht

D.M.

Netwerk, centrum voor hedendaagse kunst. Naast de
toegekende subsidies kan Netwerk dit jaar overigens ook zijn
25ste verjaardag vieren en zijn 100ste tentoonstelling: New
Reform. Het is tegelijk een archief- en tentoonstellingspro-
ject. In 1988 startte de voormalige Netwerk Galerij immers
haar publieke werking met de presentatie New Reform
1970-79/Het audiovisuele aspect, als onderdeel van een
retrospectieve tentoonstelling op diverse locaties in Aalst.
Het huidige New Reform-project is daarentegen niet retro-

spectief van aard. De klemtoon ligt op een nieuwe generatie
kunstenaars die een betekenisvolle verbinding met de
kunstpraxis van de jaren ’70 hebben: Simona Brinkmann,
Maria Degrève, Francis Denys, Nico Dockx, Saki Satom,
Steve Schepens. De tentoonstelling loopt van 11 maart tot
15 april. Meer info op www.netwerk-art.be. D.M.

<H>ART. Op 26 en 27 januari werd het eerste nummer van
het nieuwe tijdschrift over hedendaagse kunst <H>ART
voorgesteld in respectievelijk het MuHKA en het S.M.A.K.
De initiatiefnemers stellen een gebrek aan aandacht voor
actuele beeldende kunst vast in de traditionele media en wil-
len met het nieuwe tijdschrift een tegenwicht vormen.
Volgens cijfers zou er immers een ruim publiek bestaan dat
de activiteiten in de wereld van de hedendaagse kunst op de
voet wil volgen. <H>ART wil naar eigen zeggen dit gat in de
markt opvullen. Initiatiefnemer en hoofdredacteur is Marc
Ruyters, voormalig cultuurjournalist bij De Tijd. Er verschij-
nen vijftien nummers per jaar. Het blad op tabloidformaat
beoogt een verkochte oplage tussen 3.000 en 5.000 exem-
plaren. Een los nummer kost 3 euro, een abonnement 40
euro. Meer info op www.kunsthart.org. D.M.

Erfgoeddag. Op zondag 23 april gaat in Vlaanderen en
Brussel de zesde editie van de Erfgoeddag door. Musea,
archiefinstellingen, heemkringen en cultuurdiensten plaat-
sen een stuk cultureel erfgoed in de schijnwerpers. Thema
dit jaar is de historische en actuele omgang met kleur. De
betekenis van kleuren is cultureel bepaald en ondergaat ver-
schuivingen door de eeuwen heen. Maar ook de oorsprong
van pigmenten en kleurstoffen komt op deze erfgoeddag
aan bod. Het MoMu in Antwerpen toont een overzicht van
historische modekleuren, het S.M.A.K. in Gent biedt een
‘kleurloze’ tentoonstelling met enkel witte, zwarte en grijze
kunstwerken. Meer dan 700 gratis activiteiten zijn er
gepland op deze dag, waaronder ook een aantal speciaal
voor kinderen. Programmabrochure op www.erfgoeddag.be
of bij de Vlaamse Infolijn (0800/3 02 01) of in de openbare
bibliotheek. D.M.

Art Amsterdam/KunstRAI 2006. Kunstbeurs Art
Amsterdam/KunstRAI opent op 3 mei de deuren voor haar
22ste editie. Naast 26 internationale galerieën en 20 solo-
presentaties is er, centraal op de beursvloer, de tentoonstel-
ling Wild at Heart van kunstenaarsinstituut De Ateliers. Wild
at Heart moet de vitaliteit van deze kunstenaarswerkplaats
weerspiegelen. De Ateliers, opgericht in 1963, is de enige
werkplaats in Nederland die door kunstenaars wordt geleid.
De instelling biedt jonge beeldende kunstenaars uit binnen-
en buitenland de kans gedurende twee jaar hun werk te ont-
wikkelen in een eigen werkruimte, onder de kritische bege-
leiding van bekende kunstenaars die wekelijks atelierbezoe-
ken afleggen. Gelijktijdig met Art Amsterdam/KunstRAI zal
in het pand van De Ateliers een expositie te zien zijn van
deelnemers die in mei 2006 hun werkperiode afsluiten.
Meer info over Art Amsterdam op www.kunstrai.nl; meer
info over De Ateliers op www.de-ateliers.nl. D.M.

Unexpected Stories. De recentste uitgave van het
Kortfilmfestival van Oberhausen focust op producties die
zich situeren op de lijn tussen kunst en film. Het festival
gaat er prat op dat het, als een van de eerste, werk toonde
van kunstenaars als Eija-Liisa Ahtila, Christian Boltanski
en Pipilotti Rist. Twaalf belangrijke distributeurs van expe-
rimenteel werk zullen op het festival hun nieuwste aanwin-
sten tonen, gaande van Japanse experimentele film over
hedendaagse Belgische video tot Braziliaanse elektronische
kunst. Er is een thematisch programma, Radical Closure,
samengesteld door de Libanese kunstenaar Akram Zaatari.
Het belooft zeldzame inzichten te bieden in de visuele
wereld van het Midden-Oosten. En met werk van kunste-
naars als Omar Amiralay, Yael Bartana en Walid Raad
zoomt het in op het artistieke proces in situaties van conflict

en isolement. Met de Profiles Series toont Oberhausen een
overzicht van het oeuvre van onder anderen Robert Nelson,
Victor Alimpiev en Miranda Pennell. Het festivalprogram-
ma wordt verder vervolledigd met een serie discussiepanels
waaraan zowel kunstenaars, critici, galeriehouders als aca-
demici zullen deelnemen. Het festival loopt van 4 tot 9 mei.
Meer info op www.kurzfilmtage.de. D.M.

Op andere gronden. Architectuurcentrum Amsterdam
(ARCAM) toont in het voorjaar een overzicht van architec-
tuur die vanuit idealistische motieven tot stand is gekomen.
Het is een gevarieerd overzicht van projecten in Buffalo
City, Sögütlü, Mopti, Djenné, Oaxaca en vele andere plaat-
sen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Soms zijn het projec-
ten van eenlingen, soms van stichtingen, soms werken ze
lokaal, soms wereldwijd, maar altijd zijn de motieven van
humanitaire of idealistische aard. De nadruk ligt niet op de
architectuur zelf, die is meestal erg bescheiden, maar op de
verhalen erachter. Hoe komt zo’n project tot stand? Welke
problemen (lokale regelgeving en voorkeuren, bijvoor-
beeld) moet de idealist overwinnen? En: hoe zuiver zijn die
idealistische motieven? Het tentoongestelde materiaal
bestaat vooral uit foto’s, samen met enkele maquettes en
bouwtekeningen.

In Buffalo City is stichting Intervolve verantwoordelijk
voor de renovatie van de krottenwijk Duncan Village, waar
al honderden weggeef-, huur- en koopwoningen zijn gerea-
liseerd. Het is een opvallend grootschalig project. De wonin-
gen worden gebouwd door Zuid-Afrikanen zelf die zo tege-
lijkertijd een opleiding krijgen. Daar besteedt stichting
Intervolve enorm veel tijd en energie aan: het opleiden van
mensen. Naast woningbouw is er dus ook aandacht voor
werkgelegenheid en sociale voorzieningen.

De gemeente Amsterdam heeft een stedenband met
Paramaribo. In Amsterdam is de woningcorporatie Brasa
opgericht en in Paramaribo de zusterorganisatie Sekrepatu.
In Paramaribo wonen inmiddels 17 gezinnen volgens dit
Hollandse concept. Nu wordt gewerkt aan een grotere wijk
met 130 huizen, ontworpen door Lucien Lafour. De goede
bedoelingen konden echter niet zonder slag of stoot worden
gerealiseerd. De huizen zijn van hout, omdat dat klimatolo-
gisch beter is, maar de lokale bevolking wilde liever bak-
steen. En liever geen twee-onder-een-kappers, maar vrij-
staande woningen.

Ook in Mali zijn Nederlandse weldoeners actief. De
Amsterdamse architect Joop van Stigt realiseerde onlangs
in Mopti een technische hogeschool. Pierre Maas, de direc-
teur van Bureau Rothuizen van Doorn ’t Hooft, en Rogier
Bedaux, conservator van het Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden, hebben in Djenné honderden
lemen huizen en de lemen moskee die op de werelderfgoed-
lijst staat, van de ondergang gered. Dat project is in 2003
afgerond. Indira van ’t Klooster

p Op andere gronden loopt van 1 april tot 20 mei. In het voor-
jaar zal een discussieavond plaatsvinden over dit onder-
werp. Meer informatie bij ARCAM, Architectuurcentrum
Amsterdam, Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam
(020/620.48.78; www.arcam.nl).

Sonsbeek herbouwd. Aan het eind van de beeldentuin
van het Kröller Müller Museum in Otterlo wordt een nieuw
paviljoen gebouwd. Het is een bescheiden grijs bouwwerkje
dat in het Veluwse bos op het eerste gezicht niet erg opvalt.
Maar hoe dichter je nadert, hoe spannender het wordt.
Gezien vanaf de kopse kanten is het zicht bij iedere stap
anders. Talloze verrassende doorkijkjes blijken mogelijk,
soms schijnt plotseling het licht in een onverwachte hoek.
Het is een uitnodigend en speels paviljoen. En hoewel de
ruimte niet afgesloten kan worden, biedt het toch enige
beschutting bij regen en wind.

Architect Aldo van Eyck (1918-1999) ontwierp het
paviljoen voor Park Sonsbeek bij Arnhem in 1965-1966 en
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Österreichische Kunst am oberen Tassenrand
Art autrichien au bord du débordement

02.04.06 – 18.06.06

Hermann Nitsch / Franz West / Oswald
Oberhuber / Günter Brus / Arnulf Rainer /
Erwin Wurm / Elke Krystufek / Marco Lulic /
ManfreDU SCHU / Eva Schlegel / Karin
Frank / Casaluce-Geiger / Ellen Semen /
Aglaia Konrad / Thomas Stimm / G.R.A.M.

Vernissage: zondag 2 april 2006 16.00u – 19.00u
Kurator: Francis Feidler, Directeur van IKOB

Open dinstag tot zondag  13.00u – 18.00u

Loten 3 – 4700 EUPEN – tel. 087 560110
www.ikob.be     info@ikob.be 

Deze tentoonstelling kwam tot stand met steun van de Österreichische Kulturbüro Brüssel
Het ikob ontvangt structurele subsidie van de Duitstalige Gemeenschap van België en de
Provincie Luik

österreichisches kulturforumbru
Österreichische EU-Präsidentschaft
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0sindsdien is het een van de bekendere ontwerpen van Van

Eyck geworden, hoewel het nauwelijks een jaar heeft
bestaan. Het was bedoeld als tijdelijk onderkomen voor de
vijfde beeldententoonstelling in Park Sonsbeek. Van Eyck
had het eigenlijk willen bouwen van zilvergeverfde licht-
gewicht matten op een houtconstructie, zo schrijft Francis
Strauven in de biografie van Van Eyck uit 1994. In dat
geval zou het een onaards juweeltje in het bos zijn gewor-
den. Jammer genoeg bleek dat te ingewikkeld om op korte
termijn te realiseren, dus koos Van Eyck voor gasbeton-
blokken; en het resultaat was alsnog heel elegant. In het
paviljoen stonden beelden van Arp, Brancusi, Max Ernst,
Giacometti, Marini en andere kunstenaars waar Van Eyck
door geïnspireerd was. De vrolijke plattegrond lijkt zelf een
beetje op een kunstwerk van Arp of Miró.

De ruimte wordt verdeeld door zes parallelle muren. Deze
bollen op verschillende plaatsen en in verschillende mate,
zodat een gevarieerde structuur is ontstaan van gangen en
nissen waar de bezoekers tegen elkaar of tegen de beelden
op botsen. Omdat er op allerlei plekken in de wanden ope-
ningen zijn, kan de bezoeker kriskras door de ruimte bewe-
gen en steeds van een andere hoek hetzelfde beeldhouw-
werk benaderen. Zo probeerde Van Eyck mensen te verlei-
den om beter te kijken naar werken die in eerste instantie
niet aantrekkelijk lijken.

Van Eyck wilde het tegenovergestelde ontwerpen van het
paviljoen dat Gerrit Rietveld in 1954-1955 voor Park
Sonsbeek had gemaakt en dat uit een vloeiende, hoge, open
ruimte bestond. Rietvelds paviljoen is al in 1965 bij het
Kröller Müller Museum te Otterlo herbouwd. Nu ook Van
Eycks paviljoen daar wordt gereconstrueerd komen de twee
ontwerpen samen en kunnen ze direct vergeleken worden.
Het verschil is inderdaad opvallend, vooral de ruimtebele-
ving is totaal anders. Maar ook de overeenkomsten blijken
nu duidelijker: het zijn beide betonnen beeldenpaviljoens in
het bos, grotendeels open, van een zeer beperkte schaal en
op een zakelijke manier gedetailleerd. Ze hebben iets gemeen
wat je ‘wederopbouwkwaliteit’ zou kunnen noemen.

In maart gaat het paviljoen van Van Eyck officieel open als
ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, maar het is vooral
een object op zichzelf. Het museum rekent dan ook op veel
architectuurliefhebbers. Die kwamen en komen ook mas-
saal naar Barcelona, waar in de jaren ’80 het paviljoen van
Ludwig Mies van de Rohe voor de wereldtentoonstelling van
1929 is herbouwd. En ook het Rietveldpaviljoen in Otterlo
trekt veel architectuurmensen. Dat soort kleine, overzichte-
lijke bouwwerken oefent een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht uit op architectuurliefhebbers. Authentiek is
het paviljoen natuurlijk niet. Maar de reconstructie is zeer
verdedigbaar omdat de bouw geleid wordt door Van Eycks
weduwe en de functie en de context van het paviljoen min of
meer gelijk blijven. Men zou de hele onderneming misschien
kunnen betichten van Disneyachtige trekjes, maar toch
– het paviljoen heeft iets magisch nu het in het echt, levens-
groot beleefd kan worden. Dorine van Hoogstraten

p Het Aldo van Eyck Paviljoen opent op 21 maart met een
presentatie van kleine sculpturen uit de eigen collectie.
Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo
(031/859.12.41; www.kmm.nl).

Wissels
S.M.A.K. Het S.M.A.K. trekt twee gastcuratoren aan voor
een internationaal tentoonstellingsproject dat in samen-
werking moet lopen met buitenlandse musea, ook niet-
Europese. Vanaf 1 maart ging Nina Folkersma (1969) als
eerste curator aan de slag. Zij volgde de curatorenopleiding
van De Appel en organiseerde nadien onder andere de 2de
Johannesburg Biënnale. Ze werkte als redacteur bij
Metropolis M en Amsterdam Index en was medestichtster
van de Quarantine Series. De opdracht van gastcurator bij

het S.M.A.K. loopt over drie jaar. Binnen anderhalf jaar
moet de tweede gastcurator aan de slag gaan. D.M.

Eva Wittocx naar het STUK. Zij is sinds 1997 verbonden
aan het S.M.A.K. maar wordt vanaf het voorjaar 2006 pro-
grammator beeldende kunst en performance van het STUK
in Leuven. Eva Wittocx studeerde kunstgeschiedenis in
Leuven. Als ‘hoofd tentoonstellingen’ en curator organi-
seerde zij voor het S.M.A.K. solopresentaties van anderen
Orla Barry, Stanley Brouwn, Phil Collins, Bernard Frize,
Dora Garcia, Jannis Kounellis, John McCracken en Luc
Tuymans. Ze bracht ook jongere kunstenaars in de ‘Kunst
Nu’-ruimtes van het S.M.A.K. In het STUK wordt zij de
opvolger van Steven Vandervelden, die onlangs artistiek
directeur van het STUK werd. Vandervelden zal daarnaast
enkel nog de muziekprogrammatie verzorgen.

Het STUK heeft in haar beeldendekunstprogrammatie
aandacht voor de raakvlakken tussen verschillende artis-
tieke disciplines. Het wil zijn beleid verbreden, verdiepen en
internationaliseren. Het is de bedoeling dat Eva Wittocx een

beleid ontwikkelt dat de relatie legt met het STUK als
podiumplaats. Zij zal de link leggen tussen beeldende kunst
en podiumkunsten, en het kunstbeleid uitbreiden in de
richting van de performance. D.P.

Lezingen
CAST. Op 21 maart organiseert het Centrum voor
Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) een tweede
discussieavond rond wonen op het platteland of het ‘dorpse
wonen’. Het dorp is een eenheid met een schaal en opbouw
die diametraal staan tegenover die van steden. Elk dorp heeft
een eigen identiteit, maar voor elk dorp geldt ook dat het de
voorbije eeuw onder de druk van industrialisering en toene-
mende schaalvergroting is komen te staan. De landelijke
overheid legde tot 2010 bovendien een groeitaak van 20%
van de totale bouwopgave neer bij dorpen en kleinstedelijke
centra. Hoe combineert een dorp deze uitbreiding met het
dikwijls geromantiseerde beeld van rust, privacy en agra-
risch verleden? Op deze discussieavond komen de recente
plannen en ontwikkelingen van het toekomstige landelijke
wonen aan bod in Berkel-Enschot, dat sinds 1997 deel uit-
maakt van Tilburg. Brengt de groei van 30%, waardoor
Berkel-Enschot zowel qua dichtheid als qua uiterlijk ingrij-
pend zal veranderen, er het ‘dorps wonen’ in gevaar? CAST
brengt de betrokken partijen en inwoners bijeen om onder
andere over die vraag van gedachte te wisselen. Deze discus-
sieavond onder de titel dorps wonen/landelijk wonen: de grens
tussen dorp en stad vangt aan om 19.30 uur in Restaurant de
Druiventros, Bosscheweg 11. Meer info op www.castonline.nl
(secretariaat@castonline.nl; 013/544.96.69). D.M.

Archistenforum. Onder de naam archistenforum organi-
seert het departement ontwerpwetenschappen van de
Hogeschool Antwerpen een reeks architectuurlezingen. Op
23 maart komen DMT-architecten aan bod. Het trio
Driesen, Meersman, Thomaes ontwierp onder meer het
Belgische Expopaviljoen in Sevilla 1992 en de Ufsia-aula
Rector Dhanis in Antwerpen. Op 27 april is het de beurt
aan Philippe Brysse. Deze architect won in 2003 de eerste
Reynaers Institute Award en kon daarmee een stage lopen
bij het Londense architectenbureau Foster and Partners. De
lezingen vinden telkens om 20 uur plaats in het Hoger
Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de
Velde, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen (meer bepaald
in de aula Dieperik op de eerste verdieping). De inkom is
gratis. (archistenforum@gmail.com) D.M.

Kunst & globalisering. Hogeschool Sint-Lukas Brussel
organiseert een symposium rond het thema kunst en glo-
balisering. Globalisering staat daarbij voor een proces “van
algehele (kapitalistische) uniformisering, maar ook van
culturele diversifiëring, van kosmopolitisering (internatio-
nalisering, mondiale netwerken), maar ook van groeiend
individualisme (cf. cocooning, xenofobie), van grensover-
schrijdend verkeer, maar ook van het scheppen van encla-
ves met prikkeldraad (cf. Ceuta en Mellila)”. Het symposium
peilt naar de plaats van de kunst en de kunstenaar in dit
wereldwijde gebeuren, en naar het belang van herkomst en
afstamming voor de kunst. Het gaat op zoek naar de beteke-
nis van termen als ‘global artist’ en ‘global art’. Johan
Lagae belicht de overeenkomsten tussen stedenbouw in
Brussel en Kinshasa. Steden in voormalig koloniaal gebied
zijn op uitgesproken wijze de resultante van lokale en glo-
bale processen. Hans Ibelings gaat dieper in op de Europese
architectuur na de val van de Berlijnse muur, die als gevolg
van de globalisering gekenmerkt wordt door een vervagend
onderscheid tussen centrum en periferie. Koen Brams en
Dirk Pültau buigen zich over de Belgische kunst in de jaren
’80. België was een knooppunt in de internationale kunst-
context, maar ontwikkelde over de eigen kunstproductie
een provinciaal zelfbeeld. Wat is er dan typisch Belgisch

Aldo van Eyck

Maquette Aldo van Eyck-paviljoen

Aldo van Eyck

Aldo van Eyck-paviljoen
foto: Cary Markerink
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Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2005
Stief Desmet laureaat – Steve Schepens & Pascal De Pauw genomineerden nog tot 2 april 2006

Kunstwerk(t) (Talens Palet)
Gerda Lens 1e prijs – Christophe Roeland 2e prijs – Wivina Ockier 3e prijs nog tot 2 april 2006

Billboards, New York – kunstfotograaf Wouter Deruytter van 28 april tot 18 juni 2006

Gentse Kanaalzone, Fotoproject Hogeschool Gent – KASK van mei tot 18 juni 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

aan Belgische kunst? Lieven De Cauter stelt dat kunst haar
reflectieve functie maar kan vervullen als ze buiten de eco-
nomische en politieke sfeer staat en in het teken van het
spel. De post-avant-garde schiet hier al lang aan voorbij,
maar in de laatste Documenta ziet De Cauter de mogelijk-
heid van een kunst die weer een eigen plaats creëert. Het
symposium wordt afgesloten door Frank Vande Veire.
Globalisering is niet een objectiveerbaar, omschrijfbaar
gebeuren, maar fungeert als een format. Wat is het immers
dat wij zo onvoorzichtig ‘de wereld’ noemen? Het
Symposium vindt plaats op 31 maart, vanaf 10 uur, in het
Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000
Brussel. Toegang is gratis. Reserveren verplicht bij Annette
Van Soest op 02/212.19.30. Meer info bij Manu Rogiers via
02/250.11.91. D.M. 

The Pensive Image. Het theory department van de Jan van
Eyck Academie te Maastricht organiseert op 31 maart een
symposium over de relatie tussen kijken, denken en kunst.
Onder de titel The Pensive Image loopt op de Academie een
onderzoeksproject naar het ‘denken van beelden’: in welke
mate kunnen beelden ‘filosoferen’ over de aard van het kij-
ken en over de status van hun eigen representatie?
The Pensive Image vertrekt van de hypothese dat monocu-
laire modellen, zoals die van het perspectief en de camera,
onze binoculaire perceptie van de wereld conditioneren.
Het onderzoek richt zich op beelden die naar ons, kijkers,
‘terugkijken’, op het verschil tussen de gefotografeerde en
de geschilderde blik, op voorstellingen van het eenogige kij-
ken, blindheid… Tijdens het symposium komen kunste-
naars Rineke Dijkstra en Peter Piller (D) en kunstheoretici
James Elkins (USA) en Ursula Frohne (D) aan het woord. Zij
zullen ingaan op de vraag of en hoe beelden bedachtzaam
kunnen zijn. Alle belangstellenden zijn welkom. Aanvang
is 11 uur. Meer info bij Hanneke Grootenboer, coordinator
van het project (A.J.S.Grootenboer@uva.nl) of raadpleeg
www.janvaneyck.nl. D.M.

