
JAN BLOMMAERT

De straatveger keert de foldertjes en strooi-
briefjes van de straat en de affiche van
Nahima Lanjri is al overplakt met een affi-
che voor een gebedswake in de nieuwe
evangelische kerk. Berchem draait zich nog
even kreunend om in z’n bed – de ochtend
na een verkiezing is in dit deel van de wereld
altijd een beetje sterven. Patrick Janssens
blijft onze burgervader en kan nu pronken
met het etiket van drakendoder. Op zijn een-
tje versloeg hij in Antwerpen Filip Dewinter
en het hele Vlaams Belang. Ook Gent kan
juichen, want ook daar werd de opmars van
het Vlaams Belang afgeremd. Wat een
geluk, de zwarte tsunami is bezworen, de
goeien hebben gewonnen. De slechten
halen echter een gemiddelde van 16% van
de stemmen over heel Vlaanderen, en ze
worden de grootste partij in kleinere steden
zoals Aalst. Bovendien behalen ze in delen
van Antwerpen meer dan 40% van de stem-
men – een monsterscore die van lang voor
onze postmoderne tijd lijkt te dateren. Wie
wint? Wie verliest? Vanuit Berchem gezien
is dat nog niet helemaal duidelijk.

Onduidelijkheid? Antwerpen

Het Vlaams Belang weet zijn stagnatie in
Antwerpen aan de allochtone kiezers.
Migrantenstemrecht, de snel-Belgwet, en
de uittocht van autochtone Antwerpenaars
uit de stad: dat verklaarde niet alleen de pla-
fonnerende score van het Belang maar
tevens de monsterscore van Janssens en zijn
partij. De uitstekende scores van allochtone
kandidaten op zowat alle lijsten lijken dit
indirect te bevestigen: wie allochtonen op
z’n lijst zet is zeker van een ruim aantal
stemmen. Vermits Vlaams Belang daar niet
meteen een prioriteit van lijkt te maken zien
ze die stemmen naar anderen gaan.

De allochtone electorale mobilisatie was
verbazend. Aan de ramen van Berchemse
Turkse vzw’s, restaurants en winkels prijk-
ten de affiches van alle kandidaten van
Turkse origine. SPa/Spirit en Groen! hingen
er broederlijk naast VLD en CD&V/NVA,
aaneengebreid door de gemeenschappelijke
nationale achtergrond en belonging in de
buurt. Er werd daar flink wat campagne
gevoerd en met succes: met deze verkiezin-
gen breken de allochtonen door als manda-
taris, en zijn ze niet langer enkel een onver-
kiesbare excuuskandidaat. In Gent wordt
Fatma Pehlivan de allereerste allochtone
schepen. Dat betekent dat we de volgende
zes jaar de geleidelijke uitbouw zullen mee-
maken van een allochtoon politiek kader,
waaruit een aantal politici zullen doorsto-
ten naar de professionele politiek op hoger
niveau. Vlaanderen lijkt eindelijk de fase
van allochtone politieke emancipatie te
bereiken die men in Wallonië al lang heeft
bereikt. Het Belang ziet hierin uiteraard een
zeer groot gevaar, en voerde campagne
rond ‘de verkiezingen van de laatste kans’:
de laatste verkiezingen waarin autochtoon
revanchisme de hegemonie kon behalen.
Een tegenvallende uitslag was dan ook snel
te verklaren vanuit het feit dat het kwaad
eigenlijk al geschied is.

Het is een uitleg als een ander. Dat wil zeg-
gen: veel te simpel natuurlijk. Volgens de
logica van het Belang zou de toename van
het aantal allochtone kiezers net een
autochtone stampede naar extreem-rechts
moeten veroorzaakt hebben – geen stampede
naar de sociaal-democraten. In hun propa-
ganda polariseerden ze dit thema: de alloch-
tonen stemmen links, dus de Vlamingen
moeten logischerwijze rechts stemmen om
Antwerpen in de hand te houden. De
Vlamingen stemden echter sociaal-democra-
tisch, en ze stemden zo voor een lijst die een
flink aantal allochtonen bevatte. Dat kan
men dus lezen als: flink wat Antwerpenaars
zien de allochtone stem niet meteen als een

gevaar; flink wat Antwerpenaars lijken zich
beter te vinden in de koopwaar van Patrick
Janssens dan in wat Filip Dewinter al vijf-
tien jaar aanbiedt; en flink wat Antwerpe-
naars hebben dit keer duidelijk partij geko-
zen in een polariserend politiek model van
links tegen rechts.

De partij die van bij de aanvang het
dichtst bij de programmapunten van het
Belang ging aanleunen – de VLD – zag een
van haar helden duizenden stemmen halen
in een kartel met het Belang, en moest een
klinkende nederlaag slikken. Dat betekent:
de partij die het laatste decennium het
luidst heeft geroepen dat extreem-rechts de
juiste vragen stelde en het vlijtigst agenda-
punten van extreem-rechts heeft overgeno-
men krijgt nu de rekening gepresenteerd.
We zien dat ook in Oostende, waar Jean-
Marie Dedecker nog geen 3000 stemmen
behaalt en zijn (inmiddels voormalige) par-
tij een pandoering krijgt, terwijl het Vlaams
Belang, zonder één enkele celebrity op de
lijst, ruim 7% wint en over de VLD wipt. De
VLD is tevens de partij die bij monde van
Verhofstadt, Dewael en De Gucht het hardst
heeft gehamerd op de heiligheid van het
cordon sanitaire, maar die precies door de
overname van het extreem-rechtse law-and-
order en antimigratievertoog zorgde voor
een complete inhoudelijke uitholling van
dat cordon, en dan ook met Hugo Coveliers
en wijlen Ward Beysen de eerste cordon-
doorbrekers te verduren kreeg. De partij die
graag een beetje extreem-rechts wou zijn
krijgt nu te verstaan dat men dat ofwel hele-
maal is, ofwel helemaal niet. Een halve
waarheid is een hele leugen: het Vlaams
Belang hamert al tien jaar op die spijker als
het over de liberalen gaat. Men kan dus
vanuit een bepaalde ooghoek constateren
dat het politieke plaatje in Antwerpen aan
duidelijkheid gewonnen heeft: men is voor
het Belang of ertegen. En als men ertegen
is, stemt men links.
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Verliezingen
Over de Belgische gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006

Verkiezingen 
(een voorlopig slot)

Met twee bijdragen zet De Witte Raaf
een voorlopig punt achter een reeks
artikelen rond het VB en extreem-
rechts. Voor die gelegenheid werd
aan Hans Blokland en Jan
Blommaert gevraagd om terug te
blikken op de verkiezingen die in de
herfst van 2006 plaatsvonden in
Vlaanderen én Nederland – respec-
tievelijk de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 8 oktober en de nationale
verkiezingen van 22 november
2006. Het globale beeld is erg ver-
schillend. In Nederland krimpen alle
middenpartijen – de sociaal-demo-
cratische PvdA voorop – ten koste
van verschillende partijen die kna-
gen aan de flanken van dat politieke
middenveld. De SP, een partij met
een maoïstisch verleden, komt als
grootste winnaar uit de bus, maar
ook partijen als de ChristenUnie en
de PvdV van Geert Wilders doen het
goed. In Vlaanderen fungeert één
extreem-rechtse partij (VB) als aan-
trekkingspool voor de misnoegde
kiezer (in tegenstelling tot veel com-
mentatoren ziet Jan Blommaert die
partij niet zo slecht presteren op 8
oktober). Maar er zijn ook verleide-
lijke parallellen. Politici zijn celebri-
ties geworden – getuige de campag-
ne van Patrick Janssens in
Antwerpen – en de auteurs hebben
allebei vragen bij de geloofwaardig-
heid en de ‘houdbaarheid’ van deze
politici. Overigens is er een pikante
– maar misschien ook veelzeggende –
gelijkenis tussen de rechtsliberale
politica Rita Verdonk en haar positie
binnen de liberale VVD, en het avon-
tuur van stemmenbom Jean-Marie
Dedecker bij de Vlaamse liberalen
(VLD); terwijl Verdonk haar partij
echter nog steeds gegijzeld houdt,
heeft de VLD haar tijdbom meteen
na de verkiezingen onschadelijk
gemaakt.

Bart Verschaffel bespreekt in dit
nummer een merkwaardig boek van
T.J. Clark. Zijn The Sight of Death. 
An Experiment in Art Writing is een
kunsthistorische reflectie in dag-
boekvorm die volledig draait rond
twee schilderijen van Poussin, die
een tijdlang samenhingen in het
Getty Museum. Centraal in het boek
staat in eerste instantie het ‘context-
loze’ kijken – een ongewone aanpak
voor Clark die bekendstaat voor zijn
sociaal-historische, contextuele ana-
lyses van kunst. Het belang van dit
experiment zit hem hierin dat Clark
de semantische opaciteit van het
kunstwerk affirmeert, en dit niet ten
koste van de interpretatieve gelaag-
heid, maar doorhéén de interpreta-
ties en de projecties die door het kij-
ken worden ontketend.

Voorts in dit nummer: een tekst
van Ernst van Alphen over Ronald
Ophuis; een tekst van Eric de Bruyn
over de films van Richard Serra,
teruggaand op een lezing van
december 2006 in argos (Brussel);
en een bespreking door Dirk Pültau
van de Academy-tentoonstellingen
die tijdens de herfst van 2006 in het
MuHKA (Antwerpen) en het Van
Abbemuseum (Eindhoven) plaats-
vonden. 
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Onduidelijkheid? Het Vlaams Belang

Het politieke plaatje is misschien duidelijker,
maar het globale politieke landschap is dat
niet. Als men het vizier even bijstelt en wat
breder kijkt, wordt het allemaal wat schimmi-
ger. Het Antwerpse Stadhuis wordt in de vol-
gende zes jaar gedomineerd door de partij van
Janssens. Maar het Vlaams Belang boekt in
de meeste districten een reusachtige vooruit-
gang: Berendrecht-Zandvliet-Lillo (+6,8%),
Merksem (+6,9%), Deurne (+5,6%, tot maar
liefst 43%), Wilrijk (+5,5%), Ekeren (+4%)
en Hoboken (+3,6%). In Berchem stagneert
de partij (maar blijft er op ruim 25% van de
stemmen) en in Borgerhout en Antwerpen
zelf gaat ze erop achteruit. Het patroon van
de uitslagen stemt grosso modo overeen met
de scheiding tussen Antwerpen ‘intra muros’
(binnen de Singel/Ring) en Antwerpen
‘extra muros’. Het meer suburbane en mid-
denklasse Antwerpen maakt een forse
zwaai naar rechts, terwijl de binnenstad
– Antwerpen, Borgerhout, een deel van
Berchem – een omgekeerde tendens ver-
toont. Dat betekent dat het Vlaams Belang
steeds meer een suburbane partij lijkt te wor-
den, een partij van inwoners van welvaren-
de gemeenten die de stedelijke infrastruc-
tuur gebruiken, maar er niet willen wonen.

Dat wordt nog duidelijker wanneer we
het achterland van Antwerpen onder de
loep nemen en kijken naar de zeer welva-
rende (en peperdure) gemeenten aan de
rand van de agglomeratie. Het valt te raden:
Brasschaat ziet een stijging van 5,9% voor
het Belang (tot 26,1%); Schilde +6,4%
(21,6%); Wuustwezel +4,9% (15%),
Boechout +3,4% (17,5%) en Schoten ziet
zelfs een stijging van 10,2% (tot 34,7%). In
het kiesdistrict Kapellen, dat ook Brecht en
Zandhoven omvat, stijgt het Belang met
liefst 8% tot 31%. In de meeste randge-
meenten is de stijging van het Blok groter
dan het gemiddelde over Vlaanderen. De
Antwerpse provincieraad ziet het Belang
stijgen met 6,4% (tot 28,5%), maar die stij-
ging is niet opmerkelijk: ze stemt overeen
met de groei van het Belang in alle provin-
cieraden in Vlaanderen (laagste: Vlaams
Brabant, 6,2%; hoogste: Limburg, 6,9%).

Het Belang wordt dus een suburbane par-
tij, en ze wordt tevens een rurale partij en
een partij van de minder grote centra. Een
losse greep voorbeelden: in Aalst stijgt het
Belang met 8,9% en wordt ze de grootste
partij; ook in steden zoals Dendermonde,
Oostende, Ninove en Sint-Truiden stijgt ze
meer dan 7%; in centra zoals Turnhout,
Kortrijk, Lokeren en Herentals bedraagt de
stijging tussen de 4% en de 7%. En in plaat-
sen waar ze voor het eerst naar de kiezer
trekt haalt ze meteen stevige scores:
Tongeren (10,4%) en Eeklo (13%) zijn voor-
beelden. Het patroon is overduidelijk: de
slag om de grote steden – Gent, Brussel,
Antwerpen – bleek dit keer moeilijker te
winnen voor het Vlaams Belang, maar de
provinciesteden en de suburbane gebieden
van Vlaanderen liepen massaal in de armen
van extreem-rechts.

Dat gegeven, nemen we aan, zal de strate-
gen van het Belang ook wel bezighouden,
en het kan een koerswijziging inluiden in de
politieke marsrichting van het Belang. De
grootstedelijke problematiek, tot nu toe de
speeltuin van extreem-rechts, lijkt stilaan
ook geloofwaardig ingenomen te worden
door anderen, de sociaal-democraten op
kop. Het Belang zal zich dan ook genood-
zaakt zien een reeks thema’s te ontwikkelen
die eerder aansluiten bij een suburbane en
plattelandse politieke cultuur. Thema’s
zoals migratie en veiligheid zullen daarin
belangrijk blijven (ze zijn de krachtige
schrikbeelden die overal wel aanslaan),
maar er zal een veel grotere diversificatie
moeten komen in het programma en de
aanpak van het Belang. Het Belang zal zich
op meer dan één politieke biotoop moeten
richten, en dit zal het interessante gevolg
hebben dat het in Eeklo heel andere dingen
zal moeten vertellen dan in Gent, in Schilde
heel andere dingen dan in Antwerpen – de
suburbane en kleinsteedse politieke cultuur
wordt immers vaak georganiseerd in con-
trast met die van de grootstad. Het Belang
zal zichzelf moeten beginnen tegenspreken,
en voor een partij (de enige partij) die een
robuuste partij-ideologie hanteert kan dit
wel eens een ingewikkelde oefening worden. 

Onduidelijkheid? Links

In Antwerpen was er duidelijkheid: wie
tegen het Belang is stemt links. Maar in ons
land is ‘links’ natuurlijk een warrig begrip.
Hedendaags, modern en stemmenhalend
‘links’ is in de eerste plaats een imago en een
pose, een state of mind en een lifestyle, geen
politiek programma. Janssens won overtui-

gend dankzij een uitdrukkelijk non-ideolo-
gische opstelling. SPa-voorzitter Johan
Vande Lanotte benadrukte dit overigens
constant: de hedendaagse sociaal-demo-
craat is een pragmaticus die wars van enige
doctrine gewoon goed bestuurt. En de nieu-
we diagnose is: goed bestuur levert stem-
men op, dus de sociaal-democratie is verze-
kerd van een mooie toekomst. SPa/Spirit is
een imagopartij, die zeer onsocialistische
mensen het gevoel geeft dat ze zeer links (of
milder: ‘progressief ’) zijn. Mensen met een
meer rechtlijnige linkse smaak horen er al
een tijdje niet meer thuis.

De implosie van Groen! in Antwerpen
ging gewoon voort. De partij zakt weg naar
het niveau van haar vroegste beginjaren.
De Ecolobroeders in Wallonië behalen intus-
sen absolute meerderheden en hijsen zich
vlot in talloze coalities. Ze doen dit wel niet
altijd even elegant: in Schaarbeek schoof
Ecolo een bestaand voorakkoord opzij, riep
zo de wrok van Laurette Onkelinckx en de
PS over zich af, en kreeg meteen de reke-
ning gepresenteerd toen PS-burgemeester
Thielemans hen zonder pardon uit de coali-
tiebesprekingen in Brussel-stad kegelde.
Ondanks dergelijke blunders is Ecolo nog
steeds een beleidspartij in Franstalig België;
in Vlaanderen heeft Groen! kennelijk opge-
houden te bestaan als links alternatief voor
de sociaal-democraten. Opmerkelijk is dit
keer dat ‘echt’ links zijn stem gaf aan de
Partij van de Arbeid – een partij waarover
men graag wat lacherig doet, maar die alle
verhoudingen in acht genomen serieus
groeit, en die in plaatsen zoals Hoboken
(waar ze ruim 8% van de stemmen behaalt)
plots de vinger aan de trekker van de coali-
tievorming blijkt te hebben. De groei van de
PvdA is nooit spectaculair: het gaat hier om
enkele honderden stemmen in bepaalde dis-
tricten. Maar net zoals het migrantenstem-
recht bewijst de groei van de PvdA dat ver-
schuivingen in het electoraat niet groot
hoeven te zijn om significant te zijn, en dat
mensen niet langer meer gepaaid kunnen
worden met de stelling dat een stem voor
zo’n lilliputterpartij een vergooide stem is.
De stem voor extreem-links blijkt plots een
effectieve, zelfs machtige stem te zijn. Dit is
iets wat velen zullen onthouden voor vol-
gende verkiezingen.