Plastische kunsten
Roger Ballen – Ed van der Elsken. In het FotoMuseum
Antwerpen lopen momenteel twee monografische tentoon-
stellingen die elkaar mooi aanvullen. De eerste tentoonstel-
ling is gewijd aan de Zuid-Afrikaanse fotograaf Roger
Ballen (°1950). Enkele jaren geleden brak deze fotograaf
internationaal door met een reeks intense beelden over het
harde leven op het Zuid-Afrikaanse platteland en in de
troosteloze voorsteden. De beelden die nu in Antwerpen
getoond worden, lijken zowel inhoudelijk als formeel nau-
welijks af te wijken van dit ouder werk: dezelfde kale, deso-
late ruimtes en grotesk vertekende, monsterachtige hoof-
den (de vrucht van generatielange inteelt, zo lijkt het wel)
vullen het beeldvlak, dezelfde existentiële ontreddering
overvalt de kijker.

Toch is er bij Ballen iets veranderd. De kracht van zijn
ouder werk lag in de spanning tussen een documentaire
registratie en de (voorzichtig) sturende ingrepen van de
fotograaf. Vandaag kiest Ballen echter resoluut voor een
gekunstelde enscenering. Die artificialiteit geeft zijn beelden
vaak een storende nadrukkelijkheid. Al te vaak speelt zich
hetzelfde scenario af: in een lege ruimte, hoogstens wat
opgefleurd met verwrongen ijzerwerk, her en der opgeplak-
te elektriciteitsdraden of monsterachtig uitvergrote teke-
ningen (elementen die bewoning moeten suggereren),
wordt een levend wezen (mens of dier) geplaatst. De claus-
trofobische ruimte waarin deze figuren vast raken, wordt
onmiddellijk symbolisch geduid: de schrale kamer staat dan
voor een gevangenis waar het leven op een dood punt is
aanbeland. Die symbolische lectuur bant meteen elke con-
crete informatie uit het beeld: elke foto toont de menselijke
conditie an sich; hij vertelt niets over het individuele leven
op die plek. Met een uiterst rudimentair formeel vocabula-

rium herhaalt de fotograaf op drammerige wijze steeds
dezelfde boodschap. 

De tweede tentoonstelling (een samenwerking tussen het
Nederlands Fotoarchief, het Nederlands Filmmuseum en
het FotoMuseum Antwerpen) biedt onder de titel ‘Leve ik!’
een overzicht van de rijkgevulde carrière van de
Nederlandse reportagefotograaf Ed van der Elsken (1925-
1990). Wat de titel van de tentoonstelling in elk geval juist
weet te treffen, is de gretigheid waarmee deze uitbundige
fotograaf opereerde. Van der Elsken is geen reportagefoto-
graaf die vanuit de marge de gebeurtenissen gadeslaat,
maar iemand die zich volop in het leven stort. Zijn vitalis-
tisch project staat in het teken van een intieme nabijheid,
niet van een intellectuele afstandelijkheid. Die diepe emo-
tionele verbondenheid met het leven maakt hem meteen
ongeschikt als oorlogsfotograaf. Omdat hij niet in staat is de
maatschappelijke, sociale of culturele oorzaken van oorlog
en geweld te doorgronden (oorlog is voor hem niet meer
dan dat gelazer dat nu eenmaal met tussenpozen opduikt

en ieders leven overhoop haalt), is hij ook niet in staat daar
iets zinnigs over te vertellen. Zijn werk hoort thuis in de tra-
ditie van de humanistische (en optimistische) reportage-
fotografie die na de Tweede Wereldoorlog de toon zette. 

In de jaren ’50 debuteerde Van der Elsken met een schit-
terend fotoboek over zijn verblijf in Parijs. Het in 1956
gepubliceerde Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain de Près
leverde hem (terecht) een plaats op in de geschiedenis van
de fotografie. De personages in dit boek fungeren als een
soort van spiegelbeeld voor het turbulente leven van de
fotograaf. Ze moeten hem als het ware helpen bij het beter
aflijnen van zijn eigen existentiële positie. Naarmate Van
der Elsken ouder werd, verloor deze werkwijze echter veel
van zijn charme en scherpte. De (vaak jonge) mensen die hij
in de jaren ’80 vastlegde, beantwoorden zijn impertinente
blik met een wedervraag: “Waarom kijk jij naar mij? Wat zie
je in mij?” Door het leeftijdsverschil staat de fotograaf niet
meer op hetzelfde niveau als zijn onderwerp en dat wreekt
zich. In plaats van een spiegel wordt de persoon voor de

Roger Ballen

Cat Catcher, 2001
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camera nu een projectiescherm waar Van der Elsken (onge-
straft?) zijn verlangens op kan projecteren. Hij injecteert
hen met een vitalisme waar ze geen uitstaans mee lijken te
hebben (en dat ze zelfs uiterst verdacht vinden).

Het multimediaal geweld (foto’s op de muur, projecties
van verschillende reeksen op zwevende schermen, kleine
beeldschermen waarop zijn video’s getoond worden en lig-
gende breedbeeldschermen met zijn buitenlandse reporta-
ges) dat de bezoeker van deze tentoonstelling overvalt, sluit
mooi aan bij de opvattingen van deze uiterst productieve
fotograaf. Kwantiteit is voor hem belangrijk omdat het zijn
(haast kritiekloze) overgave aan de wereld perfect illus-
treert. Voor Ed van der Elsken is fotograferen in eerste
instantie een (snelle) handeling, geen (trage) reflectie.
Tegelijkertijd mist de tentoonstelling, door de directe omzet-
ting van dit fotografisch adagium in de scenografie, een uit-
gelezen kans om dit oeuvre met de nodige kritische afstand
te bekijken. Ze neigt naar een hagiografie. 

Meer zelfs, de (lichte) kritiek die doorklinkt in de titel van
de tentoonstelling, grijpt naast het werkelijke probleem van
dit oeuvre. Niet het ongebreidelde egocentrisme van een
fotograaf die zichzelf nooit in twijfel trok, is het wezenlijk
probleem, wel dat dit ‘fotografisch ik’ nauwelijks enige psy-
chologische of morele evolutie heeft doorgemaakt. Van der
Elskens afkeer van een intellectuele dialoog met de geschie-
denis van de fotografie (of met de geschiedenis tout court)
– een afkeer die duidelijk blijkt uit enkele citaten op de muren
van de tentoonstellingszaal – zal daar wellicht niet vreemd
aan zijn. Een haast onwereldse overgave aan de chaotische
realiteit (hoe charmant en noodzakelijk deze soms ook moge
zijn) leidt niet noodzakelijk tot intelligente fotografie, alleen
maar tot steeds meer van hetzelfde. Een meer doordachte
presentatie van dit veelvormige oeuvre had een wat scherper
inzicht in de eigenlijke kern ervan mogelijk gemaakt en met-
een ook de beperkingen ervan beter in kaart gebracht.

Ondanks de inhoudelijke en formele verschillen, hanteren
Roger Ballen en Ed van der Elsken een eensluidend vertoog
over fotografie. In de voor fotografie zo cruciale spannings-
verhouding tussen het automatisme van het apparaat en de
keuzevrijheid van de fotograaf, kiezen zij allebei resoluut
voor het tweede. Het is zijn sensibiliteit, zijn enscenering die
het fotografische beeld betekenis geeft. Maar beide tentoon-
stellingen maken ook pijnlijk duidelijk wat de gevaren van
die optie zijn. Steven Humblet

p Roger Ballen – Shadow Chamber (1994-2004) & Ed van der
Elsken – ‘Leve ik!’ lopen nog tot 28 mei in het FotoMuseum
Antwerpen, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/242.93.00;
www.fotomuseum.be).

Franky D.C. Midden jaren ’80 verschijnt Franky D.C met
punch op de kunstscène. Eerst wordt hij laureaat van de
Jeune Peinture Belge (in 1983). Hij schildert dan nog op
doek, vaak dieren, in een groteske uitvergroting – twee
kolossaal opgeblazen salamanders, een reuzenalbinokonijn –
en met steeds dezelfde dikke verfstreken. Vanaf 1985 gaat
hij vlaggen te lijf, meestal de Belgische driekleur.
Nauwelijks later ruilt hij die ondergrond voor röntgenfoto’s
(zijn radioconen) en vanaf circa 1990 begint hij oude schil-
derijen te bewerken, soms amateurschilderijtjes die hij op
rommelmarkten vindt, maar ook al eens een deftig en niet
onaardig burgerlijk portret dat vermoedelijk nog geld heeft
gekost. Franky D.C geeft op iedere fond een andere repliek.
De vlag voorziet hij van een krachtig, emblematisch motief
in olieverf. De röntgenfoto’s beschildert hij met kleinere
motieven in lakverf, soms vel per vel, waarna hij ze samen-
legt tot een vaak complexe beeldpuzzel. En de oude (figura-
tieve) schilderijtjes behandelt hij met abstracte kleurvorm-
pjes en -vlakjes, die het schilderij als een soort formalistisch
‘eczeem’ bedekken.

Na 1990 maakt hij ook (ruimtelijke) assemblages en begint
hij ensembles te componeren met (vooral) overschilderde
beelden. Ondertussen verzamelt hij Dingen Die Oranje Zijn
(D.D.O.Z.). In het S.M.A.K. is het allemaal te zien: er hangen
werken uit de hele carrière van Franky D.C, naast massa’s
oranje dingen uit zijn verzameling. Er zijn voor het eerst ook
films van de kunstenaar te zien. Daarnaast is er nog een
boek met een keuze uit het fotomateriaal dat het maak-
proces van de kunstenaar begeleidt.

Het plezierigste aan de tentoonstelling is dat men het
oude werk opnieuw kan zien. De vlagwerken zitten, met
hun dikke en smerige verfhalen, nog vast in het schilders-
rumoer van de jaren ’80. Hun verfstreek is wat ongenuan-
ceerd vet, misschien ook gewild grof; de motiefkeuze heeft
soms een ironisch-theatraal kantje, op het studentikoze af.
Er hangt bijvoorbeeld een vlagwerk met een ijsvogel die op
een ijspiramide zit, geflankeerd door twee amandelvormige
oogjes, en met blauwige kringen eromheen die misschien
het schijnsel van de poolzon suggereren. Maar de taal van
Franky D.C klaart in hetzelfde jaar op, getuige het werk
waarmee de tentoonstelling begint: het toont een groene
visbak met (oranje) goudvissen naast een half glas water
met opnieuw twee visjes, en dat alles helder afgezet tegen
het zwart, geel en rood van de Belgische driekleur. De kleu-
ren zijn raak, en het motief is van een magrittiaanse
scherpte. Vooral de vinnige combinatie van optische objec-
tiviteit (de spiegeling van het drinkglas in het aquarium)
met een bizar beeldrijm (vis in het aquarium, vis in het glas)
geeft dit beeld een rare stelligheid. 

Die motivische precisie trekt Franky D.C door in de x-rays,
die de meest vitale periode in zijn werk beslaan. Om te
beginnen is er de levendige spanning tussen deel en geheel
in deze werken. Franky D.C schildert eerst op afzonderlijke
röntgenfoto’s die hij vervolgens tot een geheel schikt, wat in
eerste instantie een disparaat beeld oplevert. De motieven
schuren tegen elkaar; vooral de grote x-rays zien eruit als
ontwrichte schuifpuzzels. Maar die verbrokkeling krijgt nog
een andere dimensie door het zuigende zwart van de rönt-
genfoto’s. De puzzel wordt een uiteengespatte beeldruimte,
uitgezaaid in de galactische krochten van een onmogelijk
lichaam, en de suggestie ontstaat dat deze tekens elkaar, via
allerlei semantische mollengangen, toch nog zullen vinden
– ‘in een andere dimensie’ zoals dat heet. 

In de x-rays wordt de spanning tussen deel en geheel, en
tussen motief en grond, op het scherp van de snee getest.
Elke Radiocoon is daardoor anders – en nooit willekeurig
anders. Maar als Franky D.C rond 1990 naar oude schilde-
rijen overstapt, is die dynamische spanning verdwenen. Hij
lijkt met het ‘formeel behandelen’ van oude schilderijen een
vaste formule te hebben gevonden. Bij de assemblages
wordt het nog erger. Ze vallen hooguit op door anek-
dotische details – zoals een computerklavier, als steriele
metafoor voor betekenisproductie – en door de oranje verf
die bepaalde onderdelen heeft aangetast. Met dergelijk
bricolagewerk zou Franky D.C nooit meer dan een cafékun-
stenaar zijn geweest. Maar het gênantste onderdeel is het
nooit getoonde werk, met name de films. In één film verkent
Franky D.C zijn atelier met een camera. Snuivend scant hij
de voorwerpen die wellicht op verwerking wachten, waar-
bij zijn camera zich nadrukkelijk aan bepaalde voorwerpen
vastklampt, alsof we overtuigd moesten worden van hun
immense semantische potentieel.

Franky D.C’s oeuvre is globaal genomen bijzonder zwak.
Dat betekent niet dat er niets mee kan worden gedaan. Het
S.M.A.K. toont echter op alle niveaus hoe dat niet moet. Een
discursieve omkadering is er niet. De werken hangen niet
alleen kriskras door elkaar, in de helft van de gevallen ont-
breekt zelfs het kaartje met de titel en de datum. Het is dus
bijna onmogelijk om de ontwikkeling van Franky D.C in te
schatten; en erg genoeg schijnt dat ook de bedoeling te zijn.
De presentatie, zo leert de tentoonstellingsfolder namelijk,
zal in de loop van de tentoonstelling wijzigingen onder-
gaan. Want “het veranderlijke van de presentatie en van de

Ed van der Elsken

Zelfportret met zijn vrouw Ata Kando (en zijn Leica), Parijs 1952
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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

Deze tentoonstellingen kwamen 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

Travelin’ Light
Een thematisch keuze uit de collectie rondom 
de nieuwe aanwinst van Michael Krebber 
07.03.06 – 24.09.06

Galleries 5
Benoît Hermans, Rik Meijers en Han van Wetering
07.03.06 – 23.04.06

BFM Projects
XY Dumb – Office 2002
07.03.06 – 23.04.06

VERDER
Cupola: Sol LeWitt & Mario Merz
t/m september 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
Cao Fei (1978, Guangzhou)

PRD Anti-Heroes

21.01.06 – 26.03.06

Bas de Wit (1978, Budel)
Fijne VleesWa.a.r.d.e.n

08.04.06 – 11.06.06

Fritschyprijs
winnaar cultuurprijs Sittard-Geleen

13.05.06 – 11.06.06

GuestRoom # 4
Atelier Rijksbouwmeester

13.05.06 – 11.06.06

Van Abbe

wr 120 - 2de katern  25-04-2016  10:39  Pagina 28



29

m
aa

rt
–

ap
ri

l 2
0

0
6

D
e 

W
it

te
 R

aa
f

12
0

 

werken” is een “belangrijk element” in de “methodiek” van
de kunstenaar.

De dynamische kracht van Franky D.C’s werk, met name
dan van de x-rays, zit echter in het samendrukken van een
(temporeel) denkproces in één beeldcluster. De idee om dit
op het niveau van de presentatie te willen ‘mimeren’ is vol-
komen belachelijk. Heeft Franky D.C dan iets horen waaien
over ‘proces’, ‘openheid’ en ‘projectmatigheid’? En was de
feel good-factor van de kunstenaar weer eens het belangrijk-
ste in het S.M.A.K? De kunstenaar zijn zin en veel zaalruim-
te geven, komt altijd sympatiek over, maar dat is niét de
manier om hem en zijn oeuvre te respecteren. In april 1988
organiseerde Deweer Art Gallery de tentoonstelling Franky
DC. Schilderijen 1985-1987, met vooral vlagwerken en rönt-
genfoto’s. Er waren ook kleine paneeltjes bekleed met dif-
fractiefolie – een materiaal dat het licht niet opslorpt (zoals
de röntgenfoto’s) maar juist weerkaatst (tijdens mijn bezoek
aan het S.M.A.K. waren ze niet te zien). Waarschijnlijk was
dit de enige ‘retrospectieve’ tentoonstelling van Franky D.C
die het onthouden waard is. Dirk Pültau

p Eye Contact (Backdoor Strategies) van Franky D.C loopt tot
2 april in het S.M.A.K., Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03;
www.smak.be).

Shirin Neshat. De tentoonstelling van fotografe, filmster
en videokunstenares Shirin Neshat (°1957) in het Stedelijk
Museum komt op een uitgekiend moment. Zij roert in haar
werk thema’s aan die internationaal momenteel veel discus-
sies losmaken. Neshat verkent steeds de grenzen van de per-
soonlijke meningsuiting in haar geboorteland Iran. Haar
foto’s en video’s zitten derhalve bomvol tegenstellingen.
Tussen de werelden van mannen en vrouwen in Iran bijvoor-
beeld, of tussen religieuze dogmatiek en dichterlijke vrijheid.

In Nederland werd reikhalzend naar de expositie uitgeke-
ken omdat Neshats oeuvre in de pers herhaaldelijk in ver-
band werd gebracht met de film Submission van Ayaan Hirsi
Ali en Theo van Gogh. Hirsi Ali werd op het werk van Shirin
Neshat gewezen door Wim van Krimpen, directeur van het
Gemeentemuseum Den Haag. Hoewel zij de verwantschap
met Neshat ontkend heeft, is de politica bepaald niet de
enige die door deze Iraans-Amerikaanse kunstenares beïn-
vloed is. Neshat is immers een van de eerste kunstenaars uit
het Midden-Oosten die in het westen school gemaakt heeft.

In het begin van de jaren ’90 heeft Neshat een reeks
zwart-witfoto’s gemaakt van gesluierde vrouwen wier
gezicht en handen waren bedekt met geschreven teksten. In
de fotoserie Women of Allah werden bewapende  vrouwen
voorgesteld als islamitische martelaren met gekalligrafeerde
liefdesgedichten op hun huid. In Submission werd dat princi-
pe overgenomen en opgerekt. Niet enkel de handen en hoof-
den, maar het gehele vrouwenlichaam was beschreven.

Grootste verschil met Hirsi Ali zit hem echter in de tek-
sten zelf. Die waren bij Neshat afkomstig van Iraanse dich-
teressen als Forough Farrokhzad (1935-1967), die door
veel Iraanse vrouwen gezien wordt als een feministische
heldin. De Perzische poëzie maakte bij Hirsi Ali en Van
Gogh plaats voor Arabische teksten uit de Koran, tot erger-
nis en woede van veel moslims.

Een museum is echter niet de geschikte plaats om een
vermeend plagiaat te onderzoeken. Het Stedelijk Museum
laat die kwestie dan ook gewoon links liggen. Van de serie
Women of Allah is in de tentoonstelling immers geen spoor
te bekennen. Ze is de afgelopen jaren overigens in allerlei
uithoeken van de wereld tentoongesteld zonder ergens voor
opschudding te zorgen.

De tentoonstelling in het Stedelijk beperkt zich tot zes
video-installaties van Neshat die ook weer enige politieke
en religieuze kwesties aanroeren, zonder ze evenwel op de
spits te drijven. De tegenstelling tussen man en vrouw in
Iran mag dan als een rode draad door de tentoonstelling
lopen, Neshat toont zich hier in de eerste plaats van haar
esthetische, artistieke kant.

Shirin Neshat groeide op in Qazvin, een stadje in het noord-
westen van Iran waar haar vader arts was. Op zestienjarige
leeftijd verhuisde ze naar Los Angeles voor een opleiding tot
beeldend kunstenaar. Later trok ze naar New York, waar ze
nog steeds woont. Na het uitbreken van de islamitische
Revolutie in 1979 was het voor haar jarenlang onmogelijk
om naar het Iran van ayatollah Khomeini terug te keren.
Toen ze haar geboorteland in 1990 voor het eerst terugzag,
was het onherkenbaar veranderd.

Deze culturele omslag vormde het startpunt voor haar
artistieke loopbaan. Vanaf het begin van de jaren ‘90 raak-
te Neshat gefascineerd door de positie van de vrouw in de
islamitische wereld. In haar zwart-witfoto’s verkent zij de
complexe identiteit van vrouwen in de hedendaagse islami-
tische maatschappij. In haar werk gaan de culturele schoon-
heid en rijkdom van Iran samen met ongelijke rollenpatro-
nen voor man en vrouw. Om voor de hand liggende redenen
neemt Neshat haar films overigens niet in Iran zelf op, maar
in landen waarvan het landschap veel overeenkomsten ver-
toont met het Iraanse, zoals Mexico en vooral Marokko.

Neshats eerste video’s Turbulent (1998) en Rapture
(1999) laten de man-vrouwverhoudingen het meest uitge-
sproken zien. Deze video-installaties confronteren de bezoe-
ker aan weerszijden van een donkere zaal met zwart-wit-
beelden waarin de strijd tussen de seksen wordt uitgevoch-
ten. In Turbulent vindt het conflict plaats in een theater
waar achtereenvolgens een zanger en een zangeres hun
kunsten vertonen. De man weet zich gesterkt door een
publiek van uitsluitend mannen, gekleed in identieke witte
overhemden. De vrouw is in het zwart gekleed en zingt voor
een lege zaal. De man brengt een hartstochtelijk liefdeslied
van de grote 13de-eeuwse mysticus Roemi ten gehore, zo
lezen we in een vouwblad, maar waar de tekst precies over
gaat wordt niet duidelijk. En ook de vrije zangcompositie
van de vrouw is voor het westerse oor totaal onbegrijpelijk,
al lijkt haar stem doortrokken van angst, pijn en smart.

Rapture lijkt op het eerste gezicht subtieler en ambitieuzer,
omdat de tegenstelling zich hier afspeelt in een landschap-
pelijke omgeving. Aan de ene kant van de zaal zien we de
mannen, opnieuw gehuld in witte overhemden, hun man-
nendingetjes doen in een fort aan zee (ruzie maken, ren-
nen, joelen, op de uitkijk staan). Daartegenover fladderen
in zwarte chadors gehulde vrouwen als raven door de woes-
tijn. Af en toe laten ze luidkeels van zich horen. Aan het
einde van de film vertrekt een deel van de vrouwen met een
boot richting open zee. Ze worden vervolgens uitgezwaaid
door de mannen op het fort.

Als toeschouwer sta je tussen beide beelden in. En het is
geen eenvoudige opgave om een betekenisvol geheel te
maken van de symbolen, metaforen en associaties die hier
worden opgediend. Zo maakt Neshat nog een andere kloof
zichtbaar, namelijk die tussen de westerse toeschouwer en
de Iraanse cultuur.

Dat zou een interessante invalshoek zijn, ware het niet
dat Neshat zich in het vervolg van de tentoonstelling steeds
meer verliest in gezwollen, breed uitgesponnen melodra-
ma’s waarin mannelijke repressie slechts kan worden door-
broken door vrouwelijke verbeeldingskracht.

In vrijwel elke film zwalkt Neshat heen en weer tussen
makkelijk te verteren cinematografische clichés en lood-
zware metaforen. Soms levert dat een politiek-correct film-
pje op dat zo door Amnesty International zou kunnen wor-
den gebruikt. In andere gevallen gaat het om hoogdravende
verfilmingen van een roman; drakerige, illustratieve films,
overgoten met een surrealistisch sausje. Kees Keijer

p Shirin Neshat, nog tot 16 april in het Stedelijk Museum
CS, Oosterdokskade 5, 1011 AD Amsterdam (020/573.29.11;
www.stedelijk.nl).

Shirin Neshat

Rapture, 1999
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Satellite of Love. Op weg naar de tentoonstelling Satellite
of Love zie ik, vlakbij het centrum Witte de With, een bill-
board met een advertentie voor een wufte mobiele telefoon.
Of een mp3-speler? Of wie weet is het wel een portable media
center? Fabrikant Samsung prijst het mobiele vernuft aan
met de slagzin: “imagine – exercise your senses”. Het
mobiele vernuft is dus eigenlijk, zoals we ook wel weten,
mobiele verleiding. Het apparaat wil ons in eerste instantie
vooral behagen – en ons misschien ook wel het alomtegen-
woordige netwerk van technologie, waar zijn chips met
onzichtbare signalen op zijn aangesloten, doen vergeten.
We willen de info van onze vriend Google mobiel kunnen
raadplegen. Maar willen we ook weten dat Google al onze
zoekvragen archiveert en analyseert? We willen permanent
mobiel kunnen bellen en onze weblog updaten, maar willen
we eigenlijk wel dat zo permanent wordt ‘gelogd’ wie wij
waar en wanneer bellen en mailen?

Relevante vragen voor een expositie die Satellite of Love is
genoemd, en tevens functioneert als ‘zenuwcentrum’ voor
het (deels) parallel lopende programma Exploding Television
van het Internationaal Film Festival Rotterdam. Die laatste
titel lijkt mij een meer adequate typering voor wat er op de
expositie is te zien dan ‘satelliet der liefde’. Intimiteit of
nauwe verbondenheid neemt hier namelijk vooral de vorm
aan van heel veel techniek: monitors, projecties, apparaten,
snoeren. Ik waande me bijna weer als twaalfjarige jongen
op schoolreis in het Evoluon, waar de nieuwste ‘triomfen
der techniek’ van de vaderlandse elektronicafabrikant aan-
schouwelijk werden gemaakt.

Aan die indruk wordt vooral bijgedragen door het leger-
tje alternatieve televisieproducenten en mediamakers dat
op de hogere verdiepingen zijn tenten heeft opgeslagen, dat
wil zeggen zijn apparatuur uitgestald. Zij bestrijden de mas-
samedia met hun eigen, technische middelen – middelen
die door de voortschrijdende technologie en de in zekere zin
bijbehorende prijsdalingen nu ook binnen het bereik van
individuele burgers zijn gekomen, zelfs van hen met een
bescheiden of marginale status. Zo komt bijvoorbeeld
Tetsuo Kogawa van Tokyo Keizai University aan het publiek
uitleggen hoe je zelf een tv-zender in elkaar knutselt. Doe-
het-zelf, een probaat middel tegen kant-en-klare consump-
tie. Deels bestrijden de alternatieve televisiemakers de mas-
samedia ook qua format met hun eigen middelen, namelijk
door de kijker, of misschien beter de aangeslotene, bij de
productie van de programma’s te betrekken. Interactiviteit
dus, maar dan in meer ‘alternatieve’ en kunstzinnige vor-
men dan het obligate klap-, bel- en sms-vee van de landelij-
ke studio’s.

Toch kun je je afvragen hoe alternatief je nu eigenlijk
kunt zijn met tv-maken. In hoeverre gewone mensen nu
werkelijk worden betrokken bij de alternatieve tv blijft erg
onduidelijk. Je kunt wel zeggen, zoals tv-tv uit Kopenhagen
doet, dat je je niets gelegen laat liggen aan “op kijkcijfers
gebaseerde generalisaties van wat mensen willen”, maar
sluit tv-tv dan wél aan bij wat gewone mensen ‘echt’ wil-
len? Hoe dan precies? Curator Edwin Carels schrijft in de
inleiding bij de tentoonstellingsbrochure dat we de rijen
satellietschotels in volkswijken positief kunnen uitleggen
als een teken dat men “niet berust in het aanbod dat de ‘offi-
ciële’ landelijke TV heeft te bieden”. Zich afzetten tegen iets
‘officieels’ klinkt politiek geëngageerd, maar mensen kopen
echt geen schotels uit anarchistische of anderszins radicale
sympathieën. Ze willen gewoon naar uitzendingen in hun
moedertaal kijken, of die nu officieel zijn of niet.

Ook van de doe-het-zelfleer kun je je afvragen of die niet
zelf tot massaproduct zal worden, zoals dat gebeurd is met
het klussen thuis. Iedereen verbouwt voortdurend alles, net
zoals de samenleving als geheel continu ‘under construc-
tion’ is. We zijn in dat kader al voortdurend interactief, in
zo’n sterke mate zelfs dat we daarvan in onze voegen begin-
nen te kraken, een verschijnsel dat ik zelf aanduid als
‘interactieve metaalmoeheid’, respectievelijk ‘interpassivi-
teit’. Ook doe-het-zelf leidt niet (meer) vanzelfsprekend tot
betrokkenheid.

De cruciale vraag voor Satellite of Love, en voor Exploding
Television, lijkt mij: in hoeverre kan alternatieve tv daar nu
werkelijk iets waardevols tegenover zetten? De alternatieve-
lingen van Satellite of Love deden mij denken aan de kraak-
beweging: tegen de gevestigde orde ingaan kan kritisch en
alternatief zijn, maar is soms weinig meer dan gewoonweg
je-eigen-ding-willen-doen. Ronduit onkritisch lijkt het
bijna alomtegenwoordige verlangen naar hightech, met
Kogawa dan als uitzondering. Zo beschrijft men bij

ambientTV het downloaden via een gewone telefoonlijn als
‘pijnlijk langzaam’. Dat ‘langzaam’ vanzelfsprekend wordt
geassocieerd met ‘pijnlijk’ is veelzeggend. Met Virilio vraag
ik me af: worden we door grotere snelheid dan van onze
pijn verlost? Of worden we vooral verdoofd?

Veelzeggend is dat Kogawa’s echte liefde, volgens de pro-
grammabrochure, niet de televisie maar de radio geldt. Dat
is vanouds een laagdrempelig, lowtech, goedkoop en demo-
cratisch medium. En is de radio, waar het om interactiviteit
gaat, niet een beter alternatief voor de televisie dan de tele-
visie zelf ooit kan zijn? Al is het maar omdat je naar de radio
kunt luisteren terwijl je iets anders doet, zoals ik bijvoor-
beeld terwijl ik deze recensie schrijf. Of je zou moeten
menen dat de MTV-doorknede jeugd juist wel in staat is tot
visueel multitasken. Maar zou dat tegelijk niet een belang-
rijke oorzaak zijn van de toenemende (‘ADHD’-) drukte die
het moderne under construction-leven kenmerkt? ‘Aandacht-
of mediahoppen’ wordt evenzeer een behoefte als een ver-
mogen, evenzeer een verslaving als een vaardigheid.

De werken in Satellite of Love die mij het meest troffen,
zijn dan ook werken die televisie of beeld hun plasticiteit en
tastbaarheid teruggeven en een kleine oase van rust en
materialiteit weten te creëren in de hightechdrukte van vir-
tualiteit en projectie. Zoals Angela Bullochs Blow_Up TV
(2000), vier grote zuilen van gestapelde ‘pixel boxen’.
Iedere box staat voor een pixel waaruit het tv-beeld is opge-
bouwd. Doordat de boxenstapels opgloeien in steeds ver-
schillende, maar in tint op elkaar afgestemde kleurcombi-
naties, is het alsof je kijkt naar steeds vervloeiende stalen
uit een verfwinkel. Hier zien we als het ware een verlang-
zaming van het televisiebeeld, waarbij de fascinatie niet
zwakker, maar juist sterker wordt. Erik van Lieshouts
Happiness (2003) is niet zozeer vanwege het medium bij-
zonder – een klassieke videovertoning – maar vanwege het
glinsterende staketsel van plexiglas en blik, waar je als toe-
schouwer inkruipt, en vanwege de bekende rauwe intensi-
teit waarmee hij in zijn eigen video optreedt. Eenvoud en
relatieve lowtech kenmerkt voorts het project Microtel,
waarin kijkers of computeraars met een freeware program-
maatje zelf teletekstkunst kunnen produceren en doorsei-
nen, die vervolgens – althans in de maand februari – te zien
is op de Nederlandse teletekstpagina’s. 

Heel treffend vond ik Maurice van Tellingens Monitor
(1999), een klein oud tv’tje dat van zijn elektronische inge-
wanden is ontdaan. We zien geen scherm of projectie meer,

maar een door Van Tellingen ingebouwd miniatuurtrap-
penhuis met een bedrieglijk echte dieptewerking. Of beter
gezegd, met een échte dieptewerking, die we door de tv-con-
text ervaren als een goed gelukte simulatie. Alsof je een
Escherconstructie in het echt zou tegenkomen en zou zeg-
gen: dát is een knappe projectie! Maar nog een andere ‘wer-
king’ van televisie wordt hier binnenstebuiten gekeerd. In
plaats van dat de televisie haar (vervreemdende) werkelijk-
heid in de woonkamer brengt – het ons welbekende, grillige
verspringende blauwe schijnsel – wordt de woonkamer in
de televisie geplaatst. Dat is pas reality-tv! 

Dit zijn enkele voorbeelden van werken die naar mijn idee
een antwoord weten te formuleren op Samsungs slagzin.
Hier wordt “exercise your senses” mogelijk gemaakt op een
tv-gerelateerde, maar toch tv- en technologiekritische
wijze. Voor het merendeel van de werken van Satellite of
Love, respectievelijk Exploding Television, vraag ik me echter
af of ze niet, ondanks hun retorica en alternatief en kri-
tisch uiterlijk, ‘de zinnen trainen’ en de mediaontvankelijk-
heid faciliteren op een wijze die Samsung eerder zal beha-
gen dan misnoegen. Het klopt dat er een explosie van ‘tele-
visie’ plaatsvindt, maar zou een kritische kunstbeschou-
wing niet juist de mogelijkheid van een ‘implosie’ moeten
aangeven? Het is eigenlijk de oude vraag: is de belangrijkste
knop op de televisie, respectievelijk het media center, niet de
uit-knop? Of, in de lijn van Maurice van Tellingen, een ‘in-
knop’ waarmee we de gewone werkelijkheid in het televisie-
beeld kunnen plaatsen? Gijs van Oenen

p Satellite of love loopt nog tot 26 maart in Witte de With,
Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/411.01.44;
www.wdw.nl).

Angela Bulloch. In de uitgestrekte industriële ruimte van
De Pont in Tilburg bekleefde de Canadese kunstenares
Angela Bulloch telkens één volledige wand van de tentoon-
stellingsdozen met een print van reusachtige, abstracte
pixelpatronen. De titels van de prints, respectievelijk Beijing,
21st century Kanazawa en Lanzarote, geven aan dat het om
fragmenten van reële beelden van steden gaat. De beelden
werden echter zodanig opgeblazen dat ze tot een kleurrijk
grid herleid zijn. De pixel, de basiseenheid van het digitale
beeld, is Bullochs geprefereerde ‘materiaal’. Ze vertrekt van
bestaande televisie- en filmbeelden of van beelden uit haar
eigen filmarchief en vergroot die uit. Een beeld waarvan de

Erik van Lieshout

Happiness, 2003, video en installatie, 9 min.
Collectie Peters-Messer, Düsseldorf. foto: Bob Goedewaagen
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pixels groot en zichtbaar zijn, wordt vaak als van slechte
kwaliteit ervaren of afgedaan. Bij Bulloch staan de pixels
niet langer voor visuele ruis of noise, maar voor visuele en
sculpturale precisie. Bulloch vergroot de pixels immers niet
enkel in de tweede dimensie, maar geeft ze ook volume en
plaatst ze in de ruimte. Sinds enkele jaren hanteert ze de
zogenaamde Pixel Boxes. Elke Pixel Box – ook wel DMX-
module genaamd als verwijzing naar de gebruikte lichttech-
nologie – bestaat uit een houten of aluminium kubus met
één zijde uit opaak glas, waarachter zich een rode, groene
en blauwe TL-buis bevindt. Aan de hand van een program-
ma – dat samen met de ‘computerkunstenaar’ Holger Friese
werd ontwikkeld – kunnen deze modules meer dan 16 mil-
joen verschillende kleurvlakken genereren.

In het werk Gang of Four (2004) worden 16 van deze
kubussen gestapeld tot een vierkant beeldscherm. In
6 Chains Permutation B (2004) worden ze geschakeld tot
een serie van zes rijen. De eerste rij bestaat uit twee kubus-
sen: een gesloten of black box-module en een DMX-module.
De volgende rijen groeien telkens met één gekleurde Pixel
Box aan. Terwijl Gang of Four zich aandient als een gedigi-
taliseerd en geparceleerd monochroom, refereert 6 Chains
Permutation B duidelijk aan minimalistische sculpturen en
de series van Donald Judd in het bijzonder. Binnen het werk
van Bulloch spelen ‘kunsthistorische beelden’ trouwens
een primordiale rol. Ze worden tot hun meest elementaire
digitale vorm herleid, en vervolgens gesampled en geremixt
tot een persoonlijk visueel en sculpturaal algoritme. Zo ont-
leent RGB Spheres (2005), een installatie van vier wanden
waarop rode, groene en blauwe bollen van allerlei maten
voortdurend van lichtsterkte wisselen, de schikking van de
lampen aan een schilderij van Bridget Riley. De dynamiek
in het werk van Bulloch is evenwel geen product of effect
van optische effecten en illusies maar van technologische
animatie. Het kunstwerk zélf verandert voortdurend van
visuele aanblik en ontzegt zo de toeschouwer elke vorm van
controle. Dit optisch spel leidt niet tot duizeligheid of hoofd-
pijn, maar tot meditatieve rust of trance. De voortdurende
lichtpulsaties en de kleurveranderingen worden getemperd
door een minimalistische ingetogenheid. In Macroworld
(2002) kiest Bulloch dan weer voor een theatrale enscene-
ring. Een wand opgebouwd uit vijf rijen van zeven DMX-
modules staat in een ruimte met een verhoogde vloer en
een spiegelend plafond. De kubussen wisselen van kleur op
het ritme van een kort muziekfragment. Wanneer er geen
muziek speelt, worden de kleursequenties rustiger en con-
trasterender. Als toeschouwer lijk je plots een disco te betre-
den en op een scène te stappen.

In het werk Daniel: Group of Seven (One Absent Friend)
(2005) is één pixel zelfs zodanig opgeblazen dat je de box als
toeschouwer kan betreden. Zo krijg je niet enkel het myste-
rieuze ‘binnen’ van de minimalistische sculptuur te zien,
maar tevens de materiële structuur, de installatie van neon-
buizen en het opake glas. Op de binnenwand hangen echter
ook foto’s van Spatiodynamique 16, een sculptuur van de
architect-kunstenaar Nicolas Schöffer uit 1953. Deze foto’s
tonen een balletdanser die pirouettes uitvoert rond het
architectonisch raamwerk. Schöffer was geobsedeerd door
beweging en tijd in relatie tot de plastische ruimte. Hij
bouwde in 1973 zelfs een sculpture-automobile: een sculptu-
rale fusie tussen een wagen en een stalen lichttorencon-
structie. Schöffer verkoos skeletstructuren omdat gesloten
volumes geen ruimtelijke dynamiek vertonen. Angela
Bulloch daarentegen werkt wél met minimalistische, her-
metische volumes. De dans, de kleur en het geluid die
Schöffers ‘spatiodynamische’ structuren completeerden,
maken bij Bulloch integraal deel uit van het werk. Zo wordt
de losse constellatie van in grootte variërende Pixel Boxes in
Daniel: Group of Seven versterkt met twee projecties van een
danser of van zijn schaduw. De beelden worden echter op
zo’n manier op de wand geprojecteerd dat de bezoeker via
zijn of haar schaduw een synchrone tegenspeler voor de
danser wordt. Onopvallend lopen de tweede en de derde
dimensie, stilstand en beweging in elkaar over.

Bullochs werk bewijst dat het ruimtelijk engagement van
nieuwe technologieën de grenzen van het beeldscherm ver
kan overschrijden. Moeiteloos voorziet ze haar technolo-
gische perceptiemachines van een ruimtelijke impact.
Terwijl de lichtschermen enerzijds door hun ruimtelijke
opbouw een sculpturaal karakter verkrijgen, laten ze de
ruimtelijke setting anderzijds voortdurend veranderen door
de wisselingen in kleur, snelheid en lichtintensiteit. In het
brandpunt van deze dynamiek staat de toeschouwer. Die
krijgt de kans om de gepixelde filmscènes en fotofragmenten
op een abstracte en tegelijk zeer fysieke manier te beleven.

Wouter Van Acker

p Angela Bulloch (in samenwerking met Modern Art
Oxford, The Power Plant, Toronto en Secession, Wenen) tot
7 mei in De Pont museum voor hedendaagse kunst,
Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg (013/543.83.00;
info@depont.nl; www.depont.nl).

Ed Ruscha Photographe. De Amerikaanse kunstenaar
Edward Ruscha (°1937), die in kunsthistorische handboek-
jes zowel in het hoofdstuk over pop art als in dit over de con-
ceptuele kunst geregeld als een secundaire figuur opduikt,
geniet sinds enige jaren heel wat belangstelling. Het lijkt
alsof critici, tentoonstellingsmakers en het ruimere publiek
zich pas recent bewust zijn geworden van het talent en de
unieke positie van deze kunstenaar, die sedert de vroege
jaren ’60 een consequent modernisme (vormbeheersing,
tendens tot autoreflectie) combineert met een postmoderne
attitude (ironie, interesse voor het vernaculaire landschap
van de consumptie, fascinatie voor inwisselbare tekens en
fotografische reproducties). Ruscha kreeg niet alleen de eer
toebedeeld om vorige zomer de Verenigde Staten te verte-
genwoordigen op de Biënnale van Venetië, er is ook sprake
van een ware kritische herontdekking van zijn oeuvre. Zo
werden in 1999, naar aanleiding van een tentoonstelling
die onder meer in het Walker Art Center in Minneapolis en
het Los Angeles County Museum was te zien, een catalogue
raisonné en een reeks essays over de grafische en fotografi-
sche edities van Ruscha gepubliceerd. In 2003 bracht de
Gagosian Gallery een systematisch overzicht uit van de
schilderijen uit de periode 1958-1970 en publiceerde
Richard Marshall een flink uit de kluiten gewassen mono-
grafie bij Phaidon. Inmiddels had Alexandra Schwartz

(MIT Press, 2002) de teksten van en interviews met Ruscha
verzameld en geredigeerd. Momenteel vormt vooral zijn
fotografische werk het onderwerp van publicaties van
Sylvia Wolf (Steidl, 2004) en Margit Rowell (Steidl, 2006).
Als curator in het Whitney Museum stelde Wolf vorig jaar
ook een tentoonstelling over Ruscha’s fotografie samen.
Rowell treedt nu op als commissaris van een expositie in het
Jeu de Paume in Parijs.

Ruscha, voor alle duidelijkheid, is geen professionele foto-
graaf maar veeleer een kunstenaar die het medium foto-
grafie gebruikt om zijn artistieke ideeën te realiseren.
Vanuit een formeel oogpunt zijn de beelden van Ruscha niet
altijd ‘interessant’ – vaak zijn het niet meer dan amateuris-
tische kiekjes, genomen met een Instamatic. Toch kan je in
zijn werk niet de gecultiveerde fotografische slordigheid van
andere conceptuele kunstenaars (Robert Smithson, Vito
Acconci, Douglas Huebler) aantreffen. Integendeel,
Ruscha’s foto’s zijn steevast helder en leesbaar, en ze wor-
den gekenmerkt door een uitgesproken grafische sensibili-
teit, die ook in zijn schilderijen, tekeningen en boekontwer-
pen opduikt.

Een groot deel van zijn fotografische werk heeft het stads-
landschap van Los Angeles als onderwerp. Het vond zijn
neerslag in een reeks opmerkelijke fotoboekjes. Twenty-Six
Gasoline Stations (1963) toont benzinestations langs de

Angela Bulloch 

Macro World, 2002

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

Photography Robert Adams – Iñaki Bonillas – Louise Lawler 11 april – 13 mei

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 – 18.00 / RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES / OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 – 18.00 / VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL / F 02 219 37 21 — T 02 219 14 22
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beruchte Route 66 tussen LA en Oklahoma City. De descrip-
tieve titels van Some Los Angeles Apartments (1965), Every
Building on the Sunset Strip (1966) en Thirtyfour Parking Lots
in Los Angeles (1967) spreken voor zich. Andere typische
parafernalia van het stadslandschap van Los Angeles
komen aan bod in Real Estate Opportunities (1970), dat met
behulp van foto’s van te koop aangeboden percelen in min-
der glamoureuze buurten de steeds verder oprukkende
urbanisatie laat zien; Nine Swimming Pools and a Broken
Glass (1968), dat aan het werk van Hockney herinnert
– uiteraard vanwege het zwembad dat Hockney eveneens
tot een Californisch icoon had getransformeerd; A Few Palm
Trees (1971) met beelden van palmbomen, ietwat trooste-
loos geïsoleerd op kruispunten en vluchtheuvels; en Colored
People (1972), dat foto’s bevat van Zuid-Californische plan-
ten. Kortom, met behulp van deze fotoboekjes ontpopte
Ruscha zich tot een kunstenaar die zowat alle ingrediënten
van de topografie van Los Angeles in beeld wist te brengen:
een zich eindeloos uitstrekkende, gedecentraliseerde stad
met vooral lage bebouwing en vele lege restruimten, die
ruimtelijk is georganiseerd rond het autoverkeer en zich
visueel manifesteert in een soort roadside vernacular, dat
door allerhande tekens wordt gedomineerd. Dit alles vaak
gecombineerd met zon en palmbomen.