Mensen van wie ik het nooit had ver-
wacht, hoorde ik verklaren dat ze voor de
PvdA stemden. Het is de keuze voor een
ouderwetse programmapartij van wie men
beginselvastheid verwacht (een van hun
slogans was: “beter een slechte affiche dan
een slecht programma”). Het is ook een
keuze voor een partij die niet meedoet, en
nooit heeft meegedaan, aan de celebritypoli-
tiek die onze campagnes al een hele tijd ken-
merkt, en waarbij de look en het imago ruim
opwegen tegen de dossierkennis of de poli-
tieke vakbekwaamheid. Wat nu blijkt, hoe
bescheiden ook, is dat een partij die tegen
die stroom ingaat een electorale groei kan
kennen, en daardoor plots een belangrijke
partij kan worden. Stemmen voor de PvdA
is dus een ‘proteststem’, maar een goeie: het
is een protest tegen extreem-rechts en tegen
de popularisering, personalisering en
miniaturisering van de politiek.

Dit is één beweging; de beweging die 15
jaar geleden werd ingezet door Rossem is
echter nog niet voorbij. In Antwerpen ging
1,5 percent van de stemmen naar de partij
Nee. Die partij heeft als programma: ‘nee’.
Nee tegen alles wat politiek is, behalve
tegen stemmen voor hun kandidaten. Het is
de meest expliciete antipolitieke partij die
we tot nu toe hebben gezien. En ja hoor,
1,5% van de Antwerpenaren vond dit een
goed idee en zei ‘ja’ tegen Nee.

Onduidelijkheid? Migrantenstemrecht

Het geheugen is kort in deze mediacultuur,
dus is het goed wat herinneringen op te
halen. Na de eerste zwarte zondag, 24
november 1991, ontstonden er bewegingen
die pleitten voor migrantenstemrecht. Die
bewegingen, aangevoerd door Objectief en
Hand in Hand, werden op haat en hoon
onthaald, want de stelling luidde dat
migrantenstemrecht rechtstreeks in de
kaart van extreem-rechts zou spelen. Voor-
aanstaande politici verklaarden dat, en
geestelijke leiders zoals Etienne Vermeersch
voorzagen die toogpraat van wat acade-
misch aplomb. De stelling van Vermeersch
luidde dat zo’n ingreep enerzijds een kleine
oplossing was voor een deficit in de repre-
sentativiteit van onze democratie, maar
anderzijds een veel groter gevaar betekende
voor onze democratie omdat het dreigde
extreem-rechts aan de macht te brengen. In
naam van de democratie moest men er dus
tegen zijn, en ertegen zijn was zelfs een pro-
gressief standpunt. Vermeersch en con-

soorten pontificeerden daarover gedurende
jaren, en weldenkend Vlaanderen knikte
gedwee.

Vandaag zien we dat migrantenstem-
recht effectief een versterking betekent voor
al wie extreem-rechts van de macht wil
houden. Dit gaat niet over statistisch grote
verschuivingen; het gaat over lokale ver-
schuivingen, op het politieke schaalniveau
waarop driehonderd stemmen het verschil
maken tussen meerderheid en minderheid.
Driehonderd allochtone stemmen beteke-
nen daar, binnen die kleine kieskring, drie-
honderd stemmen die niet naar extreem-
rechts gaan, en ze zijn derhalve uiterst
belangrijk. Wat nu blijkt is dat het allochto-
ne electoraat een goed organiseerbaar en
georganiseerd electoraat is, dat mensen ver-
standig stemmen, dat ze in hun eigen mid-
den een ruime aanvoer hebben van bekwa-
me en ambitieuze mensen die voor politiek
kiezen, en dat die mensen kunnen rekenen
op de steun van hun achterban. Het is
ouderwetse gemeenschapspolitiek, maar ze
werkt, en zoals gezegd kan dit betekenen
dat er een generatie van bekwame en pro-
fessionele allochtone politici aankomt. Die
generatie heeft uiteraard nog alles te bewij-
zen, ze kan de grote beloften uiteraard ook
evengoed niet waar maken, en ik zal verder
nog op wat beperkingen wijzen. Het feno-
meen op zich is echter hoopvol.

Dat die allochtone politici best wat beteke-
nen blijkt uit hun voorkeurstemmen. In
Gent haalt Fatma Pehlivan op de SPa/Spirit-
lijst 4756 voorkeurstemmen; ze moet enkel
Daniël Termont, Frank Beke en Freya
Vandenbossche laten voorgaan. Als we
Antwerpen als staalkaart nemen zien we
bepaald indrukwekkende scores, zowel
absoluut als relatief. In absolute termen:
Fauzaya Talhaoui haalt op de SPa/Spirit-
lijst 6106 stemmen. Haar landelijke rol als
senator en als een van de Spirit-boegbeel-
den zal daar zeker geholpen hebben, en in
dat licht moeten de 2818 stemmen voor
Nahima Lanjri (CD&V, volksvertegenwoor-
diger) als een ontgoocheling gezien worden.
Maar Karim Bachar haalt op dezelfde
SPa/Spirit-lijst 4105 stemmen, Guler Turan
3354. Vergelijk dit met de scores van
Groen!-toppers zoals Freya Piryns (3749)
en Mieke Vogels (1960) of toppers uit de
CD&V/NVA- lijst zoals Marc Van Peel
(2872), Kathy Berx (3681) en Bart De
Wever (4095) en men ziet dat strikt lokaal
opererende allochtonen in dezelfde electo-
rale categorie zitten als meer bekende en
regionaal opererende autochtone politici.
Van de 22 SPa/Spirit-verkozenen in
Antwerpen zijn er 7 van allochtone origine,
en de laagste score van deze verkozenen
(Youssef Slassi, 1656 stemmen) komt nog
steeds in de buurt van de score van het eer-
biedwaardige strijdros Tuur Van Wallendael
(1774). Ook de uitslag van CD&V-man
Ergün Top (1714) is van die orde. In relatie-
ve termen zien we dit zelfs op lijsten zoals
die van de PvdA. Van de 55 PvdA-kandida-
ten halen er in totaal 18 meer dan 100
voorkeurstemmen. Van de 7 allochtone
kandidaten op de lijst halen er 6 meer dan
100 stemmen, de zevende haalt er 99. De
zeven allochtonen van de PvdA behoren
dus allemaal tot de sterkere kandidaten op
de lijst. Met zo’n overtuigende prestaties
worden de allochtone politici strategisch
zeer interessant voor hun partijen.

De nieuwe generatie allochtone politici
heeft een stedelijk profiel. Ze leren hun stiel
in Antwerpen, Gent, Mechelen, Hasselt. Dat
is goed: ze kunnen een heel andere kijk bie-
den op het fenomeen van de stedelijkheid
– bijvoorbeeld op dingen zoals ‘overlast’,
‘overconcentratie’, ‘gettovorming’ en zo
meer. Discours over stedelijkheid zijn de
laatste decennia al te nadrukkelijk beïn-
vloed geweest door het revanchisme van de
autochtone middenklasse, uitgedragen
door de VLD en het Vlaams Belang. Spreken
over de stad stond synoniem met antimi-
grantenstandpunten en met een rechts law-
and-order-discours. Het is de hoogste tijd dat
dit discours over stedelijkheid wordt
gecounterd door andere visies en invalshoe-
ken, en de allochtone politici zijn uitstekend
geplaatst om dat te doen.

Deze generatie allochtone politici heeft
tevens een gematigd profiel. Geen van de
allochtone stemmenrapers bepleit een anti-
autochtone mobilisatie, geen enkele laat
affiniteiten blijken met wat men fundamen-
talisme noemt, allemaal onderschrijven ze
de beginselen van hun partijen, en elk van
die partijen onderschrijft wat men door-
gaans de waarden van onze samenleving
noemt. De aanwezigheid van allochtone
politici in ons systeem betekent dus niet
automatisch dat allochtone vrouwen de
sluier moeten dragen, zoals het Belang zo
graag beweert. En laat ons in dat verband
ook even aanstippen dat die generatie flink

wat allochtone vrouwen telt. Van de zeven
allochtone verkozenen op de SPa/Spirit-lijst
in Antwerpen zijn er vier vrouwen:
Talhaoui, Turan, El Taghdouini en Akbas.
Ze halen allemaal, zoals gezegd, meer stem-
men dan Van Wallendael; twee onder hen
(Talhaoui en Turan) kloppen zelfs Mieke
Vogels met vele lengten. De nieuwe genera-
tie allochtone politici is goed in balans qua
gender, zelfs beter in balans dan de autoch-
tone politieke kaste.

Ten slotte nog dit – evident, maar toch
het vermelden waard. De verkozenen zijn
zonder uitzondering bijzonder mondig en
welbespraakt in vlekkeloos Nederlands. Ze
zijn dat ook in het Turks, Arabisch of
Berber, en velen zijn dat tevens in het Frans
en/of het Engels. Velen onder hen zijn
hoogopgeleid en hebben succesvolle carriè-
res in de zakenwereld, als advocaat,
accountant, leerkracht of in de administra-
tie. De meesten onder hen zijn van beschei-
den komaf en hebben zich opgewerkt door
de vaak nauwe gangen van het integratie-
model. Ze hebben allemaal een sterke bin-
ding met hun gemeenschap, wat blijkt uit
hun voorkeurstemmen. Dit zijn sterke,
geloofwaardige politici.

We beleven dus wat hopelijk de door-
braak wordt van een generatie allochtone
politici die komaf maakt met alle stereoty-
pen inzake allochtonen. Net als de groei van
extreem-links hebben de opkomst en het
succes van deze politici vooralsnog weinig
invloed op de grote en spectaculaire evene-
menten in de politiek. Maar wellicht staan
we op een keerpunt. Het populisme van het
laatste decennium heeft een overconcentra-
tie in het centrum veroorzaakt, een situatie
waarin alle partijen het over alle grote din-
gen eens zijn en zich dus profileren rond
minuscule zaken. Wat we nu meemaken
kan een bescheiden terugkeer zijn naar een
politiek waarin de stemmen van heel ande-
re groepen aan belang winnen. 

Onduidelijkheid troef ?

Als we dat alles nu samen nemen, zien we
dat deze verkiezingen een aantal kleine wij-
zigingen van politiek Vlaanderen hebben
aangekondigd, maar dat de globale patro-
nen stabiel blijven. Die patronen zijn dat het
centrum nog altijd overbevolkt is, dat de
politiek steeds meer een kwestie van geper-
sonaliseerde marketing is, en dat ten gevol-
ge daarvan de meeste kandidaten naar de
kiezer trekken met vliesdunne program-
ma’s. Van de overbevolking van het cen-
trum getuigden de campagnes die draaiden
rond de marketing van coalities met als bin-
dend thema ‘goed bestuur’.

Zowel in Gent als in Antwerpen, en ook
op andere plaatsen, voerden de bewinds-
partijen campagne als coalitie. Het duide-
lijkst was dit in Gent, waar Rood en Blauw
in zoverre in elkaar zijn opgelost dat enkel
nog over Paars werd gepraat. Freya
Vandenbossche en Guy Verhofstadt waren
het meest opgemerkte campagneteam; de
ideologische verschillen tussen Rood en
Blauw moesten wijken voor de pragma-
tische mengvorm Paars. In het stemhokje
zelf werkt dit natuurlijk niet. Daar stemt
men voor een van beide, en ook in Gent trok
Rood aan het langste eind. In Antwerpen
was dit in nog grotere mate het geval. En
ook daar was het eerste wat Janssens zei: dit
is een overwinning voor de coalitie, een
overwinning van een blok (vergeef de
woordspeling) dat de partijgrenzen opzij
heeft geschoven. Het volstond nochtans het
gezicht van de VLD-bonzen te bekijken om
te weten hoe reëel de partijgrenzen, -kleu-
ren en -relaties nog altijd zijn.

Het begrip ‘goed bestuur’ waar deze cam-
pagnes om draaiden, komt steeds meer te
staan voor wat men in andere milieus als
management omschrijft: een louter pragma-
tische, op efficiëntie gerichte reeks praktij-
ken binnen een ‘doe-kader’, eerder dan een
‘denk-kader’. Een van de dingen waarmee
Janssens uitpakte was het feit dat hij een
einde had gemaakt aan het gekibbel binnen
de Antwerpse coalitie. Dat gekibbel was
nogal eens ideologisch geïnspireerd, het
vertolkte met andere woorden de partij-
grenzen binnen de coalitie. Onder Janssens
begonnen politici er dan ook (met uitzonde-
ring van Pairon en Delwaide) uit te zien als
succesvolle zakenlui. In de campagne werd
Janssens voorgesteld als een werfopzichter
die zich aan deadlines houdt, de werklui
aanspoort tot snel en precies werk, met de
opdrachtgevers overlegt en steeds één oog
op het kostenplaatje houdt. Hij leidt niet
vanuit een partij of een ideologie, maar
vanuit een project: het management van de
stad Antwerpen. De partij SPa was in zijn
campagne niet te bespeuren. De partij-ideo-
logische grenzen zijn dus vervangen door
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een executieve ideologie, en alle partijen die
coalitieambities hebben, onderschrijven ze.

Waarover gaat dit nu concreet? Het gaat
om een beperkt aantal inhoudelijke thema’s
die het afgelopen decennium zijn uitge-
groeid tot sleutelthema’s in de Vlaamse
politiek: het veiligheidsthema, met ‘over-
last’ als uitwas, het migratiethema met als
uitwas de ‘leefbaarheid’ van de stad en de
gemeenschap (de slogan van het Vlaams
Belang dit jaar), en thema’s zoals mobiliteit,
de leefomgeving en tewerkstelling. Elke par-
tij trekt naar de kiezer met een amalgaam
van rode, blauwe, groene en oranje priori-
teiten. Die kleine reeks inhoudelijke the-
ma’s wordt doorkruist met een reeks attitu-
dinele en procedurele thema’s onder de koepel
‘correct en efficiënt bestuur’. Dat wil zeg-
gen: efficiëntie in de uitvoering van het
beleid en de dienstverlening, kostenbespa-
ring via publiek-private samenwerking,
‘propere handen’-politiek, informatisering,
en een contractuele relatie met de bevol-
king. De overheid belooft een reeks heel
concrete maatregelen, voert die uit aan de
beste prijs-kwaliteitverhouding en rappor-
teert dat aan de bevolking als een politieke
realisatie. De inhoudelijke en attitudinele
thema’s blijven stabiel en worden door alle
partijen gedeeld. Het opbod begint wanneer
het over de concrete realisaties gaat. Dingen
zoals vertraging bij de oplevering van open-
bare werken gaan dan ook doorwegen in
campagnes. 

Ter illustratie: de Stad Antwerpen had op
een bepaald ogenblik een overlastmanager in
dienst. ‘Overlast’ is een zeer complex poli-
tiek en ideologisch beladen begrip, en het is
vreselijk moeilijk te definiëren. Overlast is
geen misdrijf, het is misbaar. Wat bij ons
‘overlast’ heet, wordt in het Groot-Brittanië
van Tony Blair en Gordon Brown ‘anti-
social behaviour’ genoemd: het gaat over
gedragsvormen die men als vervelend
ervaart, vaak omdat ze niet beantwoorden
aan het ideaal, de waarden en de voorkeu-
ren van de middenklasse. De bepaling van
‘overlast’ is dan ook een politieke en ideolo-
gische ingreep, en de hele kwestie zou aan-
leiding moeten geven tot een fundamenteel
maatschappelijk debat. In Antwerpen
wordt overlast echter beschouwd als een
neutraal feit dat moet worden ‘gemanaged’. 

Dit heeft twee gevolgen. Ten eerste
bestaan programma’s, meer nog dan tevo-
ren, uit een bijzonder kleine verzameling
van bijzonder kleine ingrepen. Men trekt
naar de kiezer met een boodschappenlijstje
van concrete dingen, en de grootste blunder
bestaat erin op dat lijstje dingen te plaatsen
waarvan men niet zeker weet of ze gereali-
seerd kunnen worden. Dus: propere lucht of
een oplossing voor het fileprobleem rond
Antwerpen zijn niet de ideale electorale the-
ma’s. Het plaatsen van verkeerslichten op
een gevaarlijk kruispunt of de heraanleg
van een pleintje is dat wel. Veelzeggend is de
manier waarop politieke agendapunten
worden geformuleerd. Men zal niet snel
beweren dat men ‘een verlaging van de cri-
minaliteit’ gaat realiseren. Men zal zeggen
dat men ‘de verhoging van het aantal poli-

tiepatrouilles’ nastreeft. Het eerste kan men
niet met zekerheid beloven; het tweede wel.
De suggestie is dan dat het tweede ook wel
een antwoord op het eerste inhoudt. In
debatten over veiligheid zal de ene opwer-
pen dat de burgemeester niets heeft gedaan
aan de toenemende onveiligheid in de stad.
De burgemeester zal dat krachtig ontken-
nen en antwoorden dat hij het aantal poli-
tiepatrouilles in de stad stevig heeft ver-
hoogd.