Inmiddels hebben deze boekjes onmiskenbaar een docu-
mentaire waarde gekregen, door het frappante beeld dat ze
schetsen van Los Angeles op het moment dat deze metro-
pool evolueerde tot een soort modelstad van de late 20ste
eeuw. Peter Schjeldahl merkte ooit treffend op dat “om de
kunst van Ed Ruscha te begrijpen je iets over Los Angeles
moet weten en vice versa: iets afweten over Ruscha’s kunst
kan je helpen met Los Angeles. Hij is de kunstenaar van
deze stad zoals Manet de kunstenaar van Parijs was.”
Niettemin wordt Ruscha’s werk nauwelijks door documen-
taire ambities gedreven. Daarvoor is, ondanks het feit dat
het louter om snapshots gaat, de vormbeheersing van het
beeld en vooral van de beeldsequenties te bepalend. De gril-
ligheid van de urbane wastelands en de schreeuwerige
tekens van de consumptiecultuur worden in Ruscha’s
boekjes onderworpen aan de ascetische, minimalistische
esthetiek van de conceptuele kunst. De vormentaal van de
minimal art, die in eerste instantie met een radicale artistie-
ke autonomie werd geassocieerd, wordt door Ruscha gepre-
senteerd als een immanente manifestatie van het laatkapi-
talistische stadslandschap. Bovendien lijken zijn foto’s eer-
der statements over de fotografie dan over benzinestations,
parkeerterreinen of zwembaden. De beelden, waarvan het
repetitieve karakter vaak al wordt aangegeven in de titel,
representeren niet alleen de eigentijdse werkelijkheid die
Ruscha fascineert, ze vormen ook een soort readymades
van een cultuur waarin de maatschappelijke rol van de
fotografie grondige transformaties ondergaat. Ruscha’s
fotoboekjes verschijnen op het moment dat de grote geïllus-
treerde tijdschriften worden verdrongen door de televisie en
dat de amateurfotografie, dankzij technologische innova-
ties, een enorme vlucht neemt; maar ze luiden ook de her-
ontdekking in van de fotografie door de kunst en de intro-
ductie ervan in de museumzaal. Vooraanstaande fotogra-
fen zoals Lewis Baltz, Robert Adams, de Bechers of Thomas
Struth, die enkele jaren daarna opduiken in museumcollec-
ties en prestigieuze tentoonstellingen, hebben het belang
van Ruscha voor hun werk meermaals erkend.

Ruscha’s fotoboekjes werden in die tijd voor een appel en
een ei verkocht. Ze streefden in geen enkel opzicht de aura
van een livre d’artiste na; maar op de tentoonstelling in het
Jeu de Paume worden ze uiteraard als kostbare collector’s
items uitgestald. De inkijkexemplaren en de confrontatie met
de oorspronkelijke foto’s verlenen niettemin een stevige
basis aan deze interessante tentoonstelling. Daarnaast toont
de expositie (tot voor kort) minder bekend fotowerk van
Ruscha. Er is een ruime selectie foto’s van een maanden-
lange reis die Ruscha in 1961 door Europa maakte, waarin
reeds diverse motieven en stilistische elementen uit zijn late-
re werk kunnen worden aangetroffen. Hoewel deze stads-
beelden nog een reportagestijl hanteren, hebben ze niets
gemeen met de hectische straattaferelen uit de street photo-
graphy van die jaren. Ruscha’s motieven en stijl herinneren
veeleer aan het werk van Eugène Atget of Walker Evans: een
verlaten straat in Parijs of Brindisi, een mannequinpop in
een etalage in Wenen, een leeg uitstalraam in Brussel, een
bijna surrealistisch tafereel van hondenleibanden in
Amsterdam, de ingang van een kunsthandel in Cannes en
van een boekenwinkel in Brussel, verkeersborden, reclame-
borden enzovoort. Uit datzelfde jaar is er ook een reeks foto’s
van banale consumptieproducten die frontaal tegen een
witte neutrale achtergrond worden afgebeeld. Ze roepen
onmiddellijk de emblematische beelden op die Ruscha zelf
en andere kunstenaars als Andy Warhol in die jaren begon-
nen te schilderen. Ook verrassend is een reeks zelden gezie-
ne kleuropnamen uit de late jaren ’60 en vroege jaren ’70,
zoals enkele ontwerpen voor omslagen van kunsttijdschrif-
ten, en de Tropical Fish Series, die banale, dagelijkse objecten
in feeërieke kleuren laat zien. Steven Jacobs

p Ed Ruscha photographe loopt tot 30 april in het Jeu de
Paume (site Concorde), 1 Place de la Concorde, 75008 Parijs
(01/47.03.12.50; www.jeudepaume.org).

Architectuur en Vormgeving
Recollecting Landscapes. Een collectie landschapsfoto’s
uit het begin van de 20ste eeuw vormt het vertrekpunt
voor een onderzoeksproject van de Vakgroep Architectuur
en Stedenbouw van de Gentse universiteit. De foto’s zijn
gemaakt door Jean Massart (1865-1925), een professor in
de geobotanica. Tegelijkertijd een objectiverende én een
esthetiserende weergave van het landschap, hadden zij
vooral een wetenschappelijke en didactische functie: ze
moesten de samenhang tussen geografie en plantengroei
in kaart brengen (vandaar de grote aandacht voor alles
wat zich op de voorgrond afspeelde). Zestig van deze land-

schapsfoto’s zijn in opdracht van de Nationale Plantentuin
een eerste keer geherfotografeerd door Georges Charlier in
de jaren ’80. Jan Kempenaers (°1968) fotografeerde recent
in opdracht van het VAi die plaatsen voor een derde keer.
Samen vormen deze zestig reeksen van drie foto’s een
schitterende staalkaart van de soms brute transformaties
die het Vlaamse platteland de laatste eeuw heeft onder-
gaan.

De tentoonstelling die nu plaatsvindt in het S.M.A.K. wil
de toeschouwer vooral met de extreme gelaagdheid van de
foto’s confronteren. Curator Richard Venlet heeft de expo
opgedeeld in twee aparte containers. In de ene container
worden 21 van die reeksen droogweg naast elkaar
geplaatst. Het is een pure presentatie van de foto’s, die voor-
al een comparatieve blik wil stimuleren (wat nog versterkt
wordt door de formele gelijkwaardigheid van de beelden).
Door de afwezigheid van randinformatie gaat de aandacht
volledig naar de beelden en wat erop te zien is. Deze contai-
ner herhaalt in zekere zin de naïeve blik van de kijker die in
eerste instantie op zoek gaat naar de soms subtiele, soms
radicale veranderingen van het Vlaamse landschap. De
tweede container voorziet dit materiaal van een context. Op
vijf televisiemonitoren worden de zestig reeksen getoond,
telkens met de exacte coördinaten van de opname en met
een precieze cartografische lokalisering van opname en
standpunt. Dit middengedeelte wordt aan beide zijden
geflankeerd door twee video’s van Terenja van Dijk. De eer-
ste video (zichtbaar door een glazen wand) volgt Jan
Kempenaers op zijn tocht naar Klemskerke (een van de
sites), in de tweede video buigt een aantal onderzoekers uit
verschillende disciplines zich over enkele beelden. Waar de
eerste video vooral het traject toont dat de fotograaf aflegt
en zo zijdelings de in de foto’s aangekaarte mutaties van het
Vlaamse landschap mee in beeld brengt, exploreert de
tweede video verschillende benaderingswijzen. De veelheid
aan stemmen toont aan hoe deze foto’s ons inzicht in de
ontwikkeling van het landschap kunnen verdiepen en
welke rol ‘herfotografie’ daarin speelt.

Het naast elkaar plaatsen van deze beelden brengt niet
alleen de transformaties van het landschap in beeld, het
speelt ook verschillende opvattingen over fotografie en haar
relatie tot de werkelijkheid tegenover elkaar uit (dat thema
wordt wel vooral in het boek uitgewerkt, en veel minder in
de tentoonstelling). De documentaire blik waarop Massart
zichzelf beriep, blijkt dan minder wetenschappelijk dan
gedacht. De snede die hij in het landschap aanbrengt,
wordt ook bepaald door ideologische vooronderstellingen.
Sporen van de her en der opdoemende industrialisering van
de landbouw worden zorgvuldig geweerd, om de illusie van
een ‘ongerept’ landschap in stand te houden. Ook de door
Charlier en Kempenaers gevolgde beeldstrategie wordt
vaak (al dan niet impliciet) doorkruist door bepaalde pre-
supposities. Charlier lijkt een relatief strikte definitie van
herfotografie te hanteren, waarbij zowel standpunt, belich-
ting als tijdstip van opname zo adequaat mogelijk herhaald
worden. Maar de opdracht was wel sterk ideologisch
gekleurd. De titel van het boek waarin zijn foto’s terecht-
kwamen, Landschappen vroeger en nu: van groene armoede tot
grijze overdaad, verraadt dat zijn beelden de inzet vormen
van een ecologisch debat. Ook in Kempenaers’ beelden
klinkt een eigen stem. Hier is het vooral de eigenzinnigheid
van de fotograaf die opvalt: door resoluut te kiezen voor
kleurfotografie, door de horizonlijn stelselmatig te verlagen,
door het tijdstip van de oorspronkelijke opname niet te res-
pecteren, beklemtoont Kempenaers zijn autonomie als foto-
graaf. Hij laat zich weliswaar leiden door het kader van
Massart, maar de wijze waarop hij de ruimte herorgani-
seert, wordt grotendeels gevoed door een eigen sensibiliteit.

Door zich (min of meer) bescheiden op te stellen, door alle
belangrijke keuzes uit handen te geven en (haast letterlijk)
in de voetsporen te treden van hun voorganger(s), beklemto-
nen de fotografen het statuut van deze beelden als weten-
schappelijk document. Als reeks winnen de beelden aan
objectiviteit. De subjectieve keuzes van elke fotograaf wor-
den uitgevlakt en het onderwerp vestigt alle aandacht op
zichzelf. Het is deze ‘transparantie’ van het fotografische

Edward Ruscha 

Mock Up #4 (North Side of Hollywood Blvd.) uit de serie A Few Palm Trees, 1971
Whitney Museum of American Art, New York
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Galerie de Expeditie
Fransje Killaars ‘24 Hours’         Harmen Brethouwer ‘Stormy Wheather’ KunstRai Amsterdam
4 maart t/m 8 april 2006 13 april t/m 20 mei Cecile van der Heiden

3 mei t/m 7 mei

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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beeld die de reeks geschikt maakt als onderzoeksinstrument.
Maar meteen toont zich ook de kracht en de zwakte van de
herfotografie: zij bakent een ruimte af voor vergelijking,
maar zegt weinig of niets over de schaal waarop deze trans-
formatie heeft plaatsgegrepen. De transparantie is slechts
schijn, en enkel van toepassing op het gebied dat door het
kader is afgelijnd. Massart zocht vaak naar landschappen
die als het ware een overzicht boden van de complexe krach-
ten (geografie, maar ook de menselijke activiteit op het land)
die het landschap tot een bepaalde vorm kneden. In die zin
zou het interessant zijn om een strategie te ontwikkelen die
buiten het strakke stramien van de herfotografie treedt en
actief op zoek gaat naar landschappen die dat synthesebeeld
vandaag zouden kunnen aanreiken. Vandaar ook het
belang om de ‘zuivere’ herfotografie aan te vullen met ande-
re strategieën die samen de uitermate complexe gelaagdheid
van het hedendaagse landschap kunnen blootleggen. In dit
project zijn daar al sporen van terug te vinden, bijvoorbeeld
in de analyses in het boek, waarbij ook bewoners van deze
streken aan het woord komen. Hun verhalen krijgen een
plaats in de interpretatie van deze landschappen. Meteen
wordt ook duidelijk dat deze tentoonstelling niet het eind-
punt van dit onderzoeksproject betekent, maar enkel een
voorlopige stand van zaken geeft. Steven Humblet

p Recollecting Landscapes. Herfotografie, geheugen en transfor-
matie 1904-1980-2004 loopt tot 23 april in het S.M.A.K,
Citadelpark, 9000 Gent (www.recollectinglandscapes.be).
Een lijvige catalogus begeleidt de tentoonstelling. Pieter
Uyttenhove (red.), Recollecting Landscapes, Gent, A&S Books.
ISBN 9076714274.

Ontwerp het onmogelijke. Hendrik Wijdeveld. “De
kern van het bijeengebrachte moet zijn datgene, wat in een
juiching stervend-geboren wordt. Kort van leven, eeuwig
van bestaan. Zo alleen is tentoonstellen een feest, zo brengt
dat samenvoegen, ordenen en rangschikken, geluk aan de
inrichters en bezoekers. Zo is tentoonstellen zelve een kunst
en de inrichting niet alleen ter wille van het geëxposeerde,
maar tevens om de wille van haar zelf; omhulling, stem-
ming en imponerende achtergrond inéén. Elke tentoonstel-
lingsinrichting vermindert haar waarde als ‘de wijze waar-
op’ niet in harmonie is met het geëxposeerde. Het is een
wisselwerking.” Aldus de architect Hendrik Wijdeveld in
1929, en geciteerd in de catalogus van de tentoonstelling
Ontwerp het onmogelijke. De wereld van Hendrik Wijdeveld
(1885-1987) die tot 21 mei in het NAi te zien is.

De tentoonstellingsmakers hebben zich de woorden van
Wijdeveld aangetrokken. Het is een feest om de tentoonstel-
ling in de grote zaal van het NAi te bezoeken. Bij binnen-
komst loopt de bezoeker eerst nog tegen een muur op, waar
behalve de obligate introductie ook een serie utopische
plannen van andere Grote Architecten opgehangen is. Dat
mag op die plek wat dwangmatig overkomen, maar het
maakt de ambitie van de tentoonstelling wel meteen duide-
lijk: Wijdeveld als Grote onder Groten neerzetten.

Als die hobbel eenmaal genomen is, begint het. In de
halfduistere hoge ruimte zijn majestueuze tekeningen van
Wijdeveld opgehangen aan fragiele kabeltjes. Het is moge-
lijk er omheen te lopen, of er tegenaan te botsen: ze worden
even krachtig als kwetsbaar getoond. De ontwerpen zijn
thematisch geordend. Korte toelichtingen op de thema’s
worden geprojecteerd op de grond. Erg praktisch is dat niet.
De projecties zijn niet altijd scherp en soms loopt er iemand
door de tekst heen. Maar mooi is het wel en het relativeert
meteen het belang van de tekst. De tekeningen zijn zorgvul-
dig uitgelicht en zuigen als het ware de aandacht naar zich
toe. Het zijn kunstwerken die zich onttrekken aan de regels
van de gewone architectuurtekening. Ze hebben niets te
maken met zoiets banaals als een bestektekening. Ze staan
volledig op zichzelf. Dat klopt deels ook met de inhoud: de
tentoonstelling gaat niet enkel over architectuur, maar ook
over toneeldecors, tentoonstellingsontwerpen, bosaan-
plant en badmutsen. Centraal in de zaal is een gigantische
koker opgehangen waar een film op geprojecteerd wordt die
voor deze tentoonstelling is gemaakt. Er worden ook weer
tekeningen getoond, begeleid door ingesproken teksten van
Wijdeveld en soms een fragment waar de man zelf in voor-
komt. Veel kabaal, veel theater.

De wereld was in de ogen van Wijdeveld een totaalkunst-
werk, en hij hield zich bezig met het ontwerp daarvan op
iedere schaal. Van typografie tot planologie – Wijdeveld
deed het allemaal. Dat was op zichzelf niet zo bijzonder. In
zijn tijd zagen veel architecten zichzelf als totaalkunste-
naars die zich ook bezighielden met kleding, meubels, gra-
fiek en stedenbouw. Maar Wijdeveld deed het net iets thea-
traler dan de meeste anderen, zo blijkt uit de tentoonstel-
ling en alle initiatieven daaromheen.

Tijdens de opening van de tentoonstelling stond de man
centraal, niet zijn werk. Acteur Gerrit Timmers van het
Onafhankelijk Toneel speelde Wijdeveld in een scène uit het
toneelstuk Het Gesprek, dat in 1978 is gemaakt op basis van
een interview met de architect. Wijdeveld was breedsprake-
rig en bombastisch, vol meeslepende verhalen en grootse
visies. Tenminste, zo werd hij gespeeld, en een kleindochter
zei na afloop dat het zeer herkenbaar was. Vervolgens werd
hij – ook redelijk bombastisch – door Nic Tummers vergele-
ken met Frank Lloyd Wright en Le Corbusier. Tummers’ con-
clusie was dat Le Corbusier toch de grootste was van de drie.
Maar op deze tentoonstelling stond Wijdeveld nu eenmaal
centraal, dus ging het verder over hem. En over zijn werk.

Het NAi heeft ervoor gekozen geen overzichtstentoonstel-
ling te maken van Wijdeveld, maar wilde de kern van zijn
werk op theatrale wijze tonen. De catalogus pretendeert
dan ook niet een complete monografie te zijn. Naar verluidt
wordt aan een dissertatie over Wijdeveld gewerkt, dus
ongetwijfeld volgt dat overzicht nog. Maar dan nog blijft de
catalogus achter bij het onderwerp. Hij past niet goed bij
Wijdeveld. Hij is te mager en te modieus.

Bij de tentoonstelling en catalogus Ontwerp het onmogelijke
gaat het om Wijdeveld als utopist. Zijn gebouwde werk, zijn
grafiek (met name bekend van het tijdschrift Wendingen) en

zijn meubels blijven onderbelicht. Volgens Aaron Betsky,
die een inleidend essay schreef in de catalogus, kunnen de
utopische ideeën van Wijdeveld inspiratie bieden voor de
aanpak van hedendaagse vraagstukken. Betsky plaatst
Wijdevelds denken in een lange lijn van utopische plannen
en komt via Le Corbusier en Team Ten uit bij Koolhaas en
diens volgelingen, om vervolgens terug te keren naar
Wijdeveld en diens verlangen naar een andere, betere
wereld. Halverwege dat relaas dringt zich de vraag op waar-
om dit in de catalogus van juist deze tentoonstelling terecht
moest komen. Is het zoeken naar betekenis in de heden-
daagse architectuurwereld niet te vluchtig en te verge-
zocht? Mogen bezoekers zelf niet de raakpunten met hun
werkelijkheid ontdekken en benoemen?

Wijdevelds ontwerpen leken structuur en samenhang in
een chaotische wereld te willen brengen. Daarom ook
dacht hij niet alleen op de schaal van de stedenbouw en het
landschap, maar ontwierp hij evenzeer de kleding, de bad-
muts, dicht op de huid. De brede, integrale benadering van
architectuur en de opvatting van architectuur als een soort
therapeutische, helende kunstvorm is arrogant en mis-
schien onbezonnen. Dat is de charme van iemand als
Wijdeveld, die niet terughoudend, niet dienstbaar, niet
bescheiden of genuanceerd wilde zijn. De tentoonstelling is
precies goed voor hem, en ze doet verlangen naar meer
tekeningen, en naar foto’s, maquettes en meer beeld. Laat
die dissertatie maar komen. Dorine van Hoogstraten

p Ontwerp het onmogelijke. De wereld van architect Hendrik
Wijdeveld (1885-1987) loopt tot 21 mei in het NAi,
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00;
www.nai.nl).

Aanwinsten
Anagramme. De collectie van het MAC’s. Het jonge
museum voor hedendaagse kunst van de Franse
Gemeenschap van België, gevestigd te Grand-Hornu,
beschikt inmiddels over een collectie van zo’n 150 num-
mers, edities en kunstenaarsboeken incluis. Afgelopen jaar
was het MAC’s te gast in het Musée d’art moderne Lille
Métropole (Villeneuve d’Ascq), onder de noemer Voisins
officiels; en op dit moment presenteert men een keuze uit de
verzameling in eigen huis, op de archeologische site van
Grand-Hornu. De begeleidende publicatie is gewoon het
boek dat bij Voisins Officiels verscheen: Album. Collection du
Musée des arts contemporains du Grand-Hornu 1999-2004.
Het bevat teksten van Laurent Busine, Denis Gielen en
France Hanin, poëtische reflecties van Ghislain Olivier en
een volledige inventarislijst van werken in bezit van het
MAC’s.

Het collectiebeleid van het MAC’s karakteriseren is niet
makkelijk. Zelf gewaagt het MAC’s vaak van de band met
het geheugen en de architectuur, maar daar kun je veel
kanten mee uit. Iets concreter wordt het als je weet dat
Christian Boltanski’s Les registres du Grand-Hornu (1997)
vaak als pièce de résistance wordt genoemd. Les registres is
het grootste en meest imposante stuk uit de collectie, het
werd ‘in situ’ gemaakt voor het hooimagazijn van het oude
fabriekscomplex, nog voor het museum openging, en het
handelt over de site zélf. Boltanski heeft één lange wand van
het magazijn volgestapeld met blikken dozen, beplakt met

foto’s en registernummers van de mijnwerkers die in de
kolenmijnen van Grand-Hornu hebben gewerkt. De betrok-
kenheid op het industriële verleden verklaart misschien ook
waarom het MAC’s zich liet verleiden tot de fotoreeks
Maschinen van Thomas Ruff, werk dat gebaseerd is op fol-
ders van industriële machines.

Ook de presentatie Anagramme die nu in Grand-Hornu
loopt, gaat over het “geheugen” en de “architectuur”. Het
persbericht vermeldt wel nog een derde thema: “het ver-
band met het poëtische”. Die krachtlijn vormt al een poë-
tisch raadsel op zich; toch valt op dat het MAC’s veel werk
verzamelt dat zich tot poëtische mijmeringen leent. In
Anagramme is er bijvoorbeeld de korte film Piano (2002) van
David Claerbout, die hier met nóg twee werken in depot – de
video-installatie Retrospection (2000) en de foto Geiser
(2000) – flink is vertegenwoordigd. In Piano zien we een
vrouw thuiskomen en de trap opgaan. Ze hoort pianoklan-
ken, houdt zich in en ziet, door een openstaande deur, een
jongen die in een verlaten kamer een schraal deuntje speelt
aan een vleugelpiano. Dan zet een orkest in. Het strikte rea-
lisme van de scène krijgt plots een filmische allure, maar bij
de vrouw is er vooral een psychologische omslag: in plaats
van naar boven te gaan, naar haar appartement, daalt ze
de trap af en verdwijnt ze opnieuw in de gietende regen. 