De nietigheid van de politieke program-
ma’s is verbluffend en men heeft de indruk
dat bij elke verkiezing grenzen worden ver-
legd. Van micropolitiek schuift men nu stil-
aan op naar nanopolitiek, een politiek die
over niets meer gaat en gewoon herhaalt:
“Wij zijn de beste managers van de alle-
daagsheid in uw stad.” Dit is jammer
genoeg ook zo voor de beloftevolle allochto-
ne politici waarvan hierboven sprake. Het
was ontgoochelend te zien met welke flut-
programma’s zij naar de kiezer trokken.
Indien zij hun potentiële rol in de politiek
willen vervullen, dan zullen zij degenen
moeten zijn die stevige programma’s her-
uitvinden. 

‘Patrick’ versus extreem-rechts

Want hoe dunner de programma’s, hoe
groter de imago’s. Dat is het tweede gevolg
van het managerisme van het centrum en
ook hier werden tijdens deze verkiezingen
grenzen verlegd.

Een barnumcampagne zoals die van
Patrick Janssens is een nieuw fenomeen.
Voor het eerst zien we een politicus die zich-
zelf vermarkt door zich buiten de politiek te
plaatsen. Janssens’ campagneaffiches bevat-
ten geen enkele verwijzing naar zijn partij
SPa/Spirit; ze droegen het opschrift ‘Patrick’
en ze toonden beroemdheden die ‘Patrick’
steunden – Gene Bervoets, Jan Decleir, Els
Dottermans, Gaston Berghmans… Zoals bij
cosmetica- of kledingcampagnes werd het
product gedragen door publieke personen,
door celebrities. Die celebrities gingen trou-
wens behoorlijk ver in hun commerciële
steun: ze schreeuwden hun lof en steun
aan Janssens ook uit in kranten, tijdschrif-
ten en op radio en televisie. Ze meenden dat
écht. De politieke campagne werd dus niet
langer gevoerd door de kandidaat, maar
door iconen die zich met die kandidaat ver-
eenzelvigen. Het was, bij wijze van spreken,
Gene Bervoets die de politieke speeches van
Patrick Janssens gaf.

Het is niet ongewoon dat celebrities hun
steun verlenen aan een zaak, het is ook al
niet meer ongewoon dat celebrities op poli-
tieke lijsten gaan staan – Walter Grootaers
was weer verkiesbaar in Lier – maar het is
wel ongewoon dat zij zich zo sterk vereen-
zelvigen met een politicus. Dat duidt erop
dat politici zelf tot de kaste van de celebrities
zijn gaan behoren. Patrick Janssens is een
vedette. Filip Dewinter is dat vanzelfspre-
kend ook. De man blijft al zijn mediagenieke
kwaliteiten behouden, zelfs wanneer de
omstandigheden hem – zoals op 8 oktober –

even in de ongewone rol van verliezer
duwen. Bovendien heeft Dewinter iets wat
Janssens niet heeft: een lijvig partijpro-
gramma, een utopische ideologie. De ideo-
logie zorgt ervoor dat niet alles over hém
hoeft te gaan en een van zijn glansrollen is
die van spreekbuis voor de ideologie. In het
geval van Janssens echter, kan het enkel
over Janssens zélf en zijn managementteam
gaan. Dit keer werkte dat in zijn voordeel:
het succes van Janssens had te maken met
het nieuwe karakter van zijn campagne,
van de uitgesproken personalisering van de
politiek die ze uitdroeg. Maar dat nieuwe
houdt natuurlijk op na de eerste keer, en het
valt dus te vrezen dat Janssens’ succes niet
voor herhaling vatbaar is. Er moet naast de
reclamecampagne ook nog wat anders zijn,
wat diepere politieke back-up. Wat dat
betreft lijkt Dewinter betere kaarten in han-
den te hebben dan Janssens.

Dit is een standpunt dat ik al geruime tijd
verkondig: de reductie van politiek tot per-
soonlijkheden heeft een effect op de houd-
baarheidsdatum van deze politici. Ze verlie-
zen snel hun versheid en zijn gedwongen
zichzelf voortdurend te restylen. Stevaert
zag dat in en heeft de eer aan zichzelf
gehouden. Wanneer men als referentie-
kader een iets langere termijn neemt dan
die tussen de laatste en de volgende verkie-
zingen, dan ziet men dat de pendel steeds
weer terugzwaait naar degelijke politiek
waarvan vakkennis uitgaat. Partijen of
kandidaten die voluit voor het nieuwe
populisme gaan, nemen een zeer groot risi-
co en leggen zeer veel druk op de eigen
schouders: ze moeten om de zoveel jaar
nieuwe Freya Vandenbossches en Jean-
Marie Dedeckers uitvinden.

Die zijn makkelijker te vinden dan men
denkt: makkelijker in ieder geval dan
ideeën, scherpe analyses, een solide partij-
infrastructuur, strategisch inzicht, dossier-
kennis, een grote schare basismilitanten,
een langetermijnvisie, kortom, de dingen
die ervoor zorgen dat men als partij of poli-
ticus wat stormen en conjuncturele bewe-
gingen overleeft. Het Vlaams Belang heeft
zich al decennia precies daarop geconcen-
treerd en is dus een uitzonderlijk goed geor-
ganiseerde klassieke partij; de andere partij-
en zijn de andere richting uitgegaan. Wie
nu de doorbraak van het Belang over heel
Vlaanderen bekijkt, mag zich toch stilaan
beginnen afvragen of dat soort traditionele,
robuust ideologische politiek niet wat toe-
komst blijkt te hebben. Partijen die enkel
bestaan omdat er een Paarse coalitie
bestaat, houden uiteindelijk op te bestaan.
De VLD heeft dit nu geïllustreerd: een ern-
stig verzwakte partij die enerzijds program-
mapunten van het Vlaams Belang probeer-
de over te nemen en anderzijds zeer sterk op
politiek vedettisme mikte, is zowat geïmplo-
deerd. De massale mobilisatie van haar
nationale boegbeelden heeft de meubels
gered. Het drama van de VLD is dat ze geen
programma meer heeft en dat haar vedet-
ten niet tegen die van de andere partijen
opwegen. Ze heeft dan ook een groot pro-
bleem: ze heeft binnenkort geen aanhan-

gers meer. De kartels van de afgelopen jaren
– SPa/Spirit, CD&V/NVA, VLD/Vivant – zijn
evenzoveel illustraties van het feit dat par-
tijen in het midden van het politieke spec-
trum alle kracht en autonomie verloren
hebben. De partijen buiten het centrum,
Vlaams Belang en PvdA, zijn daarentegen
nog steeds oertraditioneel gestructureerd.

Kiezen is verliezen

Het gejuich van zondagavond is verstomd,
de pinten zijn leeg. We kijken nu naar de
naakte feiten. Het Vlaams Belang heeft zijn
dertiende verkiezingsoverwinning op rij
geboekt. In een kwarteeuw is de partij
gegroeid van niets tot de tweede of derde
partij in Vlaanderen, met een bijzonder soli-
de basis in zowat elke gemeente te lande, en
met een groeipotentieel in de suburbane
gebieden en de kleinere centra. De partij is
bijzonder goed georganiseerd en kan tegen
een stootje. Het stootje dat ze nu heeft
gekregen is inderdaad maar een stootje: een
heel kleine tik in Gent en Antwerpen. Ik
onderstreep: een héél kleine tik.

Die tik wordt door optimisten natuurlijk
voorgesteld als het begin van de dijkbreuk,
als een eerste barstje in de dam. We zouden
dat zeer graag geloven, we zouden echt
niets liever doen, maar daar zijn eigenlijk te
weinig redenen voor. Extreem-rechts in
Vlaanderen is de best georganiseerde poli-
tieke partij in het hele politieke spectrum.
Ze is ook de best georganiseerde extreem-
rechtse partij van Europa, en ze is dus here
to stay. De partij is traditioneel georgani-
seerd en wordt aangedreven door een uto-
pische ideologie – het recept van alle politie-
ke partijen in de 20ste eeuw. Dat recept
wordt door de partijen in het centrum al
een tijd niet meer gevolgd, het is vervangen
door managerisme (‘goed bestuur’) en
massacommunicatie rond personen. De
kleine tikjes in Gent en Antwerpen moeten
ons echter niet doen geloven dat de door-
snee Vlaming vanaf nu vooral voor ‘goed
bestuur’ stemt. Meer Vlamingen in meer
plaatsen stemmen nu voor het Vlaams
Belang; dat is – zoals gewoonlijk – de bruta-
le conclusie van de laatste verkiezingen.
Dewinter had dus – zoals gewoonlijk – gelijk
wanneer hij stelde dat de tegenpartijen
‘tevreden waren met een dode mus’. Ons
enthousiasme, onze vreugde-tegen-alle-
verwachtingen, draaide onze neus in een
andere richting en deed ons even gemaks-
halve het soort standpunt aanhangen dat
Eric Hobsbawm ooit mooi beschreef als
“vreemd genoeg in tegenstrijd met de mees-
te empirische gegevens”. Het was in dat
opzicht gewoon weer een verkiezing zoals
een andere, de dertiende in een dozijn.

Er zijn enkele kleine, minuscule verande-
ringen. We mogen er ons niet blind op sta-
ren, maar ze zijn betekenisvol. We zien meer
mensen stemmen voor de linkse program-
mapartij PvdA, en het zou kunnen dat links
zich daar steeds meer gaat thuisvoelen, na
de ontgoochelingen die het opliep bij de SPa
en Groen!. Dat zou links terug een ideolo-
gisch elan geven. Maar zoals gezegd: dit is
een minuscule ontwikkeling. Een andere,
iets ruimere ontwikkeling is de doorbraak
van een nieuwe lichting allochtone manda-
tarissen die op 8 oktober het bewijs hebben
geleverd dat ze stemmen kunnen halen en
dat ze een echt electoraat hebben. Ze heb-
ben zichzelf politiek interessant gemaakt,
ten bewijze waarvan het Vlaams Belang
hen meteen heeft verketterd. Dat is beteke-
nisvol en hoopgevend. Maar om echt hoop-
gevend te zijn moeten ze ingaan tegen die
andere blijvende tendens, waarvan we nu
slechts een zoveelste uiterste hebben gezien:
de programmaloze personalisatie van poli-
tieke campagnes. De allochtone politici zijn
geen celebrities, het zijn tot nader order sterk
lokaal verankerde politici die een lokale
achterban mobiliseren. Dat is ouderwetse
politiek, maar wat blijkt? Ze werkt. Deze
politici kunnen vanuit hun binding met een
achterban rustig ook grote kwesties aan de
orde stellen, en het zou zeer goed zijn voor
het maatschappelijke debat indien ze dat
zouden doen.

Patrick Janssens zit voor de volgende zes
jaar comfortabel in het Stadhuis van
Antwerpen. Hem weze alle succes toege-
wenst. Verstandig als hij is zal hij zijn risk
analysis al hebben gemaakt, en zal hij zich
lichte zorgen maken over de sustainability
van zijn bedrijfsstrategie. Degenen die zijn
koopwaar hebben gekocht hebben stevig
geïnvesteerd, want hij werd als luxeproduct
vermarkt. Hij zal dus moeten zorgen voor
een degelijke service-na-verkoop. Want wie
z’n Jaguar om de drie weken voor reparatie
naar de garage moet brengen, die koopt
daarna een Volkswagen.
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HANS BLOKLAND

In de Nederlandse voetbalcompetitie speelt
een vereniging in de op een na hoogste divi-
sie, Veendam, waarvan het stadionnetje de
wellicht mooiste naam aller competities
heeft: De Langeleegte. Iedere voetbalclub uit
de Lage Landen die naar het hoge noorden
moet afreizen om in De Langeleegte aan te
treden, wordt bij voorbaat bevangen door
een zekere droefheid, uitzichtloosheid en
verslagenheid die de sportprestaties zelden
ten goede komen. Helaas geldt dit ook voor
de voetballers van Veendam, hetgeen ver-
klaart waarom zij nimmer buiten de lands-
grenzen te bewonderen zijn geweest.

Schrijvend over de recente verkiezingen
in Nederland dwaalden mijn gedachten
voortdurend af naar De Langeleegte. Wat
ging er allemaal mis in Nederland, volgens
het Britse kwaliteitsblad The Economist
(24 september 2006) toch een van de best
functionerende democratieën van de wereld?1

Hieronder volgt een discussie over de leegte
van de moderne campagne, van de politici,
van de (politieke) journalistiek, de campag-
nestrategen, de opiniepeilingen, de stemwij-
zers en de politieke partijen, en over de bete-
kenis van de uitslag.

Een lange, lege campagne

De vervroegde verkiezingen van 22 novem-
ber 2006 waren noodzakelijk geworden
nadat de kleinste coalitiepartij, de links-libe-
rale Democraten’66, haar steun had opge-
zegd aan het tweede kabinet Balkenende,
dat verder bestond uit de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie (VVD) en het
ChristenDemocratisch Appèl (CDA). De
directe aanleiding hiervoor was een affaire
rond een vooraanstaand VVD-Tweede-
kamerlid, de islamcritica Ayaan Hirsi Ali.
Een televisiedocumentaire bracht onder de
aandacht dat zij bij haar asielaanvraag een
decennium eerder had gelogen over zowel
haar naam, haar geboortejaar, haar land
van directe herkomst, als de benardheid
van haar toenmalige positie. Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie Rita
Verdonk (VVD) besloot daarop om het pas-
poort van de ‘gelukszoeker’ Hirsi Ali in te
trekken. Na protest binnen haar eigen par-
tij en een in het geheim aan Hirsi Ali afge-
dwongen ‘spontane’ schuldbekentenis,
kwam ‘IJzeren Rita’ hierop terug. Hirsi Ali,
door Time Magazine gerekend tot de hon-
derd invloedrijkste mensen op de aardbol,
was inmiddels bedroefd en opgelucht ver-
trokken naar de neoconservatieve pressie-
groep The American Enterprise Institute in
Washington. Voor D’66 was deze weinig
verheffende gang van zaken, die de interna-
tionale reputatie van Nederland geen goed
deed, reden om een zoveelste motie van
wantrouwen van de oppositie tegen
Verdonk te steunen. Omdat de coalitiepart-
ners hieraan geen consequenties wilden
verbinden voor de positie van Verdonk,
stapte D’66 uit het kabinet. 

Het kabinet viel op 30 juni, de nieuwe
verkiezingen waren eerst op 22 november,
voorwaar een lange periode om de verschil-
len tussen de diverse partijen scherp te stel-
len.2 Het meest opmerkelijke aan de verkie-
zingscampagne is echter haar nietszeg-
gendheid geweest. Er waren geen thema’s
die de debatten beheersten, er werden door
de oppositie geen grote misstanden aange-
kaart, er werden geen lonkende perspectie-
ven of enthousiasmerende visioenen
geschetst voor een beter Nederland.
Eigenlijk zijn het laatste kabinet en de laat-
ste verkiezingscampagne goed te typeren
als een terugkeer naar de jaren ’90 van de
Paarse kabinetten: enigszins grauwe en ver-
beeldingsloze, door economische vraag-
stukken beheerste jaren waarin alles met de
mantel der (beloofde) materiële voorspoed
werd bedekt en waartegen Pim Fortuyn en
aanhangers vanaf 2001 met zoveel succes
te hoop liepen. De directe aanleiding van de
val van het kabinet was het asielbeleid van
minister Verdonk. Men zou dus bijvoorbeeld
kunnen verwachten dat het asielbeleid of
het onderwerp ‘integratie’ een belangrijke
rol in de campagnes had gespeeld.3

Geenszins. Wellicht komt dit omdat bijna
alle partijen na de opkomst van Fortuyn
een harder asiel- en integratiebeleid zijn
gaan voorstaan en daarom geen belangrij-
ke reden zagen om dit onderwerp opnieuw
ter discussie te stellen. Men leek het groten-
deels eens te zijn. Een gevolg was dat met
name de radicale opvattingen van het afval-

lige VVD-Tweedekamerlid Geert Wilders
goeddeels onweersproken bleven. Vanuit
zijn onderduikadres ziet deze onze bescha-
ving door een ‘tsunami’ van islamieten
weggespoeld worden.4 Ook Verdonk, de
afgelopen jaren toch voortdurend het
onderwerp van moties van afkeuring in de
Tweede Kamer, bleef volledig buiten schot.
Sterker: in de VVD-campagne werd zij voor-
al geacht het onderwijsbeleid van haar par-
tij te promoten.

Waarmee is de campagne dan wel
gevuld? In de eerste plaats met een eindelo-
ze stroom politici in geinige televisiepro-
gramma’s en ‘onthullende’ tijdschriften
waarin zij, vermoedelijk op advies van hun
campagnestrategen, hun ‘menselijke kant’
lieten zien. Deze trend bestaat natuurlijk al
zo lang als er publieksbladen en televisie
zijn – inderdaad: the medium is the message –
maar in deze campagne werden eens te
meer grenzen verlegd. Zo waren dit de eer-
ste verkiezingen waarin bijna alle politici
ruimhartig meewerkten met de roddeljour-
nalistiek. In Weekend verklapte Rita
Verdonk aldus het ‘geheime’ dieet waarmee
zij 14 kilo afviel. Premier Jan Peter
Balkenende onthulde exclusief in Weekend
dat hij door CDA-fractieleider Maxime
Verhagen was gekoppeld aan zijn vrouw en
dat het geen liefde op het eerste gezicht was.
Ook is zijn jeugdige, frisse uitstraling niet
aan ‘zalfjes’ te danken. Wouter Bos, vader
van twee kleine kinderen, liet zich welwil-
lend met een kinderwagen fotograferen,
zorgzaam voorovergebogen.5 De vrijgezel
en VVD-lijsttrekker Mark Rutte liet via Privé
weten een toenemende behoefte te ervaren
aan intimiteit en op zoek te zijn naar een
welgeschapen, krachtige carrièrevrouw.
Zijn gedachten gingen hierbij uit naar de
televisiepresentatrices Sacha de Boer en
Sophie Hilbrand.

Ontboezemingen zoals die van Rutte
nodigen uiteraard uit tot steeds meer, in
vroeger tijden als impertinent beschouwde
vragen. Deze werden onder meer gesteld in
het (jonge) vrouwenblad Viva. Voor haar
serie In bed met Tatum Dagelet vroeg de ver-
slaggeefster in een hotelbed aan Mark: “Je
bent dus geen homo? Ben ik trouwens je
type? Met welke vrouwen zou je naar bed
willen? Wanneer had je voor het laatst een
vriendin? Lig je onder of boven? Waarom
wil je dat niet zeggen? Dat vinden Viva-
vrouwen heel belangrijk. Loop je naakt
door het huis? Heb je nog nooit een lange
relatie gehad? Dan is er misschien toch iets
mis met je. Hé, je hoeft niet zo naar mijn tie-
ten te kijken. Even ruiken, wat voor geur
gebruik je eigenlijk? En zet die bril eens af.
Waarom heb je geen lenzen?” (geciteerd in
Vara TV Magazine, nr. 44, 2006, p. 11). De
heer Rutte is overigens een afgestudeerd
historicus, een voormalig staatssecretaris
van Sociale Zaken, een voormalig staatsse-
cretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
en de politiek leider van de derde partij van
Nederland (met een geschiedenis die terug-
gaat tot 1885).

Ook op de televisie werden grenzen ver-
legd. Politici verschenen niet alleen in
ouderwetse actualiteitenprogramma’s,
maar ook in quizzen, spelshows, praat- en
zelfs sportprogramma’s. Gemiddeld hadden
de belangrijkste lijstaanvoerders in de
weken die voorafgingen aan de verkiezin-
gen vier tot vijf mediaoptredens per dag.
Bijna alle lijsttrekkers verschenen in pro-
gramma’s die zij tot voor kort als beneden
hun waardigheid hadden beschouwd. In
het lompe en ranzige Jensen! vertelde Bos
over de scheiding van zijn ouders, de moei-
zame relatie met zijn vader en zijn vroeg
overleden gehandicapte broer. Ook Rutte,
Wilders en de voorman van de Socialis-
tische Partij, Jan Marijnissen, maakten hun
opwachting bij Jensen, waarbij zeker de eer-
ste het zwaar te verduren kreeg. Nee, her-
haalde Rutte proestend, hij was geen homo
en ja, een keer per week at hij bij zijn moe-
der. In het programma van de onovertrof-
fen vaderlandse pestkop Paul de Leeuw
werd hij vervolgens getrakteerd op een
blind date. En maar blijven schaterlachen,
dat is immers wat ‘de mensen in het land’
willen zien. Alexander Pechthold, de lijst-
trekker van D’66, maakte voorts een ver-
dienstelijk debuut als stand-upcomedian bij
het jongerenprogramma De Lama’s.
Wilders bleek iets minder getalenteerd. Bos
legde het in een rapwedstrijd af tegen tv-
persoonlijkheid Katja (Schuurman). En op
16 november trad Balkenende op als gast-
hoofdredacteur en -presentator van RTL-
Boulevard, een dagelijks televisieprogram-
ma met de laatste roddels-met-een-knipoog

uit de showbusiness. Voor het oog van 1,4
miljoen kijkers roddelde de minister-presi-
dent besmuikt over, onder meer, de misluk-
te muzikale comeback van Michael Jackson,
het sprookjeshuwelijk van Formule 1-cou-
reur Christijan Albers en de romance tus-
sen volkszanger Jan Smit en soapactrice
Ellemieke Vermolen. 

Met het internet wordt inmiddels even-
eens druk geëxperimenteerd om het grote
publiek te bereiken. De meeste Nederlandse
politici hebben persoonlijke websites waar-
op zij het volk op de hoogte houden van hun
wederwaardigheden, vaak op dagelijkse
basis.6 Onder meer Wouter Bos en SP-voor-
man Jan Marijnissen hebben tevens een
podcast (respectievelijk Boscast FM en
Studio Jan). Wouter heeft een digitale
nieuwsbrief (de Bosbode) en Jan zelfs een
televisiemaatschappijtje (SP TV) met eigen,
op internet te downloaden programma’s.
Op de laatste wijze zendt Mark Rutte iedere
ochtend een videobericht de wereld in
(beschuitje met Mark), “over wat hij die dag
doet en wat hem bezighoudt”. Politici zijn
ook zeer actief en informeel aan het blog-
gen geslagen, onder meer op het virtuele
vriendennetwerk Hyves, dat nu bijna twee
jaar bestaat en bijna twee miljoen leden
telt.7 De informaliteit van de ‘krabbels’ (Hé
Wouter!) zou de politiek vooral dichter bij
jongeren brengen. Op 31 oktober bijvoor-
beeld, blogde Jan Peter onder de kop Bier
und Angela Merkel aan zijn circa 50.000
Hyves-vrienden: 

“Vorige week is mijn Duitse collega Bonds-
kanselier Angela Merkel op bezoek geweest.
Ik bel en sms regelmatig met haar. Maar het
is altijd leuk om elkaar persoonlijk te ont-
moeten. Zo’n staatsbezoek is altijd weer een
belevenis. Deze keer begon het hectisch,
want Angela kwam vroeger aan dan ver-
wacht. Ik moest dus haasten om haar nog
op tijd te kunnen begroeten. Na de officiële
ontvangst hadden we een tête-à-tête op het
torentje. We hebben goed met zijn tweeën
kunnen bijpraten. Natuurlijk is zo’n bezoek
niet alleen maar voor de gezelligheid. Dus
na ons onderonsje hebben we het gesprek
voortgezet in de Trêveszaal met diverse
ambtenaren. Nadat Angela Merkel bij de
koningin op bezoek was geweest kwam ze
weer terug naar het Binnenhof. En daar
had ze een bijzonder verzoek: ze wilde graag
samen met mij naar mijn stamkroeg. Nou,
ik heb haar natuurlijk met veel plezier mee-
genomen naar de kroeg aan het Plein in
Den Haag waar ik op donderdagavond
regelmatig wat drink. Het was ontzettend
leuk om daar samen met haar te zijn. We
hebben er geproost op onze politieke vriend-
schap. En ook de bitterballen hebben we ons
goed laten smaken! Het was voor het eerst
dat ik een buitenlandse gast meenam naar
mijn stamkroeg. Maar het beviel uitste-
kend. Ik heb me daarom voorgenomen dit
vaker te doen. Angela Merkel heeft wat mij
betreft een traditie in gang gezet.” 

Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat de
stijle Zeeuwse calvinist Balkenende een
stamkroeg heeft. En het lijkt nog onwaar-
schijnlijker dat zijn veiligheidsfunctionaris-
sen toestaan dat hij op internet bekend-
maakt waar en wanneer hij te vinden is. De
boodschap is echter helder: hoewel ik een
internationaal staatsman ben, ben ik net
als jullie. Stem op mij!

De internetcommunicatie met de kiezers
bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase.
Niettemin zal zij zich snel verbreiden. Steeds
meer mensen brengen steeds meer tijd op
internet door en de tijd die zij besteden aan
het lezen van gedrukte media en zelfs aan
televisiekijken, neemt voortdurend af.8

Daarenboven is het internet voor politici
zeer aantrekkelijk omdat dit medium hen in
staat stelt hun boodschap onbemiddeld
door kritische journalisten uit te venten.
Professionele spindoctors, vaak afkomstig
uit de journalistiek, zullen bijgevolg in toe-
nemende mate de werkelijkheid bepalen. 

Ego’s en imago’s 

De amechtigheid en onderdanigheid waar-
mee politici op zoek zijn naar publiek en
aandacht lijkt onder journalisten tot een
nog grotere machtswellust en een nog gro-
ter cynisme te leiden, dan waarmee zij nor-
maliter reeds zijn behept. Op een podium in
een zaal vol met joelende supporters zag ik
bij de publieke omroep zeven of acht politici
naast elkaar gepropt op een sofa. De sofa
was dermate krap dat ze half bij elkaar op

schoot moesten zitten en er aan de randen
voortdurend dreigden af te vallen. Voor dit
visuele beeld van kleine, niet werkelijk seri-
eus te nemen kleutertjes wordt doelbewust
gekozen door programmamakers. Het is
nog triester dat politici zich dit soort publie-
ke vernederingen bijna altijd laten welge-
vallen.9 Het overheersende beeld dat hier-
door wordt opgeroepen is dat van prostitu-
tie: ik ben werkelijk tot alles bereid om aar-
dig te worden bevonden en mijn kans op uit-
verkiezing te vergroten. Vanzelfsprekend
ondermijnt dit de geloofwaardigheid van de
politiek en verdiept dit de kloof tussen bur-
gers en politici, een kloof die de betrokkenen
met deze optredens juist denken te dempen.
Het vaderlandse voetbalorakel Wim van
Hanegem, wiens levensmotto is dat je alles
zo simpel mogelijk moet houden, schreef
hierover wijze woorden in zijn wekelijkse
krantencolumn: “Ik zie zoveel opportunis-
ten om me heen op de televisie. Vooral van
politici word ik niet goed. Wat doen Bos en
Marijnissen in Studio Voetbal? Hou toch op,
zulke gasten kan ik toch niet meer serieus
nemen? Rita Verdonk bij Jensen, kan het
erger? Ja, dat kan. Onze minister-president
J.P. Balkenende presenteert RTL Boulevard.
Deze mensen zijn gek geworden. Ik stemde
altijd PvdA, maar nu al een tijdje op nie-
mand meer. Joop den Uyl vond ik een gewel-
dige man, Wim Kok ging ook wel, maar nu
zie ik paljassen als lijsttrekkers. En dat heeft
het dan over respect. Hoe kan ik nu respect
hebben voor opportunisten?” (Algemeen
Dagblad, 13 november 2006).

De maker van RTL Boulevard, roddeljour-
nalist Albert Verlinde, verdedigde in zijn
wekelijkse column in de kwaliteitskrant
NRC-Handelsblad (sic) het gastoptreden van
premier Balkenende in zijn show. De grens
tussen een ‘entertainmentmagazine’ als
RTL Boulevard en een ‘politieke talkshow’
als Nederland Kiest (een dagelijks primetime
programma van de publieke omroep over de
verkiezingen) was wel erg vervaagd, zo
merkte hij fijntjes op, “sinds het laatste pro-
gramma meer bezig is met vragen als ‘Wie
wint de verkiezingen: Bos of Balkenende’,
‘Wie is populairder: Mark of Rita’ en ‘Wie
wordt groter: de PvdA of de SP’. Inhoud doet
er niet meer toe. De media hebben de Idols-
formule omarmd en de verkiezingen zijn dit
jaar verworden tot een televisiesoap waarin
het iedere dag meer draait om de headlines
en de cliffhangers dan om de inhoud” (NRC-
Handelsblad, 18 november 2006).

Albert had zeker een punt. Op 3 novem-
ber, bijna drie weken voor de verkiezingen,
vond het eerste grote televisiedebat plaats
tussen Balkenende en zijn belangrijkste uit-
dager, PvdA-lijsttrekker Wouter Bos. In de
studio werd het debat na afloop van com-
mentaar voorzien door drie experts, waar-
van de belangrijkste de ‘imagodeskundige’
Henk Jan (of Jan Henk) Smits bleek te zijn.
Smits werd in Nederland bekend als jurylid
van het zeer populaire televisieprogramma
Idols of X-factor. Hij becommentarieerde de
twee politici als waren het kandidaten in zijn
programma. Zijn analyse was dat Bos volko-
men was weggevaagd door Balkenende. Bos
werd gekweld door een enorme faalangst,
was volkomen voorgeprogrammeerd en
kwam hierdoor uiterst geforceerd en ook
onzeker over. Balkenende daarentegen was
de rust zelve, zoals het een echte premier
betaamt. Om zijn analyse te staven werden
fragmenten herhaald waarin Bos naar het
plafond staarde, een zucht slaakte of bozig
keek (“als een kind dat zijn zin niet krijgt”).
De andere deskundigen aan tafel, een voor-
malige linkse politica en een voormalig
linkse rechtse journalist, lieten zich steeds
meer meevoeren door het aplomb van deze
imagospecialist en concludeerden uiteinde-
lijk evenzo dat Bos een smadelijke neder-
laag had geleden. En over deze vraag ging
het op de eerste en de laatste plaats: wie had
hier verloren of gewonnen? Na een analyse
van zo’n twintig minuten kwam een opinie-
peiler aanschuiven die een representatieve
steekproef uit de Nederlandse bevolking
dezelfde vraag had voorgelegd. De betrokke-
nen hadden vermoedelijk hun stem uitge-
bracht vóór de analyse van Jan-Henk (of
Henk-Jan). De helft wees Bos als winnaar
aan met een rapportcijfer van 7,2. Vier pro-
cent wist het niet en 46 procent meende dat
Balkenende had gewonnen – hij kreeg een
6,9 voor zijn ‘prestatie’. Opmerkelijk was,
zo merkte de peiler puntig op, dat mensen
dus niet alleen naar de buitenkant van de
heren hadden gekeken, maar ook naar de
inhoud hadden geluisterd.

Toch vrees ik dat de toon van de campag-
ne mede op deze avond was gezet. Toeval of
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niet, vanaf dat moment daalde Bos sterk in
de diverse peilingen. Anderhalf miljoen kij-
kers, bleek achteraf uit de kijkcijfers, had-
den Bos volgens de imagodeskundige en zijn
tafelgenoten volkomen door het ijs zien
gaan en hadden kunnen constateren dat
deze weifelende, onzekere ‘draaikont’ geen
geschikte kandidaat voor het premierschap
was. Bos begon een duikvlucht in de peilin-
gen, een vlucht die zichzelf versterkte omdat
slechts weinigen zich desgevraagd met een
dergelijke looser wensen te associëren. 

De leegte der opiniepeilers

Verkiezingscampagnes zijn tot een wedren
tussen imago’s verworden. De dagelijkse
televisieprogramma’s rond deze campagnes
zijn hierin een belangrijke factor. Centraal
in deze programma’s staan weer opiniepei-
lingen. Zowel gedurende de verkiezings-
strijd als in de reguliere politiek spelen zij
een steeds grotere rol (in Nederland wordt
normaliter wekelijks gepeild en in de aan-
loop naar de verkiezingen zelfs dagelijks).
Politici en kiezers stemmen hun gedrag en
standpunten erop af en het politieke debat
wordt er in hoge mate door beheerst.
Politieke journalisten komen dus vaak niet
verder dan te vragen : “Uit de laatste peilin-
gen blijkt dat X procent van de kiezers Y
vindt. Welke gevolgen heeft dit voor uw
positie?” Op hun beurt veranderen politici
van standpunt wanneer peilingen de
indruk wekken dat zo’n standpunt binnen
het electoraat slecht ligt. En kiezers begrij-
pen uit peilingen dat bepaalde politici of
partijen winnaars zijn en andere verliezers.
Zowel affectieve als rationeel-strategische
stembuskeuzen worden hierdoor mede
bepaald. Dergelijke keuzen kunnen in

belangrijke mate strijdig zijn met de werke-
lijke preferenties van de betrokken kiezers,
preferenties waar het in verkiezingen toch
om zou moeten gaan.