Droom en werkelijkheid. Eenzaamheid. De condition
humaine. Hier kun je op doormijmeren. Anagramme – en de
verzameling van het MAC’s – bevat niet alleen poëtisch
werk, de poëzie is vaak gelinkt aan ‘menselijke’ thema’s.
Wat verderop wordt Don’t let the T-Rex get the Children
(1999) geprojecteerd van Maria Marshall: een kinderge-
zichtje lacht ons full screen toe, maar de camera neemt
afstand, en het kind blijkt een jongetje in een isolatiecel te
zijn. Of hoe dicht vreugde en verdriet bij elkaar liggen.
Ander werk focust op de broosheid van het individu. Zo is er
een ‘schooljongensportret’ van Rineke Dijkstra, naast werk
van Thierry de Cordier dat de eenzame mens met het kun-
stenaarschap verbindt. Van Balthasar Burkhard hangt er
een foto van een mannenrug naast een luchtfoto van
Mexico City: het broze lichaam versus de geometrische stad,
een posthumanistisch oceanisch ‘grid’ waarin de ‘idee
mens’ volledig is opgelost. En een driedelig fotowerk van
Eulàlia Valldosera, met formaties van sigarettenpeukjes die
uitgelegd zijn op de grond, mag dan wel aan zwermen van
vogels of insekten doen denken, de informatie in de pers-
map corrigeert ons: in deze zwerm peukjes zit een “vrou-
wenlichaam zonder ledematen of hoofd” verscholen; de
peukjes getuigen van Valldosera’s vruchteloze poging om te
stoppen met roken; en de drie foto’s in het MAC’s werden,
meer bepaald, uitgevoerd na “pogingen tot abortus”.

Dat de collectie nog meer materiaal bevat rond deze men-
selijke thema’s, blijkt uit het Album. Denis Gielen heeft zijn
tekst – Vade retro! L’individu face à l’appareil luidt de titel – vol-
ledig opgehangen aan werken die de precaire toestand van
de mens in de moderne wereld aankaarten: naast Dijkstra is
er nog werk van François Curlet (gepersonaliseerde kaartjes
die hij – naar aanleiding van Voisins Officiels – naar bewo-
ners stuurde van de oude arbeiderswijk van Grand-Hornu),
en er zijn de ‘groepsportretten’ van David Claerbout en Hui
Zhuang (Retrospection, een videobeeld gebaseerd op een
oude schoolklasfoto; en Grand magasin, een langgerekt
beeld van honderden Chinese bedienden en militairen).
Ook voor het universele thema ‘leven en dood’, dat zowel
Gielen als France Hanin bezighoudt, is er illustratiemate-

Hendrik Th. Wijdeveld

Twaalf hooghuizen voor het Gooi, 1957 (collectie NAi)
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1/3–10/4/06: Photography: Carine & Elisabeth Krecké (Lux),
Jorgen Polman (NL), Mo Ramakers (BE)

15/4–22/5/06: Dario Pérez-Flores (Ve): paintings
Hilde Van Summere (BE): sculptures

25/5–3/7/06: Sam Rousseau (Fr): video & objects

17/3–17/4/06: Marc Mendelson (BE): paintings
JP Temmerman (BE): paintings & objects

20/5–25/6/06: Francis Dusépulchre (BE): wall sculptures

BENOOT GALLERY KNOKKE BENOOT GALLERY OOSTENDE

open zaterdag t/m maandag en feestdagen (buiten dinsdag) 10u30 - 18u30
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37

open zaterdag & zondag 10u30-12u30 & 13u00-18u30
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…

Filipa César (Portugal)    de video’s ‘RINGBAHN’ en ‘F FOR FAKE’

23.03.06 tot 24.04.06 Vernissage: donderdag 23.03.06 van 18u tot 21u
open: dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u / zaterdag van 13u tot 17u (gesloten op de zaterdagen 01.04, 08.04 en 15.04)
extra open tijdens Art Brussels op zaterdag 22.04 en maandag 24.04 van 10u tot 17u

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

Galerie UTOPIA
Bob Vanantwerpen
Stationsstraat 143
8340 Damme-Sijsele
gsm 0498-75.43.37
info@galerie-utopia.be/www.galerie-utopia.be
openingsuren: weekend van 15u tot 18u
en dagelijks op afspraak

PLAY IT AGAIN SAM
een project van Ph. Baran, Ch. Fonteyn & Y. Lecomte

vernissage op zaterdag 08/04/2006 van 15u tot 18u
tentoonstelling van 08/04/2006 tot 11/06/2006
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riaal in het depot: een tweedelig fotowerk van Andres
Serrano met bebloede handen en polsen (Knifed to Death I-II,
uit de serie The Morgue) en een foto van Robert
Mapplethorpe uit 1976 (Arm). Jammer genoeg gaat het
vaak om werk dat die ‘menselijke thema’s’ op een irritante
manier voorkauwt of op smaak brengt. Het thema wordt
ofwel in een hapklare narratieve structuur gegoten (het
jongetje in de isolatiecel van Maria Marshall) of het wordt
geserveerd met een laagje World Press Photo-glitter (de
onuitstaanbare ‘Christushanden’ van Andres Serrano).
Het MAC’s blijkt wel vaker op gelikte poëzie te vallen. In
Anagramme zijn er bijvoorbeeld de goudgele, verlaten stads-
beelden te zien van Rut Blees Luxemburg: slappe stem-
mingskunst.

En dan is er nog de al even poëtische omkadering, met de
teksten in het Album: de essays en de – ondraaglijke – poë-
tische instantreflecties waarmee Ghislain Olivier de repro-
ducties van de werken begeleidt. Ook de tentoonstelling
Anagramme – alleen al die titel – is affirmatief poëtisch. De
werken worden gedoseerd en gespatieerd op een manier die
haast aan het pretentieuze grenst – het is alsof ze moesten
‘wegen’ als woorden in een gedicht. Typerend is bijvoor-
beeld dat van Thierry De Cordier slechts het ‘wandelende
trapezium’ en één bewerkte foto wordt getoond. Nochtans
was er plaats genoeg om al het tweedimensionale werk van
deze kunstenaar – het MAC’s heeft zes stuks in depot – op
zaal te hangen. 

Representatief verzamelen is niet de eerste zorg van het
MAC’s. Zelfs de Waalse of Franstalige kunstscène wordt
niet in de breedte verzameld. Er is substantieel werk van een
aantal Franstalige Belgen (Jacques Charlier, Patrick
Corillon, Sylvie Eyberg, Michel François, Michel Frère, Ann
Veronica Janssens, Joëlle Tuerlinckx en Angel Vergara
Santiago) maar er zijn evengoed afwezigen – zoals Didier
Vermeiren en Chantal Akerman. Het MAC’s opteert sans
gêne voor een fragmentaire aanpak. Dat kan op zich best
verfrissend zijn; maar de specifieke invalshoek en de subjec-
tieve voorkeuren van de verantwoordelijken moeten dan
wel meezitten, en daar knelt het schoentje. Hun ‘poëtische’
smaak, hun precieuze omgang met kunst en het poëtische
gewauwel dat errond verkocht wordt, zijn soms moeilijk te
verdragen. Dirk Pültau

p Anagramme, tot 7 mei in het MAC’s, Site du Grand-
Hornu, Rue Saint-Louise 82, 7301 Hornu (065/65.21.21;
www.mac-s.be). Het boek Album. Collection du Musée des
arts contemporains du Grand-Hornu 1999-2004 werd in
2005 uitgegeven door het MAC’s en het MAM (het Musée
d’art moderne Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq), naar
aanleiding van Voisins Officiels, een tentoonstelling in het
MAM met werk uit de collectie van het MAC’s (12 maart tot
3 juli 2005).

Publicaties
Kunst im Sehverlust. Wat betekent het kijken voor de
kunst? Hoe zit het met de tastzin? Is er een kloof tussen
kunst bestemd voor het zien en het tasten? Kan werk van
blinde kunstenaars die tegenstelling herbemiddelen? Dit
soort vragen naar alternatieve verhoudingen van zintuig-
lijkheid, representatie en perceptie ontstaat wanneer het
kijken wegvalt. Kunsthistoricus en filosoof Volkmar
Mühleis (momenteel docent wijsbegeerte aan Sint-Lucas
Gent) deed hierrond onderzoek in zijn doctoraatsverhande-
ling Kunst im Sehverlust, dat recent in boekvorm werd uitge-
geven. Mühleis koppelt fenomenologie en kunstwetenschap
om inzicht te verwerven in de betekenis van blinde en
slechtziende kunstenaars voor de kunstgeschiedenis en
theorievorming. De auteur biedt een panoramisch over-
zicht, wat weliswaar een informatief werk oplevert over
‘blindheid in de kunst’, maar dat ook meer dan eens aan de
oppervlakte blijft. Als theoretisch project wordt de inzet van
Mühleis’ pleidooi voor een kunstopvatting zonder visuele
grondslag nooit echt helder.

“Blindheid wordt hier niet metaforisch opgevat en al
evenmin als fenomeen van het andere, maar als deel van

een gemeenschappelijke gedifferentieerde structuur die het
mogelijk maakt kunst te beleven”, aldus de flaptekst.
Daarmee is een eerste theoretisch uitgangspunt van
Mühleis duidelijk: de Frans-Duitse fenomenologische tradi-
tie benadert weten en waarneming als lichamelijk veran-
kerde processen, die een ontwikkeling en geschiedenis heb-
ben. In het Duits wordt die reflexieve benadering van het
lichaam verbonden met de notie Leib (tegenover het objec-
tieve Körper), die geregeld terugkeert bij Mühleis. Een feno-
menologische analyse van kunst gaat onder meer uit van
de volgende vraag: hoe verhouden kunstwerk, beeldmatig-
heid en bewustzijn zich tot elkaar? Op zoek naar wat zien-
den en blinden delen, wil Mühleis nagaan hoe het kijken als
toegang tot de kunst in het geval van zienden ook met niet-
zien doordesemd is. “De analyse van de ander is een zelf-
analyse.” (p. 27) Niet de metaforiek van het onzichtbare is
wat Mühleis hier voor ogen staat, wel de concreetheid van
de tastzin. Een analyse van de culturele vooronderstellin-
gen van het kijken, waarmee de visual studies de fenomeno-
logie vandaag politiseren, biedt Mühleis niet.

Gelijkaardige opvattingen treft Mühleis aan bij de kunst-
historicus Heinrich Wölfflin: “Hij vertegenwoordigde een
geschiedenis van het kijken die haar hoogtepunt niet in de
vermeende zuiverheid van het visuele zou moeten kennen,
maar die ook terugvalt op concepten van de voorstelling
[Vorstellung], alsook op een vlechtwerk van zinnelijke waar-
neming, dat het beroeren, zien en voelen verenigt.” (p. 75)
De tastzin is dus ook bij zienden niet zomaar een aanhang-
sel, maar een integraal deel van hun waarneming in het
algemeen.

Om precies dat aandeel van haptische en conceptuele ele-
menten in het kijken te duiden, sprokkelt Mühleis een
geschiedenis van blindheid in de kunst bij elkaar. Grosso
modo lopen daarbij drie lijnen door elkaar: ten eerste een
conceptuele traditie die de innerlijke contemplatie als basis
voor kunst neemt, ontstaan in de renaissance en met de
blinde dichter Homeros als model. Ten tweede een sociaal-
emancipatorische geschiedenis van blinden en blinde kun-
stenaars, waarin Diderots Lettre sur les aveugles (1749) een
belangrijke rol speelde en nadien ook de ontwikkeling van
het kunstonderwijs. Die bewijst intussen dat er kunst van
blinden bestaat buiten een louter therapeutisch kader. Hoe
zit het echter met een autonome haptische kunst? Dat is de
derde lijn, die teruggaat op theoretische aandacht voor de
tastzin bij Berkeley en Condillac, en die door Herder tot een
pleidooi werd omgesmeed in zijn filosofie van het voelen.

Deze veelkantige geschiedenis, die achtergrond biedt
voor Mühleis’ verdere argumentatie, wringt ergens: het
emancipatieproces van blinden binnen maatschappij en
kunstgeschiedenis en de toenemende autonomie en reflexi-
viteit van een haptische kunst zijn twee verschillende
zaken. Schuilt in hun expliciete verweving niet een wat
onbezonnen modernistische stellingname? Kunsthistoricus
Rudolf Arnheim schrijft in het essay Perceptual Aspects of
Art for the Blind: “It is precisely the conception of an auto-
nomous haptic art, however, that has enabled the educa-
tion of the blind to take a decisive step forward. It has also
enriched the psychology of perception with a new chapter,
which deepens our understanding of vision by contrast.”
(geciteerd in Mühleis, pp. 183-184) Mühleis maakt een
expliciete koppeling van beide elementen en ziet daarin een
uitdaging: “De thematisering van de eigen waarneming is
toch een kans die blinden op beslissender wijze kunnen
aangrijpen dan zienden, en die een blindgeborene mis-
schien in richtingen volgen kan, die de ziende – als hij
terugvalt op zijn ervaringsspectrum – mogelijk niet eens
onderkent.” (pp. 184-185)

In dit licht behandelt Mühleis het werk van blinde, slecht-
ziende en ziende kunstenaars en wordt duidelijk op welke
manieren zij een eenzijdig visuele benadering van kunst
openplooien. Ik haal kort enkele elementen aan uit het
boek. Hoe wordt de invloed van hun oogziekten in het werk
van Edgar Degas en Claude Monet fysiologisch, neurolo-
gisch en kunsthistorisch geïnterpreteerd? De bespreking
van het werk van de slechtziende schilder Jonathan Huxley
maakt duidelijk dat de manier waarop kunstenaars hun
oogziekte conceptueel vertalen in hun werk een complexe

kwestie is. De slechtziende beeldhouwer José Grania Moreira
zoekt in zijn werk naar een verbinding tussen handen en
voorstellingsvermogen, precies om het tasten een autonome
rol toe te kennen in het perceptieproces. Via tactiele verwijs-
kracht in schilderijen belandt Mühleis bij de ‘tactiele’ licht-
installaties van James Turrell, die de grenzen van de visuele
waarneming aftast: “Most of us have forgotten how we lear-
ned to see. This laziness in recognizing prejudiced percep-
tion becomes apparent when we are no longer provided
with expected seens.” (geciteerd in Mühleis, p. 89)

De haptische ervaring gaat uit van het betasten met de
vingers om via de bemiddeling door beweging (kinesthesie)
en het lichaamsschema tot voorstelling en inzicht te leiden
– Leiblichkeit als lichamelijke verwevenheid en samenwer-
king. In een boeiende analyse wordt de complexiteit en bete-
kenis hiervan in het werk van Alberto Giacometti geduid,
namelijk hoe lichaamsinterne en conceptuele elementen
een fysieke én symbolische verbinding aangaan als basis
voor een kritiek van een strikt visuele waarneming. Dat is
de opmaat tot twee langere, afsluitende presentaties van de
blinde beeldhouwer Flavio Titolo, die ruimtelijke ervaring
met de structuur van zijn sculpturen verbindt, en de blinde
filosoof, fotograaf en conceptuele kunstenaar Evgen
Bavciar. Die laatste projecteert visuele waarnemingen op
basis van beschrijvingen door zienden, alsook uit eigen her-
innering (hij werd blind op elfjarige leeftijd): “De vraag, wat
is een beeld?, stelt zich voor blinden steeds nadrukkelijk in
de herinnering: wat is een herinneringsbeeld, in hoeverre is
het verbleekt, gemodificeerd enzovoort. En verder: welke
betekenis heeft het vandaag?” (p. 221)

Doorheen dit alles krijgt Mühleis’ pleidooi voor een hap-
tische benadering van kunst reliëf en geeft hij ook een eer-
ste aanzet tot een alternatieve kijkgeschiedenis. Over de kri-
tische inzet en de betekenis van deze “fenomenologische
wending” en kunstopvatting die niet op een visuele grond-
slag stoelt, blijft Mühleis echter op de vlakte. Of hebben
theorieën van het niet-visuele thans misschien een even
vanzelfsprekende plaats en werkzaamheid als de visuele
cultuur waarin we leven? Jeroen Peeters

p Volkmar Mühleis, Kunst im Sehverlust, verscheen in 2005
bij Wilhelm Fink Verlag, München, in de reeks Phänomeno-
logische Untersuchungen (onder redactie van Bernhard
Waldenfels). Contactadres: Wilhelm Fink Verlag, Jühenplatz
1-3, 33098 Paderborn (05251/127-5; www.fink.de). ISBN
3-7705-4125-1.

Medewerkers: Steven Humblet, Steven Jacobs, Kees Keijer,
Dirk Mertens, Jeroen Peeters, Wouter Van Acker, Lieven
Van Den Abeele, Dorine van Hoogstraten, Gijs van Oenen,
Indira van ‘t Klooster

Nieuwe publicaties
• Vito Acconci, Language to Cover a Page. The Early

Writings of Vito Acconci. red. Craig Dworkin.
Cambridge (Mass.): MIT Press, 2006.
ISBN 0-262-01224-3

• Carla Benedetti. The Empty Cage. Inquiry Into the
Myterious Disappearance of the Author. Ithaca/London:
Cornell University Press, 2005. ISBN 0-8014-4145-5

• Context K#3, Actuele kunst 2006. red. Francis Smets.
Hasselt: Ciap, 2006. ISBN 90-803029-4-5

• East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe.
red. Irwin. London: Afterall Books, 2006.
ISBN 1-84638-005-7

• Boris Groys. Ilya Kabakov; The Man Who Flew Into Space
From His Apartment. London: Afterall Books, 2006.
ISBN 1-84638-004-9

• Pierre Huyghe, Le Château de Turing. dvd. Dijon/Brussel:
Les Presses du Réel/Michèle Didier, 2006.

• Public Space / Two Audiences. Works and Documents from
the Herbert Collection. Inventaire. Barcelona/Graz:
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)/
Kunsthaus Graz, 2006.
Engelstalige versie: ISBN 84-89771-20-0
Duitstalige versie: ISBN 84-89771-22-7

• Dirk Lauwaert. Geschriften over film 1971-2001.
Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2005.
ISBN 90-77503-32-3

• W.J.T Mitchell. What Do Pictures Want? The Lives and
Loves of Images. Chicago: University of Chicago Press,
2005. ISBN 0-226-53245-3

• Rachel Moore. Hollis Frampton; (Nostalgia). London:
Afterall Books, 2006. ISBN 1-84638-001-4

• Blake Stimson. The Pivot of the World. Photography and
Its Nation. Cambridge (Mass.): MIT Press, 2006.
ISBN 0-262-69333-x

• Ernst van Alphen. Art in Mind. How Contemporary
Images Shape Thought. Chicago: University of Chicago
Press, 2005. ISBN 0-226-01529-7

• Jan Verwoert. Bas Jan Ader; In search of the Miraculous.
London: Afterall Books, 2006. ISBN 1-84638-002-2

• Alistair Wright. Matisse and the Subject of Modernism.
Ewing: Princeton University Press, 2005.
ISBN 0-691-11947-3

• Slavoj Zizek. The Parallax View. Cambridge (Mass.):
MIT Press, 2006. ISBN 0-262-24051-3
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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 Lieven Nollet, Leopold Liou [tot 19/3]

Netwerk 
Houtkaai z/n – 9300 Aalst
053/78.89.81 wo-za 14-18u
q ‘New Reform 1970-’79. Het audiovi-
suele aspect’ – Simona Brinkmann,
Maria Degrève, Francis Denys, Nico
Dockx, Saki Satom, Steve Schepens [tot
15/4]

Antwerpen

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 2000 Antwerpen
03/233.13.45 do-zo 13u30-18u
q ‘La tempesta’ – Etienne Desmet /
‘Nagroen’ – Sara Pessoa [tot 9/4]

deSingel 
Jan Van Rijswijcklaan 155 – 2018
Antwerpen 03/248.28.28 di-zo 14-18u
q ‘35m’ – Kristoffel Boghaert [ tot
19/3] q ‘I’ve heard about... (a flat, fat,
growing urban experiment)’ – R&Sie(N)
[tot 9/4] q ‘35m’ – Jo Taillieu [27/4 tot
11/6] q Serôdio, Furtado & Associados
[27/4 tot 18/6]

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

Extra City 
Silo – Kaai 44 & Mexicostraat 20A –
2030 Antwerpen
03/272.28.80 do+zo 11-18 vr-za 11-23u
q ‘The Galleries Show’ [19 tot 23/4]
q ‘Küba’ – Kutlug Ataman [19/3 tot 28/5]
q ‘Ars Viva’ – Jason Dodge, Robin
Rhode, Michaela Meise, Takehito
Koganezawa [20/4 tot 11/6]
q ‘E-flux Video Rental’ [20/4 tot 24/9]

FotoMuseum Provincie Antwerpen
Waalse Kaai 47 – 2000 Antwerpen
03/242.93.00 di-zo 10-18u
q ‘Aftermath. Bosnia’s Long Road to
Peace’ – Sara Terry [tot 26/3]
q ‘Leve ik! Ed van der Elsken’ / ’Shadow
Chamber’ – Roger Ballen [tot 28/5]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 2000
Antwerpen 03/231.90.56 wo-za 14-18u
q ManfreDu Schu, Bettina Bach 
[tot 22/4]

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

Galerie Het Vijfde Huis
Reyndersstraat 5 – 2000 Antwerpen
03/232.11.19 za-zo 11-18u
q Jan De Wachter [tot 2/4]

Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 – 2000 Antwerpen
03/257.25.52 ma-za 14-18u
q ‘Belgische moderne kunst’ – Thevenet,
Permeke, Jespers, Baes, Delvaux, De
Boeck, Cantré...