Hoe betrouwbaar zijn echter opiniepeilin-
gen? Deze vraag valt zeer moeilijk te beant-
woorden. Het begint er al mee dat de ver-
schillende opiniepeilers vanwege concur-
rentieoverwegingen weigeren te openbaren
hoe zij precies te werk gaan. Het betreft hier
geen wetenschap, maar handel. Daarnaast
is een probleem dat volgens de betrokken
opiniepeilers politieke voorkeuren voortdu-
rend in beweging zijn. Vroeger kon men de
werkelijke verkiezingsuitslag naast de voor-
spellingen leggen en vaststellen in hoeverre
deze accuraat waren. Volgens de opiniepei-
lers veranderen de voorkeuren vandaag de
dag echter dermate snel, dat verschillen
tussen hun peiling en de werkelijke uitslag
er slechts op duiden dat de kiezers in tus-
sentijd van mening zijn veranderd.10

Wat wél kan worden vastgesteld is dat de
peilingen van concurrerende onderzoeks-
bureaus vaak opmerkelijke verschillen ver-
tonen.11 Dit roept uiteraard vragen op over
hun betrouwbaarheid. De verschillen wor-
den vooral veroorzaakt door de wijze waar-
op respondenten worden benaderd (per
telefoon, via internet of lijfelijk), de wijze
waarop enquêteurs hun vraag formule-
ren12 en de wijze waarop zij de antwoorden
‘wegen’. De opiniepeilers weten dat de
bevraagde personen geen afspiegeling van
de Nederlandse kiesgerechtigde bevolking
vormen. Met name ouderen, allochtonen,
laagopgeleiden en niet-stedelingen zijn
doorgaans ondervertegenwoordigd. Om dit
te compenseren verleent men meer gewicht
aan de stemmen van diegenen uit deze
groepen die men wel wist te bereiken.
Gezien het lage aantal van deze mensen in

de steekproef, wordt het toeval en dus de
foutenmarge groter. Een moeilijkheid vormt
bovendien de grote groep mensen die wei-
gert te antwoorden. Vaak negeert men deze
groep, maar het probleem is dat zij wellicht
specifieke politieke voorkeuren heeft. Om dit
in te schatten, kan men uitgaan van diege-
nen die na aandringen toch hebben geant-
woord. Maar dat gaat alweer gepaard met
fouten en met dit doorvragen beïnvloedt
men de antwoorden.

Het laatste brengt ons bij een algemene
moeilijkheid: menen de respondenten wat
zij zeggen? In hoeverre geven zij sociaal
wenselijke antwoorden en durven zij uit te
komen voor bepaalde voorkeuren (zo had
niemand de negen zetels voor Wilders voor-
speld)? En in hoeverre trachten responden-
ten de politiek te manipuleren via de onno-
zele enquêteur? Peilingen zijn een dermate
overheersend element van de politiek
geworden, dat mensen mogelijk een steeds
makkelijker onderscheid maken tussen wat
zij in een enquête beweren te gaan stem-
men en wat zij feitelijk zullen gaan stem-
men. Men kiest dus niet alleen ‘strategisch’
in het stemhokje, men doet dit ook op het
enquêteformulier. Via de opiniepeiler geeft
men zijn favoriete politicus of partij als het
ware een laatste waarschuwing. Men uit
zijn onvrede en hoopt dat zijn partij of poli-
ticus hieruit lering zal trekken en tijdig van
koers zal veranderen. Zo werden in de opi-
niepeilingen van de laatste twee decennia
partijen ter linkerzijde van de PvdA conse-
quent een grote zetelwinst in het vooruit-
zicht gesteld, maar viel de groei in zetels bij
de feitelijke verkiezingen altijd tegen. Tot bij
de laatste stembusgang: mogelijk had
menig kiezer de PvdA reeds verscheidene
malen ‘een laatste waarschuwing’ gegeven
en waren de betrokkenen het nu zat; ze

deden wat ze tegenover de peiler hadden
aangekondigd. Mogelijk, want zeker weten
doen we niets omdat peilers slechts naar
meningen vragen en nooit naar motivaties. 

Door hun sturende rol in het publieke
debat en hun invloed op het gedrag van
politici en kiezers, frustreren peilingen gere-
geld de democratie. Zij domineren de poli-
tieke discussies, terwijl uit hun resultaten
zelden betrouwbare en ondubbelzinnige
conclusies kunnen worden getrokken (“Uw
partij is twee zetels in de peilingen gedaald
en mogen wij hieruit niet afleiden dat de
mensen in het land het niet kunnen waar-
deren dat u de hypotheekrente ter discussie
hebt gesteld?”). Peilingen brengen zowel
politici als kiezers tot affectieve en strate-
gische keuzen die zij eigenlijk niet onder-
schrijven. En zij bevorderen de verslag-
geving en de beleving van politiek en ver-
kiezingen als een spannende hardloopwed-
strijd waarin inhoudelijke argumenten en
visies volstrekt secundair zijn.

De democratische leegte van 
stemwijzers

Ook de zogenaamde stemwijzers op inter-
net dragen weinig bij aan het democratisch
gehalte van verkiezingen. Stemwijzers zijn
in Nederland uiterst populair geworden. De
verklaring hiervoor moet waarschijnlijk
worden gezocht in de leegte van de campag-
nes die mensen doet zoeken naar andere
vormen van houvast, in het buitengewoon
grote internetgebruik van Nederlanders en
in het quizkarakter van de desbetreffende
sites: men moet een aantal vragen beant-
woorden en krijgt daarna een advies dat in
meer of mindere mate afwijkt van wat men
had gedacht of gehoopt. Bij de laatste ver-
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kiezingen gebruikten maar liefst 4,7 mil-
joen mensen de Stemwijzer van het door de
overheid gesubsidieerde Instituut voor
Publiek en Politiek (in 2003 waren dit er
nog 2,2 miljoen) en 1,6 miljoen mensen het
Kieskompas van de Vrije Universiteit en het
dagblad Trouw.13

De invloed van deze sites op het stemge-
drag van mensen mag niet worden onder-
schat. Bij een enquête van de Universiteit
van Tilburg onder bijna drieduizend bezoe-
kers van de Stemwijzer, zegt 31% van deze
mensen dat zij mede op basis van deze wij-
zer hun politieke voorkeur hebben bepaald.
Na raadpleging van de Stemwijzer zou
ongeveer 15% van de respondenten op een
andere partij hebben gestemd dan zij aan-
vankelijk van plan waren. Vooral de SP, het
CDA en de Partij van de Vrijheid van
Wilders profiteerden van de adviezen van
de stemwijzer, terwijl de PvdA en de VVD
eronder leden.14

Wanneer stemwijzers dermate veel
invloed hebben, dan wordt het net als bij de
opiniepeilingen relevant te vragen naar
hun betrouwbaarheid en hun bijdrage aan
het democratische proces. De Stemwijzer
bestaat uit dertig vragen die men met “ja”,
“nee” of “weet niet” kan beantwoorden. Na
de antwoorden te hebben ingevoerd en even-
tueel te hebben aangegeven dat men een
bepaald onderwerp extra belangrijk acht,
krijgt men van de (onpartijdige!) computer
een stemadvies en in afnemende rangorde
de overeenkomst met de andere partijen.
Ook kan men de standpunten van de partij-
en raadplegen. Voorbeelden van vragen zijn:
“Een leraar op een school met veel kinderen
met een leerachterstand moet meer verdie-
nen dan een leraar op een gewone school.”
“Wie meer verdient, moet meer premie beta-
len voor de zorgverzekering.” “Het bestrijden
van terrorisme is belangrijker dan de per-
soonlijke vrijheid en privacy van burgers.”
“Nederland moet niet langer meedoen met
de bouw van het gevechtsvliegtuig Joint
Strike Fighter (JSF).” En: “Burgers moeten de
minister-president kiezen.” 

“Veel succes met het bepalen van uw poli-
tieke voorkeur!” wensen de samenstellers
de lezer opgewekt toe op hun website. De
kritiek op een dergelijke bepaling ligt voor de
hand.15 Allereerst heeft de keuze van de te
stellen vragen grote gevolgen voor de uit-
slag. Wie maakt echter deze keuze en op

grond van welke criteria? Waarom zit er
geen enkele vraag over de Europese
Grondwet, het cultuurbeleid of het milieu-
beleid in de enquête, maar wel een vraag
over de Joint Strike Fighter, om maar iets te
noemen? Daarnaast kan men vragen
slechts met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden, ter-
wijl het werkelijke antwoord doorgaans in
de nuance ligt. De vragen missen iedere
context en de antwoorden kunnen niet
worden afgewogen tegen andere antwoor-
den en de hierin besloten waarden. Net als
in het referendum is er geen ruimte voor het
compromis. Neem een vraag als: “De rech-
ten van dieren moeten in de Grondwet
komen.” Welke rechten precies? En op
welke plaats in de grondwet? Hoe verhou-
den de desbetreffende rechten zich dus tot
de andere rechten die in de grondwet zijn
opgenomen? Leraren op scholen met veel
‘leerachterstanden’ moeten wellicht meer
verdienen, maar hoeveel meer precies?
Misschien moeten ze juist meer vakantie
krijgen, of meer ondersteuning, of kleinere
klassen! De algemene kritiek op stemwijzers
ligt in het laatste besloten: democratie is
ook, of misschien wel vooral, een leerproces
waarin men zijn werkelijke voorkeuren
vaststelt in een geïnformeerde discussie met
andere burgers over onvermijdelijk confli-
gerende waarden, visies, opvattingen,
belangen, argumenten. Dit is meer dan een
utopische wens: mensen kunnen ook feite-
lijk uitsluitend via concrete en contextge-
bonden afwegingen hun preferenties vast-
stellen. Iedereen is in abstracto voor lagere
belastingen. Een dergelijk standpunt wordt
echter pas interessant wanneer men tevens
aangeeft op welke overheidsuitgaven ver-
volgens moet worden bezuinigd: op het
onderwijs, de wegen, de landbouwsubsi-
dies, de sociale uitkeringen of de Joint Strike
Fighter…

Kieswijzers bieden dus geen ruimte aan
inhoudelijke democratische uitwisselingen
van standpunten, uitwisselingen waarin
kiezers hun preferenties ontdekken en waar-
mee kiezers gezamenlijk een politieke
gemeenschap vormen en tot burgers wor-
den.16 Evenals andere vormen van inter-
netdemocratie bevestigen en versterken zij
een puur economische beleving van demo-
cratie waarin de particularistische belan-
genbehartiging centraal staat en er nimmer
vragen (mogen) worden gesteld over de

mate waarin bestaande preferenties zijn
geïnformeerd, gefundeerd en afgewogen.
Dit is een tamelijk dunne democratiecon-
ceptie. Op termijn ondermijnt een dergelijke
formele conceptie zelfs de democratie,
omdat zij uiteindelijk geen rechtvaardiging
kan bieden voor de democratische gedach-
te. Wanneer de democratie niets meer is
dan de behartiging van mijn bestaande,
vaststaande en onbetwistbare belangen,
waarom zou ik dan de democratie onder-
steunen wanneer ik van mening ben dat
mijn belangen onvoldoende worden geho-
noreerd?

De uitslag: weg uit het midden

Na de lange, lege campagne volgde de stem-
busgang. Net als in 2002 lijkt deze in
belangrijke mate te kunnen worden gety-
peerd als een protest tegen de leegte die
eraan voorafging. De ‘schreeuw om poli-
tiek’ was echter minder ongericht dan toen-
dertijd.17

Opvallend aan de uitslag is dat er
opnieuw een groot aantal stemmen is uit-
gebracht op partijen die, al dan niet terecht,
beweren op te komen voor belangen,
meningen, standpunten en mensen die in
‘Den Haag’ niet of onvoldoende worden
gerepresenteerd. Het politieke midden van
de gevestigde partijen werd sterk uitgehold
ten faveure van partijen op beide flanken.
Dergelijke populistische bewegingen zijn
binnen democratieën van alledag en hun
bestaan is dus op zich niets bijzonders. Hun
omvang kan dat echter wel zijn en vormt
een indicatie van een ‘kloof ’ tussen kiezers
en gekozenen. Fortuyn was bijzonder
omdat zijn partij vanuit het niets op 26
zetels kwam, een nimmer in Nederland ver-
toonde aardverschuiving.18 Grote aantal-
len kiezers konden zich met deze buiten-
staander identificeren: net als zij was
Fortuyn iemand die zich door de gevestigde
orde buitengesloten en miskend voelde. Het
was een perfect match.19

De bestaande partijen in het politieke
centrum stelden na de opkomst van Pim
Fortuyn hun les te hebben geleerd en pogin-
gen te zullen ondernemen de aansluiting
met de kiezers te herstellen. Daar zijn zij dus
opnieuw niet werkelijk in geslaagd. Geert
Wilders, de xenofobe ‘Mozart uit Venlo’ die
vooral een harder optreden tegen islamie-
ten en andere vreemde elementen bepleit,
haalde uit het niets 9 zetels (van de beschik-
bare 150). De Partij voor de Dieren die
exclusief opkomt voor, de naam zegt het
reeds, de dieren, kreeg twee zetels, een par-
lementaire vertegenwoordiging die een uni-
cum vormt in de politieke wereldgeschiede-
nis. De ChristenUnie, voorstander van een
sociaal progressief, maar ethisch conserva-
tief beleid (tegen het homohuwelijk, tegen
euthanasie, tegen abortus), verdubbelde
haar zetelaantal van drie naar zes. En de
Socialistische Partij, een partij die nog nim-
mer regeringsverantwoordelijkheid heeft
gedragen en tot voor kort stelselmatig door
de andere partijen als niet salonfähig was
getypeerd, groeide van 8 naar 25 zetels. De
Partij van de Arbeid, de belangrijkste oppo-
sitiepartij die normaliter profijt getrokken
zou moeten hebben van het verlies van alle
regeringspartijen (D’66 werd gehalveerd,
het CDA raakte drie zetels kwijt en de VVD
zes), verloor maar liefst negen zetels, een
van de grootste nederlagen uit haar
bestaan. Alle partijen in het politieke cen-
trum (VVD, CDA, D’66, PvdA en zelfs
GroenLinks, dat een zetel kwijtraakte) ver-
loren dus met deze verkiezingen en bijna
alle partijen op de flanken (Partij voor de
Dieren, Socialistische Partij, ChristenUnie
en de Partij voor de Vrijheid van Wilders)
wonnen fors.

De radicalisering houdt hiermee echter
nog niet op. De VVD herbergt en verzoent
vanouds een rechts-populistische en een
vrijzinnig-marktliberale stroming, maar
dreigt onder de onvermoeibare inspannin-
gen van Rita Verdonk te splitsen. Deze voor-
malige gevangenisdirecteur was, zoals
reeds opgemerkt, in het kabinet verant-
woordelijk voor een tamelijk onbarmhartig
en rechtlijnig asielzoekersbeleid en wist
daarmee een grote populariteit te verwer-
ven binnen de rechts-populistische achter-
ban. Hoewel nummer twee op de VVD-kies-
lijst, haalde zij bijna 70.000 voorkeurstem-
men meer dan de linksliberale lijsttrekker
Mark Rutte.20 Deze had ‘IJzeren Rita’ eer-
der verslagen in een interne partijverkie-
zing voor het lijsttrekkerschap (bij haar
campagne hiervoor werd Rita overigens
door dezelfde ‘campagnestrateeg’ bijge-
staan als wijlen Pim Fortuyn). Na de
bekendmaking van het inderdaad enorme
aantal voorkeurstemmen – genoeg voor
tien zetels, een absoluut record in de

Nederlandse parlementaire geschiedenis –
belegde de volkspolitica een persconferentie
in een Haags café waarop zij de instelling
van een partijcommissie bepleitte, die
moest onderzoeken welke conclusies uit dit
record getrokken moesten worden. Voor
haar waren deze reeds ‘klip en klaar’: “43
procent van de VVD-kiezers wil mij, maar
veertig partijbonzen zijn tegen. Dat maakt
mijn positie een beetje onmogelijk. Ik wil
graag bij de VVD blijven, maar ik moet ook
naar mijn kiezers luisteren. Dit is de koers-
Verdonk: een heel duidelijke en heldere
boodschap” (De Volkskrant, 29 november
2006). Tijdens een crisisberaad van de
VVD-Tweedekamerfractie dezelfde avond
werd deze coup van Verdonk ternauwer-
nood verijdeld: de exclusieve commissie
kwam er niet, Rutte bleef leider en het ‘tak-
kewijf ’ Verdonk bond in (uitlating van col-
lega VVD-minister en vice-premier Gerrit
Zalm nadat zij het paspoort van Hirsi Ali
ongeldig had verklaard). Maar het is slechts
wachten op de volgende coup. Verdonk
houdt de VVD en daarmee ook het kabinet
reeds een jaar gegijzeld: hoewel velen in het
Haagse haar eigengereide en compromis-
loze optreden meer dan zat zijn, kan men
het zich niet permitteren haar openlijk te
laten vallen.21

De VVD had haar rechterflank in de regel
goed afgedekt. Rechts-radicale partijen als
de Centrumpartij van Janmaat (redelijk ver-
gelijkbaar met het Vlaams Belang) reikten
nooit verder dan een eenmalige drie zetels.
De partij van Wilders haalde nu echter
9 zetels, terwijl concurrerende partijen als
Eén NL en Fortuyn, die beide pretendeerden
de erfenis van Pim Fortuyn te bewaken,
gezamenlijk virtueel ruim een zetel haalden
(elk afzonderlijk kwamen ze niet over de
kiesdrempel). Samen met de zetels van
Verdonk is er dus ongeveer twintig zetels
ruimte aan de rechterkant van de heersen-
de stroming binnen de VVD.

Iets vergelijkbaars is er aan de linkerzijde
met de PvdA gebeurd. In de afgelopen
decennia was er ter linkerzijde van de PvdA
doorgaans ongeveer ruimte voor tien tot
vijftien zetels. Nu zijn dat er tussen de dertig
en de veertig, zetels die vooral door de SP
worden bemenst. De gelijkenis tussen voor-
al de Partij van de Vrijheid van Wilders en
de Socialistische Partij houdt echter op met
de constatering dat beide aan de flanken
van de middenpartijen opereren. 

De SP vult de leegte op van de PvdA

Men doet de SP bepaald onrecht, zoals gere-
geld is gedaan, door haar grote winst op een
lijn te stellen met die van Wilders of zelfs
met die van Fortuyn, alsof het hier om ver-
gelijkbare electorale uitingen zou gaan van
balorigheid, radicalisme, populisme, oppor-
tunisme, buitenlanderhaat of antiglobalis-
me (wat in dit verband te denken van de
verdubbeling van de aanhang van de
uiterst degelijke ChristenUnie?). Anders
dan de SP is de Partij van de Vrijheid van
Wilders een typische one issue-partij zonder
geschiedenis, denktraditie en organisatie.
Zij is volledig gepreoccupeerd met ‘de bui-
tenlanders’ en alles wat hiermee samen-
hangt: de asielzoekers, de migranten, de
integratie, de multiculturele samenleving,
de islam, de uitbreiding van de Europese
Unie (met vooral Turkije). Wilders doet, net
als Verdonk, met succes een appel op de
xenofobie die bij een niet onbelangrijk deel
van het Nederlandse electoraat leeft.
Fortuyn viste eveneens in deze troebele vij-
ver, maar daar bleef het niet bij: hij tamboe-
reerde tevens met succes op thema’s als de
wachtlijsten in de zorg, de verloedering van
verzelfstandigde publieke diensten als het
openbaar vervoer, onmatige overheids-
bureaucratie en, in het algemeen, de gedu-
rende de Paarse kabinetten overdadig geë-
taleerde Haagse geslotenheid en zelfge-
noegzaamheid.

In tegenstelling tot de Partij voor de
Vrijheid heeft de SP een lange geschiedenis,
een denktraditie die bepaald verder reikt
dan één onderwerp, en een zeer gedegen
organisatie, die het merendeel van de partij-
organisaties van de concurrentie overtreft.
Een week na de installatie van de nieuwe
Tweede Kamer verschenen er reeds berich-
ten in de media over het zeer dubieuze, deels
criminele verleden van een van de parle-
mentsleden van de PvdV.22 Bij de eveneens
inderhaast bijeengeraapte leden van de Lijst
Pim Fortuyn zagen we in 2002 hetzelfde
beeld. De SP zal dit niet snel overkomen:
potentiële volksvertegenwoordigers worden
zorgvuldig gescreend en op hun taken voor-
bereid en voor opportunistische baantjes-
jagers is relatief weinig perspectief, al is het
maar omdat volksvertegenwoordigers en
bestuurders van de SP een zeer groot deel
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van hun inkomen moeten afstaan aan de
partij. De geschiedenis van de SP gaat
voorts terug tot het begin van de jaren ’70
(de jaren waarin men nog eventjes roman-
tisch-maoïstische gedachten koesterde) en
laat vanaf die jaren een langzame, maar
gestage groei zien die dus recentelijk in een
stroomversnelling terecht is gekomen. De
nog altijd sterk lokaal gewortelde partij
deed in 1994 met twee zetels haar intrede
in de Tweede Kamer, haalde er bij de verkie-
zingen in 1998 vijf, in 2002 en 2003 negen
en in 2006 dus 25. Het authentieke charis-
ma en de politieke kundigheid23 van haar
politiek leider, de voormalige constructie-
bankwerker en lasser Jan Marijnissen,
speelde hierin zeker een rol. Zij vormen ech-
ter niet de volledige verklaring. Onder zijn
straffe hand ontwikkelde de SP zich van een
actiegroep die uit principe overal tegen was
(“Stem Tégen, Stem SP!”) tot een construc-
tieve vluchtpartij voor progressieve kiezers
(“Stem Vóór, Stem SP!”) die teleurgesteld
zijn in een steeds modieuzer GroenLinks en
vooral in een steeds kleurlozere Partij van
de Arbeid. Vooral de laatste partij kan zich
de gestage opmars van de SP aanrekenen.
Dit omdat beide partijen in dezelfde groepen
van het electoraat hun achterban zoeken
en omdat de PvdA hierin een decennialan-
ge voorsprong kon koesteren. Door eigen
falen loopt zij nu het gevaar op termijn door
de SP te worden overvleugeld en te worden
gereduceerd tot een vooral op nostalgie drij-
vend middenpartijtje met een D’66-achtige
omvang en politieke positie.

De verklaring van de afkalving van de
PvdA en de opkomst van de SP moet vooral
worden gezocht in de voortdurend toegeno-
men ideologische leegte van de eerstge-
noemde partij. Net als bij haast alle wester-
se sociaaldemocratische partijen begon die
ontwikkeling vanaf het begin van de jaren
’80. Zij versnelde echter toen de jarenlange
partijleider en politicus-uit-roeping Joop
den Uyl werd opgevolgd door de wel zeer
pragmatische vakbondsbestuurder Wim
Kok. Onder Kok werden ‘de luiken openge-
zet’, ‘de ideologische veren’ afgeschud, ‘het
socialisme op sterk water gezet’ en werd
vervolgens in de jaren ’90 een Paarse coali-
tie gevormd met D’66 en de traditionele ide-
ologische tegenpool, de VVD. Politiek gezien
was Paars reeds na twee of drie jaar uitgere-
geerd: toen waren de zaken geregeld die de
confessionele middenpartijen altijd hadden
weten te blokkeren, men denke aan eutha-
nasie, abortus, homohuwelijk en winkel-
sluitingstijden. Desondanks hield Paars het
bijna acht jaar vol. Vanuit economisch per-
spectief waren dit voorspoedige jaren, maar
politiek waren zij zonder inspiratie, richting
en visie. Men deinde doelloos mee op de gol-
ven van de neoliberale modernisering van
de samenleving en was volkomen doof voor
het onbehagen dat op tal van maatschappe-
lijke terreinen onder invloed van deze
modernisering groeide.24 Omdat de PvdA
ook reeds deelnam aan het laatste kabinet
Lubbers was zij in totaal een kleine twaalf
jaar in de regering vertegenwoordigd. In
deze periode verwerd zij tot een naar binnen
gekeerde, arrogante bestuurderspartij die
het contact met de samenleving en zeker
met de eigen traditionele achterban goed-
deels had verloren. De partij werd vooral
een machine om banen en functies te verde-
len en niet om een politieke visie op een
betere samenleving te realiseren.25

“Wim baarde Pim”26 is wel gezegd, en
deels is dit terecht. Het was Fortuyn die deze
Haagse kaasstolp vervolgens aan diggelen
leek te slaan. De PvdA verloor in 2002 bijna
de helft van haar zetels, maar zij kreeg
dankzij de volslagen politieke incompeten-
tie van de avonturiers die Fortuyn om zich
heen had verzameld, reeds in 2003 een her-
kansing. De nieuwe frisse lijsttrekker
Wouter Bos won een groot gedeelte van de
verloren aanhang terug met de belofte les-
sen te hebben geleerd van de opkomst van
Fortuyn. Deze belofte werd echter niet inge-
willigd. Bos maakte geen gebruik van het
momentum dat hij, mogelijk voor de laatste
keer, van de linkse kiezers had gekregen. Hij
rekende zich rijk met de opiniepeilingen, die
hem al snel na het aantreden van het twee-
de kabinet Balkenende tot 62 zetels beloof-
den, en leek te veronderstellen dat het pre-
mierschap hem door het opzichtige
geschutter van met name Balkenende van-
zelf in de schoot zou worden geworpen. Het
leek in deze jaren een bewuste strategie om
af te zien van het ontplooien van iedere ver-
derreikende visie op de maatschappelijke
ontwikkelingen. Iedere duidelijke stelling-
name kon slechts potentiële kiezers
afschrikken, was de kennelijke gedachte.
Het was voldoende te profiteren van de alge-
mene minachting voor Balkenende.27

Binnen de partij klaagden mensen als Jos
de Beus en René Cuperus weliswaar bezorgd

over de stilte van Bos op inhoudelijk ter-
rein28, maar Bos bleef onuitgesproken en
rechtvaardigde dit hooguit met de medede-
ling dat hij druk doende was de partij te
‘moderniseren’ en te ‘vernieuwen’. Wanneer
politici dit soort woorden in de mond
nemen, moet men op zijn tellen passen. In
de praktijk betekent dit vooral dat zij bezig
zijn loyale medestanders te verzamelen en
kritische geluiden te smoren. De kiezer
wenst namelijk geen ‘verdeeldheid’, denkt
de politicus, daarbij gesouffleerd door zijn
campagnestrateeg. Het beeld dat van de
tegenwoordige PvdA beklijft is er dan ook
een van een politiek leider Wouter Bos die
niet weet wat hij wil en daarna een
Langeleegte. De SP heeft dit uiteindelijk
afgestraft. 

Tot slot

Alle politici klaagden aan het einde van
deze lange campagne op de laatste benen te
lopen. Het was ‘topsport’ geweest: het gehol
en gedraaf door het ganse land in een
poging de kiezers persoonlijk te treffen en te
overreden.29 Achterzaaltje in, zaaltje uit.
Zeepkist op, zeepkist af. Een aandoenlijk
geren en gedraaf dat eerder lijkt te passen
bij kinderen met ADHD dan bij politieke lei-
ders die een ganse natie een toekomst moe-
ten binnenloodsen. Het recept voor een
werkelijk overrompelende verkiezingscam-
pagne is nochtans zoveel simpeler en ont-
spannender: blijf eens lekker thuis, lees
eens een boek, denk eens goed na, praat
eens met mensen die werkelijk ergens ver-
stand van hebben, schrijf een inhoudelijke
visie op papier, houd, hooguit een keer per
week, een fundamentele lezing , en straal
vooral uit dat men de politiek uiterst serieus
neemt, een roeping waardig. De kiezers ont-
moeten is uiteraard een loffelijk streven,
maar het komt volstrekt ongeloofwaardig
over wanneer men dit bijna uitsluitend tot
een zaak van verkiezingscampagnes maakt.
De mogelijkheid voeling te houden met de
samenleving en met de problemen van
gewone mensen, dient men structureel in
het democratische bestel en in de partijor-
ganisatie te verweven. Wanneer men aan
de campagne begint, moet het fundamente-
le werk reeds lang zijn verricht. Heeft men
geen robuust verhaal, dan maakt men zich
buitengewoon kwetsbaar voor uiterlijkhe-
den die normaal randverschijnselen zouden
zijn, maar die zonder dit verhaal alle aan-
dacht naar zich toe trekken. Anders dan de
snelle reclamejongens, opinieonderzoekers
en campagnestrategen waarmee politici
zich vandaag menen te moeten omringen,
heb ik niet doorgeleerd voor marketing,
maar dit lijkt mij zo’n waarheid als een koe,
dat ook een politicus erop moet kunnen
komen. 

Noten

1 Slechts Zweden en IJsland stonden iets hoger
op de ‘democratie-index’ die was samengesteld
op basis van 60 indicatoren voor vijf criteria:
de aanwezigheid van vrije verkiezingen en
politiek pluralisme, een functionerende rege-
ring, politieke participatie, burgerlijke vrijhe-
den en een levendige politieke cultuur. Op de
laatste twee criteria scoorde Nederland zelfs
een tien. België reikte overigens niet hoger dan
de 20ste plaats, net boven Griekenland, maar
onder een land als Tsjechië. Belgen moeten
zich daarover niet ongerust maken (zie mijn
Lessen van het gebrek aan een ‘civil society’ in
Tsjechië (2004) te downloaden op 
www.hans-blokland.nl). 

2 De belangrijkste reden voor deze lange aan-
loopperiode was dat de coalitiepartijen hoop-
ten electoraal te kunnen profiteren van het
economisch herstel dat zich vanaf het voorjaar
van 2006 aandiende en zich inderdaad heeft
doorgezet. Volgens de zittende regering is dit
herstel te danken aan de economische hervor-
mingen die gedurende de laatste jaren zijn
doorgevoerd (waaronder een herziening van
de op grote schaal misbruikte
Arbeidsongeschiktheidswet). De oppositie
zoekt de oorzaak vooral in de aantrekkende
wereldeconomie. Tal van economen zijn overi-
gens van mening dat de economische recessie
waarin ook Nederland vanaf ongeveer 2002
terechtkwam, onnodig was verdiept door de
procyclische bezuinigingen van het kabinet en
de calvinistische zwaarmoedigheid die zijn
leden doorgaans uitstraalden. 

3 Dit ook omdat nog maar twee maanden voor
de verkiezingen de ministers Donner (justitie)
en Dekker (volkshuisvesting, ruimtelijke orde-
ning) tot aftreden werden gedwongen na de
publicatie van het uiterst kritische rapport-Van
Vollenhove over de zogenaamde
‘Schipholbrand’. Bij deze brand in het op
Schiphol gevestigde detentie- en uitzetcentrum
voor illegaal in Nederland verblijvende perso-
nen vonden elf illegalen de dood. Van
Vollenhove achtte drie instanties die onder de
genoemde ministers vielen, medeverantwoor-
delijk voor de tragische, van symboliek zwan-
gere gebeurtenissen. De indirect betrokken
Verdonk bleef, zoals gebruikelijk, consequent
volhouden dat haar geen enkele blaam trof. 

4 Marco Pastors, de voormalige Leefbaar-wet-
houder in Rotterdam die met zijn partij Eén NL
eveneens aanspraak trachtte te maken op het
erfgoed van Fortuyn, probeerde een week voor
de verkiezingen Wilders in electorale aantrek-
kingskracht te overtreffen door in een radio-
spotje “de islamisering van Nederland” te ver-
gelijken met de opkomst van het nazisme in
Duitsland. 

5 Later verklapte Bos grinnikend op televisie dat
de kinderwagen leeg was. Zijn vooral door
CDA-tegenstanders opgepoetste reputatie van
gladde, onbetrouwbare bedrieger werd hier-
door onbedoeld bevestigd.

6 Zie bijvoorbeeld www.wouterbos.nl, 
www.janmarijnissen.nl, www.markrutte.nl,
www.janpeterbalkenende.nl en
www.justitie.nl/organisatie/minister_verdonk .

7 Zie www.hyves.nl
8 Zie www.tijdsbesteding.nl
9 Bijna altijd: Groenlinks-lijsttrekker Femke

Halsema vertelde in het Algemeen Dagblad dat
ze, samen met haar evenknie van de
ChristenUnie André Rouvoet, een aanbod had
afgeslagen van de protestants-christelijke
omroepvereniging NCRV. Hen was gevraagd
om samen mee te doen aan een kinderpro-
gramma waarvoor ze op een wc moesten gaan
zitten en bij een fout antwoord bruine vla over
zich gestort zouden krijgen. “Dat hebben we
dus geweigerd. Als je met zulke dingen akkoord
gaat, hoe wil je dan je kinderen nog fatsoenlijk
opvoeden?” (15 november 2006). 

10 In werkelijkheid valt het met die zwevende kie-
zers wel mee: het blijkt dat zij vooral kiezen
binnen samenhangende clusters van partijen 
– bijvoorbeeld tussen PvdA, GroenLinks en SP,
maar niet tussen PvdA en VVD. Zie: Wouter
van der Brug, Zwevende of geëmancipeerde kie-
zers? (2004) in: Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen, Jaarboek 2002,
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 
pp. 230-251.

11 Op de laatste dag voor de verkiezingen peilde
Maurice de Hond voor de PvdA 38 zetels ter-
wijl TNS/Nipo op 31 zetels uitkwam (het wer-
den er uiteindelijk 33). Bij TNS/Nipo kreeg de
SP er 32, bij De Hond en Interview/NSS niet
meer dan 23 (het werden er 25). Alle bureaus
zaten er fors naast met betrekking tot de Partij
voor de Vrijheid van Geert Wilders:
Interview/NSS schatte 4 zetels, De Hond 5 en
TNS/Nipo 6. Het werden er 9. Het Nederlandse
parlement heeft overigens 150 leden.

12 De variatie is hier groot. Zo kan men mensen
spontaan de naam van een partij laten noe-
men die hun voorkeur heeft. Men kan hen ook
een lijst voorleggen met de partijen die thans
in de Kamer zijn vertegenwoordigd. Evenzo
kan men een lijst voorleggen met partijen die
eventueel aan volgende verkiezingen mee zul-
len doen. In het eerste geval blijken partijen te
klein te worden geschat omdat respondenten
niet op hun naam kunnen komen. In het twee-
de geval onderschat men nieuwe partijen (de
opkomst van Pim Fortuyn werd zo lange tijd
niet door de peilers waargenomen). In het
tweede en derde geval brengt men kiezers op
ideeën, en beïnvloedt men dus de antwoorden.