Galerie Mercator
Desguinlei 100 – 2018 Antwerpen
03/247.24.19 ma-vr 9-17u zo 14-17u
q ‘Sexes’ – Sofie Muller [tot 31/3]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 2000 Antwerpen
03/237.11.27 di-vr 10-18u za 12-18u
q Anne Daems [16/3 tot 22/4]

Het Paleis
Meistraat 2 – 2000 Antwerpen
03/202.83.11 vr-zo 10-18u
q ‘Perfect Present’ – Vaast Colson,
Erki De Vries, Tom Vansant, Hans Wuyts,
Ilke De Vries, Leon Vranken [tot 30/3]

In-Between 
Paardenmarkt 90-92 – 2000 Antwerpen
03/232.22.29 wo-za 11-18u
q Jurgen Gregoir – installatie [tot 6/4]
q Ans Nijs – schilderijen, tekeningen
[20/4 tot 1/6]

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 ‘Caballero’s en andere personages in
de tekeningen van de jonge James
Ensor’ [tot 30/4] q ‘Het allermooiste uit
het prentenkabinet IV’ [12/5 tot 13/8]
q Jan Fabre [13/5 tot 3/9]
q ‘Schilderkunst in Antwerpen na
Rubens 1650-1700’ [10/4 tot 3/9]
q ‘Rijksmuseum aan de Schelde.
Meesterwerken uit de schatkamer van
Nederland’ [tot 31/12]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 2060 Antwerpen
03/238.81.66 do-za 13-17u
q Tamara Van San [30/3 tot 1/4]
q Sabrina Basten [4 tot 6/5]

MuHKA 
Leuvenstraat 32 – 2000 Antwerpen
03/238.59.60 di-zo 10-17u
q ‘De-Regulation. Kutlug Ataman in
Context’ [18/3 tot 28/5]
q Jan Fabre [13/5 tot 20/8]

Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14 – 2000 Antwerpen
03/288.49.77 do-za 14-18u
q ‘Blissed’ – Knut Asdam [-/3 tot -/4]
q ‘Pattern Recognition’ [15/4 tot 25/5]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 2000 Antwerpen
03/248.08.45 do-za 14-18u
q ‘Zeit-Schrift 2006 Jg.54, nr.1’ – Marc
Schepers [16/3 tot 15/4]

Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 – 2000 Antwerpen
03/248.08.71 wo-za 14-18u
q ‘Denkmal 47, Stella Lohaus Gallery,
Vlaamse Kaai 47, Antwerpen, 2006, deel
II’ – Jan De Cock [16/3 tot 22/4]

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 – 2000
Antwerpen 03/216.16.26 wo-za 14-18u
q Patrick Van Caeckenbergh [16/3 tot
15/4]

Bornem

Monumental
Luipegem 77 – 2880 Bornem
03/889.01.69 wo-vr 10-16u zo 14-18u
q Willy en Valerie Decleer [tot 30/4]

Brussel

Aliceday
Dageraadstraat 62 – 1000 Brussel
02/646.31.53 wo-vr 13-19u za 14-19u
q ‘Travaux photographiques’ – Jos De
Gruyter & Harald Thys [tot 1/4]

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

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 1040 Brussel
02/735.52.12 di-vr 14-18u
q ‘Marilyn Forever’ – Omar Ronda [tot
14/4]

Bortier Galerij
Magdalenasteenweg 55 – 1000 Brussel
02/279.64.34 di-za 11-18u
q Isabelle Francis [tot 18/3]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel
02/507.82.00 di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Silent Winds & Cloudy Insulin’ –
Martin Arnold [tot 21/3] q ‘A4’: ‘Swing’
– Annick Lizein/’Acid On My Sphinx’ –
Aline Bouvy, John Gillis [tot 23/4]
q ‘Théo Van Rysselberghe (1862-1926)’
[tot 21/5] q ‘Het verlangen naar

schoonheid. De Wiener Werkstätte en
het Stoclet huis’ [tot 28/5]
q ‘God(en): een gebruiksaanwijzing’ [-/4
tot -/6]

Brigittinenkapel
Korte Brigittinenstraat – 1000 Brussel
di-vr 13-18u za 10-18u zo 10-15u

q Claudio Parmiggiani [tot 19/3]

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]

Crown Gallery
Hopstraat 7 – 1000 Brussel
02/514.01.23 do-za 14u30-18u30
q ‘Different Realities’ [tot 18/3]

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Jules Besmestraat 95 – 1081 Brussel
058/51.47.57 di-vr 14-18u za 10-17u
q Alsican [6/4 tot 27/5]

Erna Hécey Gallery
Fabrieksstraat 1 – 1000 Brussel
02/502.00.24 di-za 14-19u
q ‘Location Shots’ – Oystein Aasan,
Isabelle Cornaro, Sylvia Henrich, Olivier
Millagou, Ivan Moudov, Riccardo
Previdi, Christine Würmell, Franz
Ackermann, Pierre Bismuth, Olaf
Nicolai, Manfred Pernice, Martha
Rosler, Daniel Buren, Lawrence Weiner
[tot 1/4] q Pierre Bismuth [7/4 tot -/5]

Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 – 1060 Brussel
02/538.42.20 di-zo 13-18u
q ‘A l’image de rien’ [tot 26/3]
q ‘Projet: Bruxelles’ – Luca Etter,
Sarah Morissens, Armand Quetsch [29/3
tot 21/5]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 1000 Brussel
02/219.44.51 wo-za 14-18u
q ‘Zona Oeste/La femme est sentimen-
tale’ – Olivier Zabat – film [tot 24/4]

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

Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 – 1000 Brussel
02/219.14.22 di-za 14u30-18u
q Thomas Struth [tot 1/4]

Heizel – Paleis 11 & 12
Belgiëplein 1 – 1020 Brussel
0800/30.007 do-zo 12-20u ma 12-22u
q ‘ArtBrussels 2006’ – kunstbeurs [21
tot 24/4]

ISELP
Waterloolaan 31 – 1000 Brussel
02/504.80.70 ma-za 9u30-19u
q ‘Prorata temporis’ – Alain Bornain
[tot 15/4]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 1000 Brussel
02/741.73.00 di-zo 10-17u
q ‘Kunst uit Tibet. De collectie Léon
Verbert’ [29/3 tot 27/8]

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten 
Regentschapsstraat 3 – 1000 Brussel
02/508.32.11 di-zo 10-17u
q ‘L’art nouveau. Het Huis Bing’ [17/3
tot 23/7]

La Verrière – Hermès
Waterloolaan 50 – 1000 Brussel
02/511.20.62 ma-za 11-18u
q ‘Partiprisme’ – Yann Kersalé [tot 31/3]

Le Botanique
Koningsstraat 236 – 1210 Brussel
02/226.12.11 di-zo 11-18u vr 11-21u
q ‘Blowup, un collectif d’images’ [tot
27/4]

Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 – 1060 Brussel
02/537.65.40 di-vr 14-18u30 za 9u30-
12u 14-18u30
q Mark Brusse [tot 18/3]
q Yves Zurstrassen [20/3 tot 20/5]

Librairie Quartiers Latins
Martelaarsplein 14 – 1000 Brussel
02/227.34.04 ma-za 10-18u
q ‘Paysag’aires’ – Daniel Fouss [tot 29/4]

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 ma-vr 10-17u za 13-17u
q ‘F for Fake & Ringbahn’ – Filipa
Cesar – video [23/3 tot 24/4]

Stadhuis Brussel 
Grote Markt – 1000 Brussel
02/279.45.10 di-zo 11-18u
q ‘De obsessie. Verwante visies rond
Alfred Kubin’ [18/3 tot 18/6]

Usagexterne
Oude Graanmarkt 46 – 1000 Brussel
02/502.68.09 di-za 10-19u
q ‘Auto(Portraits)’ [tot 7/4]

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’
[tot 24/6]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 1050 Brussel
02/639.67.30 di-za 12-18u
q ‘Stranded in Canton’ – William
Eggleston / ’Animal Farm’ – Stephen
Wilks / James Welling [tot 8/4]
q John Chamberlain, Chris Brodahl
[21/4 tot 27/5]

Charleroi

BPS 22 
Boulevard Solvay 22 – 6000 Charleroi
071/27.29.71 do-zo 12-18u
q ‘The Quest’ – Honoré d’O [18/3 tot
28/5]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 6032
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
071/43.58.10 di-zo 10-18u
q ‘The World Next Door’ – Paolo
Pellizzari / ’Palestine, Carnet de notes’ –
Véronique Vercheval / ’En attendant son
tour’ – Alain Breyer [tot 4/6]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 – 6010
Couillet
071/36.00.65 wo-vr 14-19u za 11-18u
q Jean-Pierre Scouflaire [tot 25/3]

Damme

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 8340 Damme-
Sijsele
0498/75.43.37 za-zo 10-12u 15-18u
q ‘Play It Again Sam’ – Ph. Baran, Ch.
Fonteyn, Y. Lecomte [8/4 tot 11/6]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 9800 Deinze
09/381.96.70 di-vr 14-17u30 za-zo 10-
12u 14-17u
q Stief Desmet [13/4 tot 5/6]

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 [tot 20/3]

MDD 
Museumlaan 14 – 9831 Deurle
09/282.51.23 di-vr 13-17u za-zo 11-17u
q Albert Oehlen / Marc Goethals [tot
19/3] q ‘Picture This!’ – Erwan Maheo
[tot 19/3] q Gregor Schneider /
Charlotte Vanden Eynde [2/4 tot 14/5]
q ‘Picture This!’ – Stijn Cole [2/4 tot -/4]

Genk

FLACC – centrum voor kunsten en
beeldcultuur
André Dumontlaan 2 – 3600 Genk
089/84.52.23 vr 9-17u za-zo 14-18u
q ‘A Wallpapered Life’ – Stefan
Serneels [tot 31/5]

Gent

Caermersklooster 
Vrouwebroersstraat – 9000 Gent
09/269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Provinciale Prijs voor Beeldende
Kunst 2005’ – Stief Desmet, Steve
Schepens, Pascal De Pauw /
’Kunstwerk(t). Talens Palet’ – Gerda
Lens, Christophe Roeland, Wivina Ockier
[tot 2/4] q ‘Gentse Kanaalzone.
Fotoproject Hogeschool Gent’ [-/5 tot
18/6] q ‘Billboards, New York’ – Wouter
Deruytter [28/4 tot 18/6]

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

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 9000 Gent
09/222.00.33 wo-vr 14-18u za 10u30-
18u30
q ‘Mamba #2’ – Stief Desmet, Ravage
Deluxe – installatie / Milica Tomic [tot
8/4]

Galerij Kunst-Zicht 
Overpoortstraat z/n – 9000 Gent
09/264.82.75 di-do 11-15u
q ‘GNI-RI march 2006’ – Nick Ervinck
[tot 31/3]

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
Burggravenlaan 40 – 9000 Gent
0486/844 392 vr-zo 11-18u
q ‘Sachliche Romanze’ – Jochen
Mühlenbrink [tot 2/4]
q Anne Wenzel [8/4 tot 14/5]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
Citadelpark – 9000 Gent
09/221.17.03 di-zo 10-18u
q ‘Collectie-uitdieping: Henk Visch’ [tot
19/3] q ‘Kunst Nu: Billy’ – Stefaan
Dheedene [tot 26/3] q Phil Collins /
’Eye Contact’ – Franky D.C. [tot 2/4]
q ‘Recollecting Landscapes 1904 –
1980 – 2004. Jean Massart, Georges
Charlier, Jan Kempenaers, Richard
Venlet’ [tot -/4] q Dora Garcia [tot 7/5]
q ‘2de Quadriënnale’ [6/5 tot 20/8]

Vooruit
St.-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent
09/225.56.43 20-24u
q ‘Courtisane Festival’ – kortfilm, nieu-
we media [20 tot 23/4]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 9000 Gent
0477/78.90.98 wo-vr 13-17u 
za-zo 13-18u
q ‘Update. De oorsprong’ [1/4 tot 8/6]

Hamme

Gaanderij Vercammen
Kapellestraat 70 – 9220 Hamme
052/48.07.87 za-zo 14-18u
Rik Annerel, Marita Vervaet, Jan
Wittoeck [19/3 tot 23/4]

Hasselt

CIAP
Zuivelmarkt 44 – 3500 Hasselt
011/22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u
q ‘Second Skin’ – Roel Vandebeek 
[tot 8/4]

de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 – 3500 Hasselt
011/22.99.31 di-zo 10-17u
q ‘Sequences’ – Ton Huijbers /
’Tekenkunst’ [tot 9/4] q Vincen
Beeckman, Wim Wauman [22/4 tot 25/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 3500 Hasselt
011/29.59.60 di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Excess. 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... [tot 21/5]

Heist-op-den-Berg

Cultuurcentrum Zwaneberg
Bergstraat z/n – 2220 Heist-op-den-Berg
015/25.07.70 ma-za 10-20u do 10-17u
zo 12-20u
q ‘Contaminated City #2’ – Fred
Michiels [tot 19/3]

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 [tot 26/3]
q Magda Luttikhuizen, Fred Bellefroid
[2/4 tot 28/5]

Hornu

Musée des Arts Contemporains de la
Communauté française de Belgique
(MAC’s)
Rue Sainte-Louise 82 – 7301 Hornu
065/65.21.21 di-zo 10-18u
q ‘Anagramme. The MAC’s Collection
Revisited’ [tot 7/5]

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]
q ‘De laatste getuige. Het oorlogsland-
schap van de Ieperboog’ [8/4 tot 19/11]

Knokke

Benoot Gallery
Zeedijk 743 – 8300 Knokke
050/61.12.37 za-ma 10u30-18u30
q ‘Photography’ – Carine & Elisabeth
Krecké, Mo Ramakers, Jorgen Polman
[tot 10/4] q Dario Pérez-Flores, Hilde
Van Sumere – schilderijen, sculpturen
[15/4 tot 22/5]

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

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A – 8300 Knokke-
Heist 050/62.93.63 za-zo 14-18u
q Peter Downsbrough [8/4 tot 11/6]

Kortrijk

Kunstgalerie Cellaar
Hoverniersstraat 13 – 8500 Kortrijk
056/32.90.88 vr+zo 14-18u za 11u-18u
q ‘B-plekken’ – Marc Horemans [8/4 tot
14/5]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée
Rue des Amours 10 – 7100 La Louvière
064/27.87.27 di-vr 12-18u za-zo 11-18u
q ‘Silence, la violence! Concours
d’images numériques’ / ’Livres, estampes
et multiples 1978-2005’ – Jaume Plensa
[tot 16/4] q ‘Hout’ – Luc Etienne, Peter
Lang, Marijke Verhoef, Hans Wap/’Prix
de la Gravure et de l’Image imprimée’
[13/5 tot 13/8]

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’
[tot 2/4]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 3000 Leuven
016/23.03.20 ma-vr 10-18u zo 14-18u
q ‘Hyperbolic’ [24/3 tot 28/4]

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’ [tot 2/4]

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 –
4000 Liège
04/227.19.91 do-za 14-18u zo 11-17u
q Suchan Kinoshita, Sylvie Macias Diaz
[tot 2/4]

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

Lier

De Voorkamer
H. Geeststraat 7 – 2500 Lier
0499/38.25.31 vr-za 18-21u30
q ‘Heilige Geest’ – Patrick Beaulieu,
Ruben Bellinckx, Anton Cotteleer, Yves
Coussement, Sofie Muller, Patricia
Smith, Yves Velter, Stevie Wishart, Bart
Verwilt... [tot 15/4]

Loppem

Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteenweg 52 A – 8210
Loppem-Zedelgem
0477/83.23.70 do-zo 15-18u
q ‘Physical Void’ – Piki & Liesbet
Verschueren [tot 19/3]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 2800 Mechelen
015/33.63.36 vr-zo 14-18u
q Johan Creten [19/3 tot 7/5]

Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren – 2800 Mechelen
015/29.40.14 do-zo 11-18u
q Peter Buggenhout [tot 23/4]
q Maarten Vanden Abeele [5/5 tot 25/6]

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’ [tot 17/4]
q Vincent Beague [17/3 tot 11/6]

Oostduinkerke

Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
Polderstraat 76 – 8670 Oostduinkerke
058/51.47.57 vr-zo 14-18u
q Mieke Everaet, Antoon De Clerck
[8/4 tot 28/5]

Oostende

Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 – 8400 Oostende
059/70.18.70 za-zo 10u30-18u30
q Marc Mendelsohn, J.P. Temmerman –
schilderijen, objecten [17/3 tot 17/4]

Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst
Romestraat 11 – 8400 Oostende
059/50.81.18 di-zo 10-18u
q ‘2006 Beaufort, triënnale voor heden-
daagse kunst aan zee’ [1/4 tot 3/9]

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]

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.
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Roeselare

Cultuurcentrum De Spil
H. Spilleboutdreef 1 – 8800 Roeselare
051/26.57.00 ma-za 11-18u
q Florin Maen [12/3 tot 23/4] q ‘Pulp
de Luxe’ / Geert Van Allemeersch [28/4
tot 28/5]

Sint-Amandsberg

Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg – 9040 Sint-
Amandsberg 0475/85.54.53 
vr 14-19u za-zo 11-19u
q ‘Categorieën’ – Thé van Bergen [tot
26/3] q ‘Between Pain and Passion’ –
Membrandt [8/4 tot 30/4]

Galerie Etienne Dewulf
Verkortingstraat 42 – 9040 Sint-
Amandsberg  09/238.29.58 za 14-18u
zo 10-12u 14-18u
q ‘Between Pain and Passion’ –
Membrandt [8 tot 30/4]

Sint-Truiden

Cultuurcentrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 – 3800 Sint-
Truiden 011/69.39.90 zo-vr 14-17u
q Stephan Balleux [25/2 tot 9/4]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 1853 Strombeek-
Bever 02/263.03.43 dagelijks 10-22u
q ‘Voor de achterkant van de saloncon-
dities’ – Vaast Colson, Ivo Provoost &
Simona Denicolai [tot 5/4]
q Angel Vergara, Damien Delepeleire,
Fons De Muynck [21/4 tot 23/5]

Turnhout

Cultuurcentrum De Warande
Warandestraat 42 – 2300 Turnhout
014/41.94.94 di-za 14-18u zo 10-12u
14-18u
q Paul Baert [16/2 tot 2/4] q ‘Pet
Painting Salon’ – Kristofer Paetau,
Ondrej Brody [15/3 tot -/4]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 8790 Waregem
056/62.94.10 
q ‘Voorbij het zwart. Selectie van de
laureaten van de Gaverprijs 1982-2004’
– Karin Borghouts, Hans Bruyneel,
Christophe Denys, Stief Desmet, Wendy
Morris, Reniere & Depla, Katleen
Vermeir... [tot 23/4]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 9473 Welle
053/66.43.82 vr-za 14-18u zo 10-12u
14-18u
q Nathalie Guilmot [tot 26/3]

Zwevegem

Transfo Zwevegem
Paul Ferrardstraat 15-21 – 8550
Zwevegem 056/64.48.93 do-zo 14-18u
q Joel De Rore [3 tot 26/3]

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 ‘Global Players. Deutsche und
Japanische Kunst der Gegenwart’ [tot
19/1] q Matthias Weischer – schilderijen
[tot 26/3] q Barbara Kruger [tot 23/4]

Baden-Baden

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 76530 Baden-
Baden 07221/232.50 di-zo 11-18u
q ‘Thomas Schütte. Arbeiten auf Papier’
[tot 30/4]

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 [tot 23/4] 
q ‘Art of Tomorrow: Hilla Rebay and
Solomon R. Guggenheim’ [13/5 tot 13/8]

Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 – 10117 Berlin
030/281.73.25 di-zo 12-18u
q ‘4. Berlin Biennale für zeitgenössische
Kunst. Of Mice and Men’ – Matthew
Monahan, Michaël Borremans, Ian
Kiaer, Tino Sehgal, Erik van Lieshout,
Marcel van Eeden, Cathy Wilkes, Tacita
Dean, Jeremy Deller, Roger Ballen,
Pawel Althammer, Tomma Abts... [25/3
tot 28/5]

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10 – 10557
Berlin 030/39.78.71.75 di-zo 11-20u
q ‘China. Zwischen Vergangenheit und
Zukunft’ [24/3 tot 14/5]

Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstraße 13 – 10785 Berlin
030/254.00.20 wo-ma 10-17u
q ‘Alma Siedhoff-Buscher. Eine neue
Welt für Kinder’/’Gertrud Arndt. Die
Maskenporträts, Dessau 1930’ [tot 20/3]

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 – 10557 Berlin-
Tiergarten
030/39.07.6-0 ma 13-19u di-zo 10-19u
q ‘Transmediale 06: Smile Machines’
[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’ [tot
19/3] q ‘Meesterwerken van de Franse
schilderkunst’ [tot 30/4] q ‘Xi’an.
Keizerlijke macht in het hiernamaals’
[21/4 tot 23/7]

Bremen

Gesellschaft für Aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 28199 Bremen
0421/50.08.97 di-zo 11-18u
q ‘Figueren/Projektionen 2000-2005’ –
Ana Torfs [tot 23/4]

Brühl

Marx Ernst Museum
Comesstrasse 42 – 50321 Brühl
02232/792.711 
q ‘Peter Schamoni zeigt Loplop’ [tot 30/9]

Duisburg

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Düsseldorfer Strasse 51 – 47049
Duisburg
0203/283.26.30 di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘Nachbar. Künstler aus Nijmegen zu
Gast bei der Duisburger Sezession’ [tot
9/4] q ‘Designing Truth’ [30/4 tot 25/6]
‘From Kirchner to Baumeister. 50
Masterworks of Germain Painting 1900
to 1950’ [tot 23/7] q ‘Wilhelm
Lehmbruck. Religiöse Themen’ [tot 30/7]

Düsseldorf

K20 
Grabbeplatz 5 – 40213 Düsseldorf
0211/83.81.130 di-zo 10-18u vr 11-18u
q ‘Museums in the 21st Century:
Concepts, Projects, Buildings’ [1/4 tot
25/6]

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

K21
Ständehausstrasse 1 – 40217 Düsseldorf
0211/83.81.600 di-vr 10-18u 
za-zo 11-18u
q ‘40 Jahre Videokunst.de Digitale
Erbe. Videokunst in Deutschland von
1963 bis heute. Die 80er Jahre’ [25/3
tot 21/5] q ‘Lichtzwang’ – Miroslaw
Balka [13/5 tot 20/8]

Künstlerstipendium Just Düsseldorf
Cecilienstrasse 42 – 40474 Düsseldorf
0211/418.42.77 di-vr 14-18u
q ‘Redites et ratures’ – Olivier Foulon
[tot 26/5]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 40479 Düsseldorf
0211/89.962.60 di-zo 11-18u
q ‘Joseph Beuys in Aktion. Heilfräfte
der Kunst. Hommage zum 20. Todestag’
[tot 19/3] q ‘Vivienne Westwood.
Princess Punk 34 Years in Fashion’
[tot 14/6] q ‘Giovanni Lanfranco (1582-
1647). Zeichnungen in Düsseldorf’ [8/4
tot 5/6] q ‘Zero. Internationale
Künstler-Avantgarde der 50er/60er
Jahre’ [9/4 tot 9/7] q ‘Glas des
Mittelalters und der Renaissance.
Sammlung Karl Amendt’ [18/3 tot 19/7]