13 Zie www.stemwijzer.nl en www.kieskompas.nl.
Het iets doordachter Kieskompas stelt niet
alleen vragen over politieke onderwerpen,
maar ook over personen, partijen en het
gevoerde beleid. Omdat veel meer mensen de
Stemwijzer bezochten, concentreer ik mij op
de laatste site.

14 Marcel Boogers, Enquête bezoekers Stemwijzer,
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur,
2006.

15 Ik maak nu even abstractie van allerlei metho-
dische problemen met de Stemwijzer, zoals
dubbelzinnig of suggestief geformuleerde vra-
gen.

16 Zie verder mijn Pluralisme, Democratie en
Politieke Kennis, Assen, Van Gorcum, 2005.

17 Vergelijk mijn Een ongerichte schreeuw om poli-
tiek (Trouw, 15 mei 2002, te downloaden op
www.hans-blokland.nl).

18 In 2002 was de gecumuleerde winst van alle
winnende politieke partijen 30,7%, de grootste
verschuiving in electorale voorkeur in de
Nederlandse parlementaire geschiedenis (in
2006 was deze winst 20%). Van de 390 natio-
nale verkiezingen in West-Europa sinds 1900
zijn er maar drie die een grotere verandering te
zien gaven: Italië in 1994, Duitsland in 1920
en Frankrijk in 1906. Zie: Peter Mair, De eigen-
aardigheden van de Nederlanders: De verkiezingen
van 2002 in een vergelijkend perspectief, in Beleid
en Maatschappij, vol. 29, no. 3, pp. 160-163.

19 Zie Doeko F.J. Bosscher, De buitenkant van
Fortuyn (2005) in: Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen, Jaarboek 2003,
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 
pp. 232-248.

20 Amusant detail: bij het in de lucht gaan van de
nieuwe Stemwijzer voor deze verkiezingen
vroegen de diverse lijsttrekkers voor het oog
van de camera eveneens om een stemadvies.

Rutte werd geadviseerd om notabene op D’66
te stemmen. Een onthutste Rutte verklaarde
samen met de organisatoren van de
Stemwijzer dat er sprake was geweest van een
“computerstoring”. 

21 Een laatste treffende illustratie vormden de
staatsrechtelijk uiterst merkwaardige gebeur-
tenissen van halverwege december. Een meer-
derheid van de nieuw gekozen Tweede Kamer
vroeg Verdonk de uitzetting van uitgeproce-
deerde asielzoekers tijdelijk stop te zetten (des-
noods 24 uur), in afwachting van een ‘gene-
raal pardon’ dat in de coalitiebespreking voor
een nieuwe regering in de maak was. Verdonk
weigerde botweg en de Kamer kon weinig
anders doen dan tegen de reeds demissionaire
minister een motie van afkeuring in te dienen.
Het was de vierde keer dat dit gebeurde en deze
motie werd aangenomen. Normaliter zou zij
vervolgens door een andere minister van VVD-
huize zijn vervangen en de politiek hebben ver-
laten, maar alle VVD-bewindslieden voelden
zich genoodzaakt zich solidair te verklaren met
Verdonk. Een Alleingang uit het kabinet zou
haar populariteit enkel nog hebben doen stij-
gen. Hun collectieve vertrek uit het reeds
demissionaire kabinet had het land echter
goeddeels zonder regering achtergelaten en
daarom vond men na een dag crisisberaad een
oplossing in het overdragen van het gewraakte
dossier van Verdonk aan een andere minister.
Verdonk kreeg hiervoor onder meer haar favo-
riete ‘reclassering’ terug. Uit landsbelang liet
de Tweede Kamer het hier maar bij.

22 “Dion Graus heeft een geschiedenis van ruzies,
rechtszaken, onbetaalde rekeningen, onjuiste
declaraties en beschuldigingen van mishande-
ling. Als Kamerlid voor de Partij voor de
Vrijheid pleit hij voor respect en fatsoen.”
(NRC-Handelsblad, 9 december 2006). 
In De Volkskrant (16 december 2006) werd een
week later verslag gedaan van de eerste moei-
zame pogingen om te achterhalen wie precies
de andere nieuwe kamerleden van de PvdV
waren. De betrokkenen weigerden ieder com-
mentaar over hun verleden. 

23 Niet voor de eerste keer werd Marijnissen dit
jaar zowel door zijn medeparlementariërs als
door de parlementaire pers verkozen tot de
beste politicus van het jaar. Het lijkt uitgeslo-
ten dat Wilders ooit een dergelijk predicaat zal
krijgen.

24 Zie mijn De Modernisering en haar Politieke
Gevolgen, Amsterdam, Boom, 2001.

25 Anders dan men wellicht van een zich moder-
niserende samenleving mag verwachten, heeft
het verschijnsel van de politieke benoeming in
Nederland steeds meer om zich heengegrepen.
Onder anderen de politicoloog Nico Baakman
heeft vastgesteld dat de beleidssectoren waarin
men als partijloze een kans op benoeming
heeft, inmiddels op de vingers van een hand
zijn te tellen: de krijgsmacht, de diplomatieke
dienst en de rechterlijke macht. Het lidmaat-
schap van vooral PvdA, CDA, VVD en D’66 is
een vereiste geworden wanneer men bijvoor-
beeld ambieert topambtenaar te worden of lid
van (advies)organen als de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, het Centraal
Planbureau, de Raad van State of van zelfstan-
dige bestuursorganen als de Publieke Omroep
(De nomenklatoera in Nederland: Over het ver-
schijnsel van partijpolitieke benoemingen, in:
Jaarboek 2003, op. cit. (noot 19), pp. 173-198).
De partijgebonden netwerken waarvan de
leden elkaar de bal toespelen strekken zich ook
uit tot de universiteiten. Zo werd de voorzitter
van de PvdA, Ruud Koole, door partijgenoot-
met-politieke-ambities Rudy Andeweg in ‘zijn’
faculteit aan de Universiteit Leiden benoemd
tot hoogleraar in de politicologie. Koole
benoemde Andeweg op zijn beurt tot voorzitter
van een PvdA-commissie ‘democratische ver-
nieuwing’. In het algemeen lijkt de laatste
decennia het belang voortdurend te zijn toege-
nomen van coöptatie, nepotisme en vriendjes-
politiek bij de verdeling van, in ieder geval,
universitaire banen, functies en posities.

26 Paul Scheffer in het essay De verloren jaren van
Kok, in NRC-Handelsblad, 2 maart 2002.

27 Op deze geringschatting voor de premier heeft
men zich evenzeer verkeken. Ook Balkenende
ontbeert visie – hij heeft vooral het marktlibe-
rale VVD-programma helpen uitvoeren – maar
hij heeft in de perceptie van de kiezers in ieder
geval wel ruggegraat, ook al is dit de rugge-
graat van een koppige, calvinistische Zeeuwse
boer die onverdroten aardappels uit de klei
blijft trekken, terwijl het ganse land inmiddels
op pasta is overgestapt. Voor deze stugge boer
was het makkelijk de strategisch denkende Bos
voor ‘windvaan’ en ‘draaikont’ uit te maken.

28 De aan het wetenschappelijk bureau van de
PvdA verbonden Cuperus stelde reeds enige
jaren terug: “Ik wantrouw de windstilte. Als je
in deze tijd, met enorme turbulentie en dyna-
miek, niet boven op de wagen springt, niet de
woordvoerder wordt van wat er nu gaande is,
dan ben je geen goed politicus.” De campagne-
leider van de PvdA onder Kok, Jacques
Monasch (een onverdachte bron dus!), stelt:
“Wouter Bos was de leider van een nieuwe
generatie die de PvdA naar zijn hand had kun-
nen zetten. Dat is niet gebeurd. Hij neemt geen
positie in. Hij is defensief. Hij heeft geen agen-
da. Het enige dat hem bezighoudt is: hoe word
ik premier?” (geciteerd in De Volkskrant, 25
november 2006) Zie ook: Uit de linkse leegte
van Jos De Beus in Socialisme & Democratie,
december 2003, pp. 4-6.

29 “Deze campagne vergt het uiterste van me, de
druk is topzwaar”, biechtte Bos op aan het
Algemeen Dagblad (13 november 2006). […] Ik
zal blij zijn als de verkiezingen geweest zijn.”
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BART VERSCHAFFEL

What (is it) in human dealings with nature
that puts a stop to the present and produces a
fully human temporality – a discontinuity, a
focus on the instantaneous as a specific event, a
hushing and twisting and exteriorizing of the
here and now. What is it that does this? What
but the sight of death? 

Toen T.J. Clark in februari 2000 in het Getty
Research Center aankwam voor een studie-
verblijf, bleek dat het Museum een Poussin
uit de eigen collectie, Landscape with a Calm,
in een tijdelijke kabinetopstelling had
samengebracht met Landscape with a Man
Killed by a Snake uit de National Gallery van
Londen. De aanleiding was een confrontatie
met een set studietekeningen en prenten
van de Britse schilder Leon Kossoff. Clark
heeft zijn geplande studieonderwerp opzij-
geschoven, keek niet om naar Kossoff, en
concentreerde zich op de twee Poussins die
hij steeds opnieuw ging bekijken. “I began
writing, and could not stop” (p. 3). De uit-
komst is een boek: The Sight of Death, uit-
drukkelijk voorgesteld als An Experiment in
Art Writing. Van de auteur die net met enke-
le collega’s Afflicted Powers: Capital and
Spectacle in a New Age of War heeft geschre-
ven – “a real-world politics written about
from a Left perspective” – komen zowel het
onderwerp als de benadering – “a small,
sealed realm of visualizations dwelt in fier-
cely for their own sake, on their own terms”
(viii) – inderdaad onverwacht.

Het corpus van het boek bestaat uit noti-
ties gedateerd van eind januari tot half april
2000. In de daaropvolgende jaren heeft
Clark het dossier aangevuld. Het schrijfpro-
ces sluit af met enkele bladzijden uit 2003,
welhaast geschreven in The National
Gallery zelf, en met een voorwoord uit 2005.
In de toegevoegde notities en in het voor-
woord tracht Clark het meest expliciet zijn
experiment methodologisch en politiek te
benoemen en te legitimeren. Clark staat
bekend als een geëngageerd ‘links’ kunsthis-
toricus. De methode van close viewing, de
beschrijving zonder contextualisering en
zonder situering binnen de stand van het
onderzoek, het uitkiezen en afzonderen van
enkele uitzonderlijke, ‘elitaire’ kunstproduc-
ten, zijn voor hem niet vanzelfsprekend.
Clark legt uit dat zijn werk altijd ‘reactief ’ is
geweest. Uit wat hij schrijft blijkt dat dit ‘eer-
der ethisch dan doctrinair geïnspireerd’
betekent. Zijn tegenstanders zijn “the vari-
ous ways in which visual imagining of the
world has been robbed of its true humanity,
and conceived of as something less than
human, non-human, brilliantly (or dully)
mechanical” (p. 122). Zijn vroege vijand
was het formalisme of elke benadering die
het kunstwerk isoleert en in een interne ont-
wikkeling opsluit. Clark koos toen voor een
sociale kunstgeschiedschrijving die de kunst
betrekt op “transactions, interests, disputes,
beliefs, ‘politics’” (p. 122). Vandaag keert
Clark zich tegen een nieuwe vijand, “het
nieuwe regime van het beeld”. De inzet van
het Poussin-project is na te gaan “what is
involved in truly getting to know something
by making a picture of it”, en “to state the
grounds that some depictions are worth
returning to”. Voor Clark is dit, in de huidi-
ge omstandigheden, “a form of politics in
itself ” (pp. 121-122).

Het ‘nieuwe regime van het beeld’, gedra-
gen door de technologie die immateriële
beelden produceert, eist helderheid en
manipuleerbaarheid: “a regime of visual
flow, displacement, disembodiment, endless
available revisability of the image, endless
ostensible transparency and multi-dimen-
sionality and sewing together of everything
in nets and webs” (p. 121). Het oude beeld
wordt zo verdrongen, en het woord wordt
gekoloniseerd door het bedrieglijk mengen
van woord en beeld, van communicatie en
wereldgebeuren op het scherm – “image
machines flooding the world with words…”
(p. 176) Op het scherm wordt de wereld,
geformatteerd als spektakel, geminia-
turiseerd en geprivatiseerd. De zogenaamde
‘interactiviteit’ van het medium wekt de
indruk van controle en zelfbepaling. Het
scherm verschijnt als een “realm of free-
dom”. Wat op het scherm gebeurt lijkt
werkelijk. Tegelijk wordt al wat daar gebeurt
en gezegd wordt, vereenvoudigd tot de
halfverbale eenduidigheid van een logo of

label, van de t-shirt-confession, de billboard
slogan en de little marketable meaning-motifs.
“We are in a war of representations and
actions, the two more deeply entangled
than ever before, and part of the struggle at
present is simply to save the possibility of
truth – of complexity and humanity – in
either sphere, and in the spheres’ constant
overlapping” (p. 115). Clark wil een vorm
van visualiteit beschermen die zich ophoudt
“at the edge of the verbal – never wholly apart
from it, that is, never out of discourse’s
clutches, but willing and able to exploit the
difference between a sign and a pose, say, or
a syntactical structure and a physical (visu-
al, material) interval” (p. 176). De speci-
ficiteit van het beeld én de potentiële weer-
stand die van het beeld kan uitgaan, hangen
voor Clark dus samen met dit onoverbrug-
baar ‘verschil’ met het verbale, met onbe-
weeglijkheid en singulariteit, en uiteindelijk
met de materialiteit van het beeld. Het is
immers de materialiteit van het beeld die het
een plaats geeft in de ‘echte’ wereld, en die
duidelijk maakt dat het beeld (door iemand)
vervaardigd is. Maar vooral: de materialiteit
verzekert de diepte en de complexiteit van
het beeld. Ze is “the generator of semantic
depth – of true thought, true stilling and
shifting of categories” (p. 122).

De tweede tegenstander van Clark is een
actuele stroming binnen de linkse academici
die ideologische kritiek bedrijft als “a con-
stant, cursory hauling of visual (and verbal)
images before the court of political judge-
ment – with the politics deployed by the pros-
ecution usually as undernourished and
instrumentalized as the account given of
what the image in question might have to
‘say’.” (viii) Twintig jaar ‘theory’, onder-
tussen geïnstitutionaliseerd als ‘cultural
studies’ of ‘media studies’, hebben een stock
van schoolse leesroosters opgeleverd die,
gecombineerd met het onvermogen of de
onwil om bij een beeld te blijven, in
stereotiepe en anachronistische analyses en
oordelen resulteren. Zoals dat “looking at
Poussin is a matter of nostalgia, or elitism”
(p. 122). Deze vereenvoudiging versterkt de
algemene neiging van de kunstgeschiedenis
om te snel te werk te gaan, “with far too
crude and approximate questions in mind. It
gets a rough fix on what a representation
might mean, or how it might have been put
together, and then depends on ‘history’ to
turn the rough fix into a specific philosophy
(or service to a patron, or adequacy to a few
lines from Virgil, ot whatever)” (p. 164).
Clarks keuze voor de materialiteit van het
beeld voert hier naar een opvallende method-
ologische keuze: het uitstellen van de inter-
pretatie en het beproeven van een voor-
wetenschappelijke of voor-theoretische
beschrijving. Vertrekken van een waarnem-
ingsprotocol, van ekphrasis… Een poging om
de schilderijen of beelden zelf te laten
‘werken’ en tegenwerken: “these entries are
my way of arguing with the regime of the
image now dominant; and inevitably, there-
fore, I shall call on my pictures to do much
work – to stand for an ethics and politics I find
I can state only by means of them” (p. 43).