Essen

Museum Folkwang 
Goethestraße 41 – 45128 Essen
0201/884.51.03 di-zo 10-18u vr 10-24u
q ‘Caspar David Friedrich (1774-1840).
Die Erfindung der Romantik’ [13/5 tot
20/8]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 – 73728 Esslingen
0711/35.12.24.61 di 11-20u 
wo-zo 11-18u
q ‘Minimal Illusions. Arbeiten mit der
Sammlung Rik Reinking’ [tot 17/4]

Frankfurt

Schirn Kunsthalle 
Am Römerberg – 60311 Frankfurt
069/29.98.82.20 wo-za 11-22u 
di+zo 11-19u
q ‘James Ensor’ [tot 19/3] 
q ‘Max Beckmann. The Watercolors and
Pastels’ [tot 28/5] q ‘The Youth of
Today’ [7/4 tot 25/6]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 60594 Frankfurt
069/21.23.40.37 di-zo 10-17u 
wo 10-20u
q ‘Der Traum aus dem die Stoffe sind.
Das Geheimnis des Eigenschaften’ – Tom
Stark [tot 26/3]

Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 – 60596 Frankfurt-
am-Main 069/21.23.84.71 
di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘UN Studio: Evolution of Space’
[tot 30/4]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 79098 Freiburg
0761/349.44 di-zo 11-17u
q ‘Teleporter’ – Andrea Mihaljevic &
Stefan Hösl [tot 19/3]
q ‘Top 06. Meisterschülerinnen der
Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Karlsruhe’ [7/4 tot 14/5]

Hannover

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 30159 Hannover
0511/32.45.94 di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Yesterday Today Tomorrow etc’ –
Jonathan Monk [tot 16/4] q Jörg Sasse
– fotografie [29/4 tot 18/6]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 76133 Karlsruhe
0721/28.226 di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q ‘Social Design’ – Matthew Brannon,
FOS, Laura Horelli [tot 23/4]
q Armin Lambert [18/3 tot 23/4]
q ‘Wetterleuchten’ – Victor Alimpiev
[5/5 tot 2/7] 
q Hanna Mohn [13/5 tot 2/7]

Kleve

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

Köln

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 50667 Köln
0221/221.223.79 di 10-20u 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘World’s Most Photographed’ [tot 1/5]
q Cristina Iglesias [tot 11/6]
q ‘Salvador Dali. La Gare de Perpignan’
[18/3 tot 25/6]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 50667 Köln
0221/221.221.19 di 10-20u 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Meisterwerke aus dem National-
museum in Breslau’ [22/4 tot 23/7]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 50670 Köln
0221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u
q ‘August Sander. The Linz Years 1901-
1909’ [tot 7/5]

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’ [tot 22/4]
q ‘Faszination Keramik. Moderne japa-
nische Meisterwerke in Ton aus der
Sammlung Gisela Freudenberg’ [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]

Krefeld

Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 – 47798 Krefeld
02151/77.00.44 di-zo 11-17u
q Gregory Crewdson [tot 14/5]

Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 – 47798 Krefeld
02151/77.00.44 di-zo 11-17u
q Gregory Crewdson [tot 14/5]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 – 51377
Leverkusen 0214/855.56-0 
di 11-21u wo-zo 11-17u
q Isca & Timothy Greenfield-Sanders –
fotografie [26/3 tot 18/6]

Mönchengladbach

Städtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 41061
Mönchengladbach
02161/25.26.31 di-zo 10-18u
q ‘Never Again’ – Monica Bonvicini [tot
9/4] q ‘Anfänge der Computergraphik,
aus der Sammlung Etzold’ – Herbert W.
Franke, Manfred Mohr, Frieder Nake,
Georg Nees [tot 23/4]
q ‘Silberlicht’ – Heinz Mack [tot 23/4]

München

Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 – 80333 München
089/23.80.50 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Rembrandt. Etchings’ [tot 26/3]
q ‘Japanische Palakte Heute. Poster
Design from Japan since 1990’ [tot
23/4] q ‘Ellen Auerbach (1906-2004):
Tribute to Pit’ – fotografie [16/4 tot
28/5] q ‘Ort und Erinnerung. Sites of
National Socialist Past in Munich’ [tot
30/5] q ‘Monika Baer. Paintings and
Drawings 1992-2005’ [tot 11/6]
q ‘Nobuyoshi Araki: Tokyo / Sexteen
1969-1973, 1973’ / ’Wolfgang Tillmans:
Munich Installation 1991-2004, 2005’
[tot 11/6] q Al Taylor – tekeningen [6/4
tot 11/6] q William Forsythe [7/4 tot
30/7]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 80538
München 089/211.27.115 
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...
[tot 23/4]  q ‘Konstantin Grcic
Industrial Design’ [16/3 tot 9/7]

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 80799 München
089/23.80.52.16 di-zo 10-17u do 10-20u
q Cy Twombly – sculpturen [23/3 tot
19/6]

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

Münster

Westfälisches Landesmuseum 
Domplatz 10 – 48143 Münster
0251/59.07.01 di-zo 10-18u
q ‘Emotion of Color’ – Phil Sims 
[tot 9/4] q Pierre Soulages [tot 23/4]
‘Melchior Lechters Gegen-Welten. Kunst
um 1900 zwischen Münster, Indien und
Berlin’ [tot 1/5] q ‘Ernst Ludwig
Korchner: Erstes Sehen. Der Bestand
des Berliner Kupferstichkabinetts’ [30/4
tot 9/7] q ‘Sammerlust und
Augenweide. Die Münzsammlung der
Lüffe-Stiftung’ [6/5 tot 6/8]

Nordhorn

Städtische Galerie 
Alte Weberei, Vechteaue 2 – 48529
Nordhorn 05921/97.11.00 
q ‘Goldgelb’ – Sonja Alhäuser [tot 19/3]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 90402 Nürnberg
0911/231.24.03 di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘Last Night a Drawing Saved My Life’
– Stefan Wissel/’Arbeiten auf Papier seit
1960’ – John Wesley [tot 23/4]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst 
Unteres Schloss 1 – 57072 Siegen
0271/405.77.10 
q ‘Giorgio Morandi. Rätsel des
Sichtbaren’ [tot 30/4] 
q ‘Faites vos jeux! Kunst und Spiel seit
Dada’ – Jean Tinguely, Stephen Wilks,
Oyvind Fahlström, Peter Friedl, John
Cage, Robert Filliou, Carsten Höller...
[tot 14/5]

Stuttgart

Württembergischer Kunstverein
Kunstgebäude am Schlossplatz – 70173
Stuttgart
0711/22.33.70 di-zo 11-18u wo 11-20u
q ‘On Difference #2: Grenzwertig’ –
Judit Angel, Galia Dimitrova, Alenka
Gregoric, Ricardo Basbaum, Nathalie
Boseul Shin, Raqs Media Collective [tot
30/4] q ‘Pong.Mythos’ – Al Alcorn,
Ralph Baer, Dr. Pong, Valie Export,
Gordan Savicic, Stephan Kambor, Niklas
Roy, Olaf Val... [tot 30/4] q Dan
Perjovschi, Fernando Bryce, Michaël
Borremans – tekeningen [1/4 tot 4/6]

Weil am Rhein

Vitra Design Museum
Charles Eamesstraße 1 – 79576 Weil am
Rhein 07621/70.22.00 
di-vr 14-18u za-zo 11-17u
q ‘Joe Colombo. Die Erfindung der
Zukunft’ [tot 10/9]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 68130 Altkirch
03.89.08.82.59 di-vr 10-18u 
za-zo 14-19u
q ‘Victime de la mode’ – Inez van
Lamsweerde, Frank Perrin, Timur
Celikdag, Hussein Chalayan, Zhang Da,
Alicia Framis, Liza May Post,
Roy Villevoye [tot 21/5]

Beaumont du Lac

Centre d’Art Contemporain de
Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière – 87120 Beaumont du
Lac 05.55.69.27.27 dagelijks 11-18u
q ‘Jour après jour & un autre jour’ –
Nico Dockx, Aglaia Konrad, Mark Luyten
[tot 21/5]

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 Mathieu Mercier [8/4 tot 18/6]

Dijon

Le Consortium
Rue Quentin 16 – 21000 
03.80.30.75.23 di-za 14-18u
q Verne Dawson [tot 29/4]

Le Consortium
Rue de Longvic 37 – 21000 Dijon
03.80.68.45.55 di-za 14-18u
q ‘Parade Float Graveyard’ – Amy
O’Neill [tot 29/4]

Grenoble

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

Lyon

Musée des Beaux-Arts 
Place des Terreaux 20 – 69001 Lyon
04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u
q ‘Les fous de Géricault’ [-/4 tot -/7]

Marseille

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 13002
Marseille
04.91.91.27.55 ma-za 10-12u30 14-18u
q ‘Partenaire particulier’ – Absalon,
Marcelline Delbecq, Olivier Dollinger,
Patrick Everaert, Francesco Finizio,
Loris Gréaud, Samantha Rajasingham,
Tatiana Trouvé [tot 22/4]

Metz

Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 –
Metz 03.87.74.20.02 wo-zo 11-19u
q ‘Uchronies et autres fictions’ – Peter
Fischli & David Weiss, Vadim Fishkin,
Marine Hugonnier, David Lamelas,
Gianni Motti, Joëlle Tuerlinckx, Evariste
Richer, Jordan Wolfson... [tot 7/5]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux – 06370
Mouans-Sartoux
04.93.75.71.50 wo-ma 11-18u
q ‘Art multiple’ [tot 11/6]

Orléans

Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 – 45000
Orléans
02.38.62.52.00 ma-vr 10-12u 14-18u
q ‘Virtuality Venice’ – CJ Lim [tot 23/4]

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 [tot 30/4]

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 –
75003 Paris
01.42.71.38.38 wo-zo 14-19u
q ‘Aller/Retour’ [tot 26/3]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 75004 Paris
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
q ‘Big Bang. Destruction et création
dans l’art du 20e siècle’ [tot 27/3]
q ‘Los Angeles 1955-1985’ [tot 17/7]

Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 – 75004 Paris
01.47.03.12.50 
q Christer Strömholm [tot 19/3]
q Yto Barrada [31/3 tot 4/6]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 75006 Paris
01.44.41.86.50 wo-ma 9u30-17u
q ‘Entre Ingres et Delacroix: François-
Etienne Haro’ [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 ‘Jungles à Paris: la peinture du
Douanier Rousseau’ [tot 19/6]

Musée Cernuschi
Avenue Vélasquez 7 – 75008 Paris
01.45.63.50.75 di-zo 10-17u40
q ‘Peintures érotiques de Chine’ [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’
[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 ‘Une vision du monde. Une sélection
dans la collection d’Isabelle et Jean-
Conrad Lemaître’ [tot 14/5]

Bibliothèque Nationale de France 
Quai François Mauriac – 75013 Paris
di-za 10-19u zo 12-19u

q ‘Livre de Parole. Torah, Bible, Coran’
[tot 30/4] q Sean Scully – grafiek [tot
14/5] q Roger Ballen – fotografie [tot
21/5] q ‘Les Lumières. Un héritage
pour demain’ [1tot 28/5] q ‘Madame Du
Châtelet’ [tot 3/6]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 75014 Paris
01.42.18.56.50 di-zo 12-20u
q Juergen Teller, Tadanori Yokoo 
[tot 21/5]

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 ‘Archi/Peinture’ – Franz Ackermann,
Phillip Allen, Hurvin Anderson, Yves
Bélorgey, Christophe Berdaguer, René
Daniëls, Thomas Huber, Andro Wekua....
[16/3 tot 21/5]

Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris
Avenue du Président Wilson 11 – 75116
Paris 01.53.67.40.00 di-vr 10u-17u30
za-zo 10u-19u
q ‘Celebration Park’ – Pierre Huyghe
[tot 23/4] q ‘Pierre Bonnard. L’oeuvre
d’art, un arrêt du temps’ [tot 7/5]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 75058 Paris
Cedex 01 01.40.20.50.50 do-zo 9-18u
ma+wo 9-21u45
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’
[tot 24/4] q ‘Le Paradis de Tintoret. Un
concours pour la palais des Doges’ /
’Véronèse et le dessin vénitien’ [tot 8/5]
q ‘Ingres (1780-1867)’ [tot 15/5]
q ‘De Cordoue à Samarcande. Chefs-
d’oeuvre du nouveau Musée d’Art
Islamique de Doha’ [30/3 tot 26/6]
q ‘De Cordoue à Samarcande. La nais-
sance du musée d’Art islamique de
Doha’ [30/3 tot 10/7]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 75343
Paris cedex 07
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
q ‘Figures et portraits’ [tot -/4]
q ‘L’objet et son double. Dessins d’arts
décoratifs des collections du musée
d’Orsay’ [tot 30/4] q ‘Cézanne et
Pissarro 1865-1885’ [tot 28/5]
q ‘Saint-Gobain: une entreprise et
l’Histoire’ [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 [tot 26/3]
q ‘Corps étranger’ – Christine Borland,
Berlinde De Bruyckere, Muriel
Toulemonde, Jana Sterbak, Lars Siltberg,
Artur Zmijewski [15/4 tot 11/6]

Rennes

Triangle
Boulevard de Yougoslavie – Rennes
02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18u
q ‘A perte du vue’ – Bruno Di Rosa –
fotografie, tekeningen [tot 29/4]

Saint-Etienne

Musée d’Art Moderne
La Terrasse – 42000 Saint-Etienne
04.77.79.52.52 wo-ma 10-18u
q ‘Collection Ninon Robelin’ [tot 23/4]
q Enzo Cucchi [3/3 tot 23/4]
q ‘Exécution’ – Yan Pei-Ming [ tot 30/4]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art con-
temporain
Vallée des Usines – 63300 Thiers
04.73.80.26.56 ma wo-vr 10-12u 
14-18u za-zo 14-19u
q Elmar & Elisabeth Trenkwalder [2/4
tot 11/6]

Tourcoing

Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 59200 Tourcoing
03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18u
q Mahjoub Ben Bella [tot 28/3]
q ‘Oeuvres d’une collection privée’ [-/4
tot -/6]

Le Fresnoy
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
[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
[tot 7/5]

Leeds

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

Liverpool

Tate Gallery Liverpool
Albert Dock – L3 4BB Liverpool
0151/709.32.23 di-zo 10-18u
q ‘Inverting the Map. Latin American
Art from the Tate Collection’ / ’Making
History: Art and Documentary in Britain
from 1929 to Now’ [tot 23/4]
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Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street – E1 7QX
London 020/75.22.78.88 di-zo 11-17u
wo 11-20u
q ‘Zero Built a Nest in My Navel’ – Ugo
Rondinone/’Making Public Buildings’ –
David Adjaye [tot 26/3]

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – EC2Y 8DS
London 020/7638.41.41 di 10-17-45
ma, wo-za 10-18u45
q ‘Te Impossible Theater. Art from
Poland’ – Pawel Althamer, Tadeusz
Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert
Kusmirowski, Artur Zmijewski [tot 17/4]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – NW3 6DG London
020/74.72.55.00 di-do 11-19u 
vr-zo 11-17u30
q ‘Sport’ – Isa Genzken/’An Atom in the
Universe’ – Hilma af Klint [tot 16/4]
q ‘Bas Jan Ader (1942-1975)’ [28/4 tot
2/7]

Serpentine Gallery
Kensington Gardens – W2 3XA London
020 7402 6075 dagelijks 10-18u
q Elsworth Kelly [18/3 tot 21/5]

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

Institute of Contemporary Arts
The Mall – SW1 London
0171/930.36.47 za-do 12-19u30 
vr 12-21u
q Tino Sehgal [tot 19/3]

Tate Britain
Millbank – SW1P 4RG London
020/78.87.80.08 dagelijks 10-17u50
q ‘Gothic Nightmares: Fuseli, Blake and
the Romantic Imagination’ [tot 1/5]
q ‘Tate Triennial 2006: New British Art’
[tot 14/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – W1V 0DS London
0171/439.74.38 ma-zo 10-18u
q ‘China: The Three Emperors, 1662-
1795’ [tot 17/4] q ‘The Rise of the
Picturesque. English Landscape Prints’
[tot 28/5] q ‘Jacob van Ruisdael:
Master of Landscapes’ [tot 4/6]

British Museum
Great Russell Street – WC1B 3DG
London 020/7323.8000 
q ‘Les dessins de Michel-Ange: Au plus
près du maître’ [23/3 tot 25/6]

Nederland
Almelo

Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat – 7607 BN Almelo
0546/53.11.12 
q ‘Palermo’ – Laurent Malherbe [tot 4/5]

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 Kürten, Ulf
Puder, Arjan van Helmond, Tjebbe
Beekman, Peter Stoffel, Angelina
Gualdoni [tot 19/3]

Amersfoort

Armando Museum
Langegracht 36 – 3811 Amersfoort
033/461.40.88 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
q ‘Ooggetuigen’ – Armando [tot 28/5]

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

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – Amstelveen
020/547.50.50 di-zo 11-17u
q ‘Retrospectieve Armando 1952-2005’
[18/3 tot 5/6] q ‘Carl-Henning
Pedersen. Werken op papier 1939-1951’
[25/3 tot 5/6]

Amstelveen

Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 – 1182 JE Amstelveen
020/641.57.54 do-zo 13-17u
q Giovanni Tommasi Ferroni – schilderij-
en / Borek Sipek [9/2 tot 19/3]
q Carl-Henning Pedersen – schilderijen /
Bernard Heesen [tot 29/4]

Amsterdam

AdK Actuele Kunst
Prinsengracht 534 – 1017 KJ Amsterdam
020/320.92.42 do-za 13-17u30
q Dick Spyer [tot 18/3]

Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 – 1012 Amsterdam
020/523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Rembrandt puur’ [12/5 tot 13/8]
q ‘Anne Frank. Een leven in brieven’
[14/4 tot 3/9]

Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 – 1011 VX
Amsterdam
020/620.48.78 di-za 13-17u
q ‘Nieuwe oogst’ [tot 17/3]
q ‘Architectuur & idealisme’ [31/3 tot
27/5]

Art Singel 100
Singel 100 – 1015 AD Amsterdam
020/625.77.64 wo-za 13-17u30
q Maayke Schuitema – schilderijen [tot
26/3] q Jean Bilquin – sculpturen, schil-
derijen [1 tot 23/4]

Artwalk
Kunstroute in de Statsliedenbuurt – Van
Boetezelaerstraat 1 – Amsterdam
06/24.71.82.60 
q ‘In the Neighbourhood’ – Jesper
Alvaer, John Bosch, GANG, Holger
Nickisch, Markus Ambach, Tomas
Svoboda... [tot 9/4]

Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 – 1016 NN Amsterdam
020/422.04.71 di-zo 11-17u
q Chris Evans, Hala Elkoussy [-/3 tot -/5]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 – 1017 DE
Amsterdam 020/625.56.51 
di-wo+zo 11-18u do-za 11-23u
q ‘Holey Residue’ – Katharina Grosse
[tot 26/3]

De Brakke Grond
Nes 45 – 1012 KD Amsterdam
020/622.90.14 di-za 10-20u30 
zo 13-17u
q ‘Low Fixed Media Show’ – Bart
Stolle [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 ‘Love Stories’ – Gil & Moti [18/3 tot
19/4]

De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 – 1013 CR
Amsterdam
020/638.68.94 wo-za 13-18u zo 14-17u
q ‘In the Neighbourhood’ – Jesper
Alvaer, John Bosch, GANG, Holger
Nickisch, Markus Ambach, Tomas
Svoboda... [tot 9/4]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 1016 LZ
Amsterdam
020/530.49.94 di-za 13-18u zo 14-17u
q Maria Pask/Stefanie Seibold [tot 1/4]

Fotografie Museum Amsterdam
Keizersgracht 609 – 1017 DS
Amsterdam
020/551.65.00 dagelijks 10-17u
q ‘Henri Cartier-Bresson (1908-2004).
Retrospectieve’ / Danielle van Ark 
[tot 2/4] q ‘Lucky 13 & Hustlers’ –
Philip Lorca diCorcia [14/4 tot 21/6]

Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 – 1016 PL
Amsterdam
020/330.20.66 di-za 11-18u
q ‘Your Clumsiness is the Next Man’s
Stealth’ – Ryan Gander/’The Bakery’ –
Meiro Koizumi [tot 25/3]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 1016 GT Amsterdam
020/620.47.58 wo-vr 11u-18u 
za 14-18u
q ‘24 Hours’ – Fransje Killaars [tot 8/4]
q ‘KunstRAI Amsterdam’ – kunstbeurs –
Cecile van der Heiden [3 tot 7/5]
q ‘Stormy Weather’ – Harmen
Brethouwer [13/4 tot 20/5]

Galerie Ferdinand van Dieten –
d’Eendt
Spuistraat 270-272 – 1012 VW
Amsterdam 
020/626.57.77 do-za 11-18u
q ‘Why Patterns’ – Toon Teeken – schil-
derijen, tekeningen [tot 25/3]
q Ulrich Meister [1 tot 28/4]
q KunstRAI’ – kunstbeurs – Henk Visch
[4 tot 7/5]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 1016 LJ Amsterdam
020/423.30.46 di-za 13-18u
q ‘Doorlopende voorstelling’ – Job
Koelewijn [18/3 tot 29/4]

Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 – 1019 LE Amsterdam
020/418.70.03 wo-zo 11-17u30
q Jan Dibbets – fotografie / Wim Bors,
JAS [tot 30/3] q Maria Hobbing – schil-
derijen [24/3 tot 19/4] q Klaas Gubbels
– schilderijen [21/4 tot 12/5]

Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 – 1015 EA
Amsterdam
020/623.62.37 di-vr 11-18u za 14-18u
q ‘Bellona’ – Ann Lislegaard [tot 25/3]
q ‘KunstRai’ – kunstbeurs [3 tot 7/5]
q ‘Immaterials’ [8/4 tot 20/5]

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

Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 – 1017 Amsterdam
020/523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Palet Willet. Een keuze uit de kunst-
collectie van Abraham Willet’ [tot 5/11]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 1071 ZD
Amsterdam
020/674.70.00 dageljks 9-18u
q ‘Really Rembrandt?’ [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 Frank Van den Broeck [tot 18/3]
q Adam Colton [25/3 tot 29/4]
q ‘KunstRAI’ – kunstbeurs [3 tot 7/5]

Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 – Amsterdam
020/573.29.11 
dagelijks 10-18u do 10-21u
q Shirin Neshat [tot 16/4] q ‘Gespot.
Aanwinsten vormgeving’ [tot 21/5]
q ‘Harmony 2. Schilderijen 1997-2005’
– Eberhard Havekost [tot 28/5]
q ‘Next Level. Art, Games & Reality’ –
Persijn Broersen, Margit Lukacs, Brody
Condon, Joes Koppers, Geert Jan
Mulder... [tot 18/6] q ‘Mapping the
Studio’ – Atelier van Lieshout, Bruce
Nauman, John Bock, Gregor Schneider...
[13/5 tot 20/8]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 1092 CK Amsterdam
020/568.82.00 
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Wereld van weefels. Topstukken uit
vier textielcollecties’ [tot 2/7]
q ‘De Goden Verzoeken. Rituelen in het
hindoeïsme’ [tot 10/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 1071 CX
Amsterdam 020/570.52.52 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘Rembrandt-Caravaggio’ / ’Van Gogh
en Rembrandt’ [tot 18/6]

Arnhem

Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 – 6812 AA Arnhem
026/351.24.31 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Petition for Another World’ – Lida
Abdul – films, fotografie [tot 21/5]
q ‘Blick nach Holland’ – Franz Radziwill
[tot 5/6]

Assen

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 9401 GM Assen
0592/31.53.16 do-za 13-17u
q Fotografie [tot 25/3]
q Francine Claassen [3 tot 23/4]

Berg en Dal

Afrika Museum
Postweg 6 – 6571 CS Berg en Dal
024/684.12.11 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Hedendaagse kunst uit Afrika en de
Afrikaanse diaspora. Collectie Valk en
verder’ – Chéri Samba, Willie Bester,
Twins Seven Seven, Bodys Isek
Kingelez... [tot -/12]

Bladel

Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 – 5531 Bladel
0497/38.69.14 vr-zo 13-17u
q André Geertse, Gerard van den
Dobbelsteen – schilderijen [17/3 tot 16/4]

Breda

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 4811 EE Breda
076/514.19.28 do-zo 13-17u
q ‘Holzwege’ – Robin van Besien, Uli
Kürner, Steven Elsen, Renato Nicolodi,
Olivier Maarschalk [31/3 tot 29/4]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 – Den Haag 
q Inger Alfnes Monica Tormell, Joudith
van Ijken, Ester Kempf [tot -/5]

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 [tot 18/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 2517 Den Haag
070/338.11.40 di-zo 14-22u
q ‘Promised Gift’ – Dirk de Herder 
[tot 2/4] q Loretta Lux [tot 28/5]

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 – 2517 HV 
Den Haag 070/338.11.11 di-zo 11-17u
q ‘Samuel Jessurum de Mesquita
(1868-1944). Indrukwekkende eenvoud’
[tot 19/3] q Gabi Dziuba, Günther Förg
[tot 14/5] q Juul Kraijer [31/3 tot 18/6]
q ‘Vogels kijken’ [tot 2/7]

Haagse Kunstkring
Denneweg 64 – 2514 CJ Den Haag
070/364.75.85 di-za 12-17u zo 13-17u
q Marja van Bijlevelt, Dinieks [tot 28/3]

HCBK Stroom – dependance
Toussaintkade 55 – Den Haag
070/365.89.85 di-za 12-17u
q ‘FAT (Fashion Architecture Taste)’
[tot 9/4]

Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 – 2513 AB Den Haag
070/302.34.56 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Droom van Italië’ [tot 25/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 2514 HA Den Haag
070/365.89.85 ma-za 12-17u
q ‘After the Rain/Slow Speed Paradise’
– Auke de Vries [tot 2/4] q ‘Fat’ [tot 9/4]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 3311 ES Dordrecht
078/631.46.89 wo-za 12-17u do 12-21u
q ‘Art Primeur Revisited’ – Rey
Akdogan, Sema Bekirovic, Jan De Cock,
Ksenia Galiaeva, Roderick Hietbrink,
Bas Louter... [tot 18/3] q ‘Factualities’
– Niels van Eijk, Miriam van der Lubbe
[25/3 tot 7/5]

Eindhoven

Centrum Kunstlicht in de Kunst
Emmasingel 31 – Eindhoven
040/275.51.83 di-zo 12-16u
q François Morellet [tot 28/5]

De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D – 5642 NJ
Eindhoven 040/281.55.03 do-zo 13-17u
q ‘Het Complex’ [19/3 tot 16/4]
q ‘Interfacing Space’ – Wouter
Osterholt, Elke Uitentuis [1 tot 21/5]

Galerie Willy Schoots
Willemstraat 27 – 5611 HB Eindhoven
040/244.97.05 
wo-vr 11-18u za 11-17u zo 13-17u
q ‘Tegenda non detegenda’ – Jan
Martens – schilderijen [tot 19/3]
q ‘Het schouwspel’ – Thé van Bergen [8
tot 21/5] q Yvan Theys [26/3 tot 21/5]

MU
Emmasingel 20 – 5611 AZ Eindhoven
040/296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
q Ari Marcopoulos [17/3 tot 16/4]

Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 – 5616 RT
Eindhoven 040/252.90.93 di-zo 13-17u
q ‘Jan Schouten (1906-1987)’ / ’Braant
bestaat niet’ – Joyce van Belkom, Korrie
Besems, Piet den Blanken, Jos Lammers
– fotografie [tot 19/3]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 5611 Eindhoven
040/238.10.00 di-zo 11-17u do 11-21u
q Yael Bartana, Dan Perjovschi,
Wilhelm Sasnal [tot 30/4] q ‘De subver-
sieve charme van de bourgeoisie. Burger-
lijke elementen in hedendaagse kunst’ –
Richard Wright, Silke Otto-Knapp, Iris
van Dongen, Cerith Wyn Evans, Dorota
Jurczak, Nicole Wermers, Marc Camille
Chaimowicz, Paulina Olowska, Fgillian
Carnegie... [18/3 tot 3/9]
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 ‘Professor Van Giffen (1884-1973) en
het geheim van de Wierden’ [tot 9/4]
q Marc Quinn [29/4 tot 27/8] 
q ‘Jan Jordens en tijdgenoten. Lyrische
abstracte kunst 1948-1962’ [tot 18/9]
q Anuschka Blommers, Niels Schumm
[tot 1/10]

Haarlem

De Hallen Haarlem 
Grote Markt 16 – Haarlem
023/511.57.75 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Portaal naar de hemel. Nieuwe

Nederlandse fotografie in oude lijsten’
[tot 2/4] q ‘Vanitas I’ – Sarah Lucas /
’Vanitas II’ – Marc Mulders / Miroslav
Tichy – fotografie / Ronald Cornelissen
[tot 5/6]

De Vishal
Grote Markt 20 – 2011 RD Haarlem
023/532.68.56 di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘Salte Vitale. Jong zijn in Afrika’ –
Rosa Verhoeve – fotografie [18/3 tot
16/4]

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 [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] 
q ‘Singer Laren Live!’ [14/5 tot 27/8]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 8911 KS Leeuwarden
058/255.55.00 di-zo 11-17u
q ‘La lune, le monde’ – Elly Stoelwinder
/ ’Limbo’ – Raymond Taudin Chabot [tot
26/3] q ‘Diep licht’ – Marnix Goossens
– fotografie [tot 7/5]

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 ‘Cees’ moeder, fictie en realiteit’ –
Cees Krijnen / ’Rembrandts moeder,
mythe en werkelijkheid’ [tot 19/3]
q ‘De hond van Schout de Bont. Schan-
daal en satire in 17de eeuws Leiden’
[tot 30/4] q ‘Rembrandt & Picasso’
[12/4 tot 12/7] q ‘Rembrandt de vertel-
ler. Etsen uit de verzameling Frist Lugt’
[13/4 tot 3/9] q ‘Absorption of Light’ –
Mike & Doug Starn [12/5 tot 8/10]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – Maastricht
043/329.01.90 di-zo 11-17u
q ‘Extravagant! Antwerpse schilderijen
voor de Europese markt’ [tot 9/4]
q ‘Galleries 5: Benoît Hermans, Rik
Meijers en Han van Wetering’ / ’BFM
Projects’ – XY Dumb Office 2002 [tot
23/4] q ‘Cupola; Sol LeWitt en Mario
Merz’ [tot -/9] q ‘Travelin’ Light.
Collectiepresentatie met nieuw werk van
Michael Krebber’ [tot 24/9]

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]
q ‘More is More’ – Toon Teken – schil-
derijen, tekeningen [tot 7/5]

Roermond

Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 – 6041 JE Roermond
0475/33.34.96 
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
q ‘Place de la République’ – Tobey
Stevens [tot 9/4]

Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 3015 CB Rotterdam
010/436.37.13 
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
q ‘Een collectie klinkend als een klok.
Henk Chabot en tijdgenoten’ [tot 19/3]

Historisch Museum 
Korte Hoogstraat 31 – 3011 GK
Rotterdam 010/217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Sterk van kleur. Rotterdams kleuren-
grafiek 1945-1965’ [2tot 2/4]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 3015 AA Rotterdam
010/440.03.01 di-za 10-17u zo 11-17u
q Bettina Rheims [tot 19/3]
q ‘Henri de Toulouse-Lautrec (1864-
1901)’ [tot 5/6] q ‘Chinese sieraden.
Collectie Van der Star’ [tot 18/6]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 3015 CX
Rotterdam 010/441.94.00 di-za 10-17u
q ‘Prenten in de Gouden Eeuw: Van
kunst tot kastpapier’ / ’Jaap Gidding.
Art Deco in Nederland’ – vormgeving /
’Konstantin Grcic Industrial Design’
[tot 19/3] q ‘Cut for Purpose’ [tot 16/4]
q ‘Dark’ – Luc Tuymans, Marc Bijl, Rita
Ackermann, Banks Violette, Angus
Fairhurst, Dirk Braeckman, Kara Walker,
Terence Koh [1tot 17/4] q ‘Blind Spot’
– Roland Schimmel/’Ander kant’ [tot
30/4] q Urs Fischer [18/3 tot 14/5]

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 verzameling’ [tot 23/4]
q ‘Ontwerp het onmogelijke. De wereld
van architect Hendrik Wijdeveld (1885-
1987)’/’Wiel Arets’ [tot 21/5]
q ‘DynamiCity: Taktieken voor de veran-
derende stad’ [26/3 tot 11/6]
q ‘Gispen in Rotterdam. Nieuwe ver-
beelding van het moderne’ [tot 18/6]

Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 – 3012 BN
Rotterdam 010/213.20.11 di-zo 11-17u
q ‘De Rotterdam. Boegbeeld van de
vooruitgang’ [tot 9/4] q ‘De oorlogen’ –
Oscar van Alphen / ’Retrospectief
Hannes Wallrafen. Verhalen vertellen’
[15/4 tot 6/6]

TENT.
Witte de Withstraat 50 – 3012 BR
Rotterdam
010/413.54.98 di-zo 11-18u
q ‘Cul de sac’ – David Maroto [tot 19/3]
q ‘Chamber’ – Paul Vinken [tot 2/4]
q ‘Lord of the Thing’s in Wink’s wonder-
bare wonderwinkel’ – Wink van Kempen
[7 tot 9/4] q ‘Milly’s Maseratishow nr
II’ – Madeleine Berkhemer, Ron van der
Ende, Iris van Dongen, Otto Zitko [16/3
tot 23/4]

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 François, Franz
Ackermann, Mark Bain, Angela Bulloch,
Edit Dekyndt... [2tot 26/3]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 2586 EL
Scheveningen 
070/358.58.57 di-zo 11-17u
q ‘De generatie van 1915. Piet Esser,
Cor Hund en Carel Kneulman’ / ’Over the
Edge. Penningkunst van de 21ste eeuw’
[tot 14/5]

Schiedam

Pand Paulus
Korte Haven 125 – 3111 Schiedam
010/426.15.57 do-zo 13-18u
q Frits Kloppers – schilderijen [tot 26/3]
q Frans Huisman [2 tot 30/4]

Stedelijk Museum Schiedam
Lange Haven 145 – 3111 CD Schiedam
010/246.36.66 
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Picasso, Klee, Miro en de moderne
kunst in Nederland 1946-1958’ [1/4 tot
20/8]

‘s-Hertogenbosch

Artis
Boschveldweg 471 – 5211 VK 
’s-Hertogenbosch
073/613.50.52 do-zo 13-17u
q ‘Richter Negativ und Sir Isaac
Newton’ – Wolfgang Plöger [tot 26/3]
q William Speakman [9/4 tot 14/5]

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 5211 HT 
’s-Hertogenbosch
073/687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Hollands zicht. Nederland gezien
door uw eigen ogen’ [tot 9/4]
q ‘De Nederlandse spreekwoorden’
[29/4 tot 3/9]

Sittard

Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 – 6131 ER Sittard
046/451.34.60 di-zo 11-17u
q ‘PRD Anti-Heroes’ – Cao Fei [tot 26/3]
q ‘Fijne VleesWa.a.r.d.e.en’ – Bas de
Wit [8/4 tot 5/6] q ‘Fritschyprijs’ /
’GuestRoom #4: Atelier Rijksbouw-
meester’ [13/5 tot 11/6]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 5041 EA Tilburg
013/543.83.00 di-zo 11-17u
q ‘De Tilburgse School & Piet Hein
Eek. Arek van Noach III’ [tot 17/4]
q ‘Reminiscenties aan Siena’ – Ria van
Eyk [18/3 tot 7/5] q Angela Bulloch
[tot 7/5] q Thomas Schütte – werk op
papier [13/5 tot 10/9]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 3512 PH
Utrecht 030/231.61.25 
wo-vr 12-17u za-zo 13-17u
q Adrian Paci [tot 2/4]

Casco
Oudegracht 366 – 3511 PP Utrecht
030/231.99.95 di-vr 10-18u
q Judith Hopf [8/4 tot 6/5]

Centraal Museum
Agnietenstraat 1 – 3512 XA Utrecht
030/236.23.62 di-za 10-17u zo 12-17u
q ‘Loving Your Pictures’ – Erik Kessels
[9/4 tot 28/5] q ‘Expecting’ – Pipilotti
Rist – video-installatie [tot 15/6]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 5911 AD
Venlo 077/351.34.57 di-zo 11-17u
q ‘Aan de hand van Bram Bogart,
Jacqueline Böse, Sander van Deurzen,
Jef Diederen, Edgar Fernhout en André
Wiehager’ [tot 26/3]
q Hans van Hoek [tot 28/5]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – Vlissingen
0118/41.55.05 do-zo 12-17u
q ‘Factories’ – Reinout van den Bergh,
Huib Fens – fotografie [tot 26/3]
q ‘Identity’ – Elza Jo, Cindy Scherman,
Inez van Lamsweerde, Remco van den
Bosch, Kathelijne Roosen, Margie
Geerlings, A.P. Koomen & Murphy 
[tot 7/5]

Oostenrijk
Klosterneuburg

Sammlung Essl
An der Donau Au 1 – 3400
Klosterneuburg 02243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21u
q ‘Austria 1900-2000. Confrontations
and Continuities’ [tot 21/5]

Linz

O.K. Centre for Contemporary Art
Dametzstrasse 30 – 4020 Linz
0732/784.178.0 
q ‘World Selection of Contemporary
Art’ [tot 9/4]

Wien

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 1010 Wien
01/587.53.07 di-za 10-18u
q Clegg & Guttmann, Maja Vukoje, Lone
Haugaard Madsen [tot 23/4]
q Stefan Sandner, Dave Hullfish Bailey,
Kristina Leko [5/5 tot 25/6]

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.... [tot 23/4]

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’ [tot 1/5]

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 08007 Barcelona
03/487.03.15 di-zo 11-20u
q ‘Contemporary Arab Representations;
The Iraqi Equation’ [27/4 tot 25/6]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 08038 Barcelona
0934/439.470 
q Laura Erber [tot 26/3] q Sebastian
Diaz-Morales Laura Henno [6/4 tot
28/5] q Douglas Gordon [24/3 tot 4/6]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea
Rua Ramon del Valle Inclan s/n – 15704
Santiago de Compostela
0981/57.79.26 di-za 11-20u zo 11-14u
q Roman Signer [tot 2/4]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 5001 Aarau
062/835.23.30 di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Kristall. Reflexionen, Beziehungen
und Bezüge’ – Per Kirkeby / ’Das richtige
Buch. Johannes Gachnang als Verleger’
[tot 30/4]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 4125 Riehen Basel
061/645.97.00 dagelijks 10-18u
q ‘Henri Matisse (1869-1954). Figure
Coulour Space’ [19/3 tot 9/7]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 4051 Basel
061/206.99.00 
di-zo 11-17u wo 11-20u30
q Nairy Baghramian, Honey-Suckle
Company, Kate Davis [9/4 tot 21/5]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 4010 Basel
061/272.81.83 di-zo 10-17u
q Boris Rebetez [tot 14/5]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 3005 Bern
031/350.00.40 di 10-21u wo-zo 10-17u
q ‘Villa Jelmini. The Complex of
Respect’ – Tonico Lemos Auad, Kristina
Brain, Balthasar Burkhard, Roberto
Cuoghi, Wim Delvoye, Armen Eloyan,
Jaime Gili, Ivan Grubanov, Boy
Stappaerts, Tommy Simoens... [tot 26/3]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 – 1700 Fribourg
037/23.23.51 di-vr 14-18u za-zo 14-17u
q ‘Stopover’ – Lia Menna Barreto,
Sylvbie Blocher, Marcos Chaves, Ana
Roldan, Julio Villani, Nils Nova, Tomas
Ochoa... [tot 30/4]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 6002 Luzern
041/226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Zweite Zeit’ [tot 17/4] q ‘Have a
Nice Day’ – Werner Meier [tot 21/5]
q ‘Der Lesesaal. Werke aus der
Sammlung’ [6/5 tot 27/8]

Winterthur

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 8402 Winterthur
052/267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Malerei 1988-2005’ – Helmut
Dorner [tot 26/3] q Heiner Kielholz
[8/4 tot 23/6] q ‘Von Richter bis
Scheibitz. Deutsche Arbeiten auf Papier
seit 1960 aus der Sammlung’ [tot 30/7]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 8005 Zürich
01/272.15.15 di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q ‘Brainnnnn & Ferryyyyy’ – Liam
Gillick, Philippe Parreno/’Ars Nova’ –
Anselm Reyle [tot 26/3]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 8005 Zürich
01/277.20.50 di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q ‘While Interwoven Echoes Drip into a
Hybrid Body’ – Rita Ackermann, Agathe
Snow, Dave Allen, Peter Coffin, Chris
Cunningham, Björk... [tot 26/3]
q Marc Camille Chaimowicz [8/4 tot 18/6]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 8031 Zürich
01/446.21.11 di-vr 10-18u za-zo 10-17u
q ‘Take Away. Design der mobilen
Esskultur’ [tot 19/3] q ‘Communicate.
Independent British Graphic Design Since
1960’ [18/3 tot 7/5] q ‘Gay Chic. From
Subculture to Mainstream’ [26/4 tot 16/7]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 8034 Zürich
01/383.43.76 
di-do 10-20u vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Friedhof-Design. Gestaltung zwischen
Ewigkeit und Vergänglichkeit’ [tot 1/4]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 mei 2006. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 april 2006 op het postbusadres:
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 May 2006. Please send
your information before 15 April 2006
to: Postbus 1428, B-1000 Brussel 1.
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Inhoudsopgave

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

nummer 119 januari – februari 2006

| Marc De Kesel Ze komen zonder noodlot, zonder motief,
zonder ratio. ‘Nomadisme’ in Deleuze en in het deleuzisme |
Dominiek Hoens “I am not particular”. Deleuze leest
Bartleby | Aaron Schuster Over het nut en nadeel van
Deleuze voor de kunstwereld | Toni Negri in gesprek met
Gilles Deleuze. Wording en controle | Gilles Deleuze Na-
schrift over de controlemaatschappijen | Dirk Lauwaert
Film als organisme. Het botanisch materialisme van Gilles
Deleuze | Marc De Kesel Ter inleiding bij L’immanence: une
vie… | Gilles Deleuze De immanentie: een leven... | Marc
Spruyt Het Vlaams Belang vrijt de ondernemers op. Oude
wijn in nieuwe zakken

met de steun van

De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting — 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Auteurs
Hans Blokland Studeerde politieke wetenschappen en pro-
moveerde in de sociale en politieke filosofie. Hij was fellow
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen en onder meer verbonden aan Yale University,
Department of Political Science. Hij publiceerde Wegen naar
vrijheid (Amsterdam, Boom, 1995), Publiek gezocht
(Amsterdam, Boom, 1997), De modernisering en haar politie-
ke gevolgen (Amsterdam, Boom, 2001) en Pluralisme, demo-
cratie en politieke kennis (Assen, Van Gorcum, 2005).

Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie.
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).

Patrick De Vos Doctoreerde in de politieke en sociale
wetenschappen, en werkt als onafhankelijk onderzoeker en
auteur in Brussel en Berlijn. Hij publiceert over arbeidsver-
houdingen, rechts-extremisme, sociaal-democratie en de
welvaartsstaat, feminisme, taal en politiek, globalisering en
de Duitse politiek. Zijn jongste boek heet Grenzeloos India: de
achterkant van de globalisering (Van Halewyck/Elmar, 2005).
Zie ook http://patrickdevos.net

Guido Fonteyn Werkte tot voor kort als specialist inzake
Wallonië voor de krant De Standaard. Vandaag actief als zelf-
standig journalist. Hij publiceerde onder meer Afscheid van
Magritte (Manteau/Meulenhoff, 2005) dat ook in het Frans
werd vertaald (Adieu à Magritte, Le Castor Astral, 2006).

Steven Jacobs Als kunsthistoricus verbonden aan het
Ghent Urban Studies Team (GUST). Publiceerde monogra-
fieën over Henry Van de Velde (inmiddels verscheen een
nieuwe en herwerkte editie) en over Paul Robbrecht & Hilde
Daem. Andere publicaties: Homeward: Contemporary Archi-
tecture in Flanders (met Kristiaan Borret en Maarten Delbeke)
en The Urban Condition: Space, Community, and Self in the
Contemporary Metropolis (met GUST). Hij promoveerde
enige tijd geleden met een proefschrift over de stadsfotogra-
fie van 1840 tot heden.

Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Doceert
kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam
(VU). Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, waar-
onder Artforum, Afterimage en New Left Review. Recent ver-
scheen de essaybundel Geheime publiciteit bij NAi uitgevers
(Rotterdam, 2005).

Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst.
Hoofdredacteur van De Witte Raaf.

Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie
aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de
Universiteit Gent. (bart.verschaffel@ugent.be)

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Etienne Wynants
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern)
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Publiciteit: Etienne Wynants
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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
nummer 126 15 maart 2007 15 februari 2007
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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
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plaats van waaruit u geld overmaakt! 

Rekeningnummers
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