De dragende en meest uitdagende
gedachte van Clarks boek is, meen ik, de
manier waarop hij zijn ‘materialistische’
beeldopvatting verbindt met de keuze voor
de beschrijving. Het beeld is onuitputtelijk,
de beschrijving kan nooit afgesloten wor-
den. Clark betoogt dat de onuitputtelijkheid
van het beeld niet (enkel) samenhangt met
de veelheid van contexten waarin het
terecht kan komen en betekenis kan krij-
gen, met de vele gezichtspunten van waar-
uit het bekeken kan worden, of met ‘uit-
zaaiing’. Het is de concreetheid van het
schilderij-ding dat maakt dat theoretische
(en ideologische) verklaringsmachines geen
greep krijgen op zijn complexiteit en de
beschrijving nooit afgesloten kan worden.
De specifieke complexiteit van het beeld
houdt in dat het nooit geheel aanwezig is en
op geen enkel moment volledig zichtbaar is,
precies omdat het materieel bestaat. Het is
het steeds herbezoeken van de schilderijen
die deze Fiction of Visibility blootlegt. “We
deeply want to believe that images happen,
essentially or sufficiently, all at once” (p. 8).
We menen dat wanneer we één keer naar
een schilderij kijken, of het zelfs maar
gedownload hebben naar My Pictures, we het
gezien hebben. Men kan een schilderij – een
artefact – echter nooit in één keer zien.
Vooreerst, het is gemaakt van diverse mate-
rialen die elk op hun specifieke manier ver-

ouderen. In de Poussins zoals wij die nu zien
is het contrast tussen de donkere bruine
onderlaag en de opperlagen groter dan
enkele eeuwen geleden. Het vernis doet het
beeld grijzer lijken. Bij een verdoeking in de
19de eeuw zijn er zeker minuscule details
verloren gegaan. Vooral de belichting is
steeds anders en zeer bepalend. Clarks ver-
slag van nagenoeg elk bezoek begint met de
verwonderde beschrijving van de specifieke
condities: de atmosfeer, de verhouding van
natuurlijk licht en kunstlicht, de soorten
van kunstlicht en belichting. Het licht van
Los Angeles is niet het licht van Londen.
Zijlicht gaat anders door de vernislaag heen
en laat sommige details en kleurzones veel
meer uitkomen, enzovoort. “They [pain-
tings] are not fully ours, not disposable and
exhaustible, preeminently by the fact that
they are living (and dying) in the light of
the day” (p. 12). Het schilderij-ding ver-
bergt trouwens nog verloren informatie die
met heel bijzonder licht – met x-stralen –
zichtbaar gemaakt kan worden. Zo bijvoor-
beeld is gebleken dat het gebouwencomplex
op de heuvel achter de vijver in de achter-
grond van Landscape with a Calm bovenop
een laag vertezicht is geschilderd. De
belangrijke beslissing van Poussin om het
eerste opzet van het tafereel te corrigeren
wordt na eeuwen herontdekt in het schilde-
rij-ding. Van die hele geschiedenis blijft in
de reproductie niets bewaard.

“I seem to be operating on the assumpti-
on that just pointing things out […] can
(and ought to) go on for ever” (p. 42). Men
kan het concrete niet definiëren, men kan
er enkel goede woorden voor zoeken, die de
complexiteit nooit uitputten. Het feit dat
een beeld, doordat het materieel bestaat
nooit geheel ‘gegeven’ is vindt zijn comple-
ment in de onmogelijkheid voor de
beschouwer om alles tegelijk aandacht te
geven. Zelfs al wat gegeven is in “the first
idiotic appropriation of the visual”, in het
‘zien voor het kijken’, kan de beschouwer

niet ‘opnemen’. Om een beeld te kunnen
vatten en nadien te kunnen herinneren
moet men de voorstelling immers kunnen
structureren en verdelen, en de samenstel-
lende delen of ‘substances’ – “the ‘spatial
ordering’, unities, steps…” (p. 27) – benoe-
men. Clark gaat hier in tegen de vooronder-
stelling dat een iconografische benadering
‘sluitend’ kan zijn. “Most verbal accounts of
pictorial ‘composition’ are ludicrously con-
fident about how the perceiving eye discri-
minates and evaluates the parts of a visual
array, what ‘leads to’ what, what shapes
register as regular or geometrical or even
roughly rhymed with others” (p. 216). Men
meent snel dat het schilderij de voorstelling
vastlegt en dat een beeld ‘objectief ’ is opge-
bouwd uit elementen. Maar dat herkennen
en benoemen van die beeldelementen blijkt
bij het herhaaldelijk en lang bekijken van
de werken niet zo vanzelfsprekend te zijn.
“Astonishing things happen if one gives
oneself over to the process of seeing again
and again; aspect after aspect of the picture
seems to surface, what is salient and what
incidental alter bewilderingly from day to
day, the larger order of the depiction breaks
up, recrystallizes, fragments again, persists
like an afterimage” (p. 5). Hoe langer en hoe
meer men een schilderij ziet, hoe meer het
zijn materialiteit opdringt en aanwezig
wordt, hoe moeilijker het wordt om het
begin te vinden. Neem Landscape with a
Calm. Waar bijvoorbeeld moet het kijken
beginnen? Wat is daar te zien? Waarover
gaat het? Clark vertelt hoe, op een ochtend
in het Getty Museum, een schooljongen
met zijn vragenlijstje naast hem op de bank
zit, en wrevelig mompelt: “Schrijf op wat er
gebeurt in dit schilderij! Wat gebeurt er op
het schilderij? Er gebeurt niets!” Het beeld
maakt ongeduldig. Het botst op onze ver-
wachting dat het snel zelf duidelijk zal
maken waar het om te doen is. De interpre-
tatiemachine van de kunstgeschiedenis en
de visual studies forceert beschrijvingen

Omzien naar ‘choses plus apparentes que les paroles’: 
T.J. Clark over Nicolas Poussin

Nicolas Poussin

Paysage au château, ook ‘Le temps calme’, 1650-1651

Nicolas Poussin

Paysage avec un homme tué par un serpent, ook ‘Les effets de la terreur’, 1648
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waarmee vervolgens gewerkt kan worden.
Zo heeft Louis Marin een belangrijke, cano-
nieke interpretatie van Landscape with a
Man Killed by a Snake voorgesteld. Maar
Clark, die opnieuw voor het schilderij staat,
merkt hoe weinig van al wat daar te zien is
in de interpretatie van Marin is terechtge-
komen. “There are not enough goats in
Marin” (p. 85).

“I seem almost to be setting myself the
task of recapitulating in words every move
in Poussin’s process of manufacture, as
opposed to describing the main lines of his
end product” (p. 42). Voor het schilderij-
ding lopen de lagen door elkaar. De
beschouwer ziet niet ‘zuiver’ de voorstel-
ling. Het beeld zakt weg in de kleur- en verf-
laag en neemt deze op, zodat men tegelijk de
voorstelling én de kleur, de verf en verfla-
gen, de textuur van de drager en de barstjes
in het vernis ziet. En overal blijkt hoe het
beeld resulteert uit een geschiedenis van
beslissingen – lagen, toetsen, overschilde-
ringen – die in het schilderij en het beeld
bewaard blijven. Kijken naar Landscape with
a Man Killed by a Snake is niet zomaar een
situatie of een verhaal herkennen en zien,
maar is tegelijk een vrouw en een gebaar
herkennen én zien dat de vrouw bovenop
het landschap (en dus nà het landschap) is
geschilderd. Tegelijk een wolkenhemel of
een stad zien én zien dat Poussin in de ach-
tergrond detaillering weglaat en gevels
behandelt als geometrische vlakken, en dan
toch nog ramen aanduidt of met één verf-
druppel figuren in een raam plaatst die
vanop enige afstand niet meer te zien zijn en
voor het ‘verhaal’ geheel overbodig zijn. Het
beeld zoals het werkelijk – materieel –
bestaat, is heterogeen samengesteld uit vele
lagen.

In welke zin houdt de specificiteit van het
beeld een verschil met het verbale in? Hoe
verschilt de verhouding van de voorstelling
tot de materialiteit van verf, drager en
gebaar van de verhouding van een tekst of
verhaal tot de talige materialiteit? Is naar
een schilderij kijken eerder nog iets als een
manuscript of een brief lezen? Naar een
spreker luisteren en tegelijk altijd een stem
horen? Specifiek is zeker dat een geschilderd
beeld steeds ‘vol’ is. In een tekst valt het wit
tussen de letters of tekstelementen uit het
verhaal weg. Daar valt niets te vertellen of
te lezen. Terwijl in een geschilderd beeld

– en wellicht ook in een tekening – alles wat
zich ‘tussen’ de identificeerbare, dikwijls
niet-isoleerbare ‘substances’ bevindt gelij-
kelijk ‘vol’ en zichtbaar is, en belangrijk
voor de samenstelling van het beeld. In
geval van een landschap is de tussenruimte
diepte, verte, wereld! Ook het gesproken
woord is duidelijk onderscheiden van
geluid, en zakt niet weg in stemgeluid – de
stem en wat ze zegt zijn duidelijk onder-
scheidbaar. Een schilderij daarentegen is
niet op dezelfde wijze homogeen of uit dui-
delijk onderscheidbare lagen samengesteld.
Wat er te zien is vormt nooit één laag, maar
is een interferentie van lagen waarvan de
materialiteit en de geschiedenis van de ver-
vaardiging integraal deel uitmaakt.

Tegelijk gaat het kijken toch altijd om
méér dan de pure activiteit van het zien, en
ook om het vatten van een betekenis. Ook
Clarks ‘beschrijvingen’ van zijn experiment
in het Getty Museum zijn onzuiver. Ze ver-
glijden naar interpretatie, verwijzen naar
gesprekken, commentaren, meta-observa-
ties. De vraag is hoe een beeld, of een open
of onafgesloten beschrijving van een speci-
fiek beeld algemeen kunnen zijn, dat wil zeg-
gen: hoe ze kunnen gaan over iets anders,
over méér dan wat het beeld ‘letterlijk’
toont. In een geïsoleerde passage suggereert
Clark een mogelijk antwoord met verrei-
kende epistemologische implicaties, name-
lijk dat een beeld repliceert op een theore-
tische vraag of een algemene beschouwing,
zoals men een voorbeeld – “a compelling
example”(p. 175) – zou geven. Hoe is het
gesteld met de wereld? Wat denkt Poussin?
Wel, laat Poussin een voorbeeld geven:
Landscape with a Calm en/of Landscape with
a Man Killed by a Snake…

Een wankel evenwicht 

Het boek documenteert niet zomaar het
experiment dat Clark, min of meer strikt en
consequent, uitvoert in 2000. Het laatste
kwart van het boek, waar Clark terugkijkt
en een bilan opmaakt, is zeer interessant.
Bijkomende lectuur, het zien van andere
schilderijen van Poussin, onderzoek naar
Poussins intellectuele en artistieke cultuur
– naar diens paper museum – resulteren in
inzichten en vragen die Clark doen beseffen
dat het experiment toch blijft ‘hangen’.

Maar dit betekent nog niet dat hij , in plaats
van rond de pot te draaien, duidelijk kan
zeggen waar het schilderij nu ‘eigenlijk’
over gaat. Wat zou de duidelijkheid of de
beslissingskracht kunnen leveren die daar-
voor nodig is?

Tot nu toe heb ik uit Clarks boek de alge-
mene beschouwingen afgezonderd over wat
een beeld of een schilderij is en kan doen. In
het boek zijn die vragen en beschouwingen
geheel vervlochten met de concreetheid
van Poussins oeuvre, en zelfs met deze twee
schilderijen, waarvan er een – Landscape
with a Man Killed by a Snake – gaandeweg de
meeste aandacht krijgt. Vooral uit de later
toegevoegde commentaren blijkt dat het
hele experiment, van de ‘methode’ van de
herhaling in het zien en beschrijven, tot de
keuze voor Poussin en de aandacht voor
Snake, in het geheel niet neutraal is. Het
gaat Clark absoluut niet om een epistemolo-
gisch experiment of om het uitproberen
van een nieuwe beeldkritiek op toevallig
gekozen empirisch materiaal. Het boek
heeft, zo blijkt, alles te maken met deze twee
schilderijen en met wat ze voor hemzelf
betekenen.

Landscape with a Calm stelt een landschap
voor tussen boomcoulissen, met in de mid-
dengrond een vijver waarin een kudde vee
en een gebouwencomplex op een heuvel
gespiegeld worden. Op de voorgrond een
herder met zijn geiten die uitkijkt over de
vijver en het landschap. Achter het gebou-
wencomplex in de verte een rotsgebergte,
en links aan de rand van de vijver een stal
en – de enige bruuske beweging in deze
kalme wereld – een ruiter die uit het beeld
weggaloppeert. Opmerkelijk is dat de wol-
kenhemel, die vol wind en beweging is en
licht en schaduw over de gebouwen en de
berg laat schuiven, zich niet weerspiegelt in
de vijver beneden. De bomen buigen er niet,
het water staat stil, en de lucht in de vijver
is sereen blauw. (Het water bij Poussin is
geen rivier of zee die naar de verte of de ein-
der trekt: het creëert een open centrum in
het beeld, een middengrond die ruim en
geheel bewoond en van tijd verzadigd is.
Poussin speelt de natuur en de (menselijke)
wereld nooit tegen elkaar uit.) Ook
Landscape with a Man Killed by a Snake toont
een landschap met een vijver of een meer in
het midden, omringd door rots- en boom-
partijen, met links een gebouwencomplex
op een hoge heuvel en in de verte, aan de
overkant van het water, een stad en een
berglandschap. Rond het water een staffage
van baders, vissers, wandelaars… Deze
kalme wereld, die de bovenste twee derden
van het beeld vult, is echter – vergeleken
met Landscape with a Calm – naar achter
geschoven. De voorgrond is ruimer en toont
het tafereel van een man die omkijkt naar
een sissende slang die in het donker lijk
omstrengelt en in het water trekt, terwijl hij
wegrent en reikt naar een vrouw, die naast
een mand met wasgoed aan de rand van het
water zit, precies in het midden van het
beeld. De helbelichte vrouw met opgeheven
armen en het goudkleurige wasgoed vor-
men het kruispunt van twee diagonalen:
één loopt van de verschrikte man naar een
groepje mannen dat achter de vrouw aan
de oever zit – het lijkt alsof een van de man-
nen iets merkt; de tweede diagonaal loopt
van de slang naar een bootje dat van wal
steekt. De vrouw bezet zo duidelijk het cen-
trum van het beeld. Hier bovenop is een ver-
haallijn uitgezet die de slang met haar
prooi, de rennende man, de vrouw en
– mogelijk – de opmerkzame, rustende man
verbindt. Beide schilderijen stellen een
kalme wereld voor die telkens, zij het in zeer
ongelijke mate, door een incident verstoord
en mogelijk bedreigd wordt. Kijken naar
deze schilderijen is dus niet zomaar kijken
naar beelden. Het gaat telkens om de voor-
stelling van een (natuurlijk) ‘evenwicht’ of
geluk dat verstoord wordt door de aankon-
diging of door het gebeuren van het ver-
schrikkelijke. Volgens deze beschrijving is
Landscape with a Man Killed by a Snake het
meest intense schilderij. De tweede titel
waaronder Snake traditioneel ook bekend-
staat, en die Clark van bij het begin van zijn
boek achterhoudt, is Les Effets de la terreur.

Inhoudelijk – en dus een stap voorbij de
beschrijving – gaan de twee schilderijen
over twee vragen. De eerste vraag is existen-
tieel-wijsgerig: “How much death and ter-
ror can nature contain and still be posited as
a value – as a world that human beings
reach for, steadying themselves?” (p. 174)
‘Subjectief ’ of ethisch geformuleerd: “what
it takes to keep one’s balance in the toils of
Time?” (pp. 311-312) De tweede vraag
betreft de eigenlijke ethisch-politieke inzet
van Clarks boek, namelijk: wat betekent het
van deze vragen te beantwoorden met een
beeld? Met een bij voorbeeld? Wat kan de
voorstelling van het verschrikkelijke doen of

betekenen? Onthult het beeld of bedekt het?
Clark staat hier, net zoals de kunst van van-
daag, tegenover een reeks van mogelijke,
conflicterende antwoorden. Gaande van de
eis om de ellende naakt, onversierd en docu-
mentair te tonen, tegen de versuikering,
verschoning of afleiding in, over de plicht
tot verheviging of het verbod op het (direc-
te) tonen van ellende – gezien elke afbeel-
ding sowieso toe-eigening, neutralisering
en troost inhoudt – tot de noodzaak om
kunst in te ruilen voor ‘actie’. Op dit vlak
heeft Clark, precies door Landscape with a
Man Killed by a Snake, een geschiedenis. Het
schilderij is een typevoorbeeld van de con-
servatieve kunst die Clark vroeger heeft
bekritiseerd en afgewezen omdat ze doet
geloven dat “fear and hopelesness are part
of the natural order of things”, en zo in de
weg staat van de “action”, “continually ren-
dering the intolerable tolerable” (p. 115).

Aan de orde is daarmee de vraag naar het
verband tussen ethiek en politiek, en naar
de reikwijdte van de politiek. In dit boek
duidt Clark de beide Poussins als beelden
van een wereld in een wankel, altijd precair
‘evenwicht’. “Totalization is true, says Calm
– true and temporary” (p. 92); “The world
[…] waiting to display itself all in one
piece…” (p. 104); “The full contingency of
nature, the picture says, can be included in
a structure that speaks much more simply,
more naively, to nature’s self-stabilizing
– it’s offer of itself as all one thing” (p. 146).
Landscape with a Calm gaat over een tijdelij-
ke, voorlopige rust of over de poging – de
vijver is een spiegel, een ziel – om kalm te
leven. “Snake is about equilibrium and dis-
turbance…” (p. 1). Geen van beide schilde-
rijen toont inderdaad een elegische toe-
stand of duur. Ze tonen niet Arcadia. Ze
tonen elk een gebeurtenis of een incident
– in Calm de galopperende ruiter, in Snake
het ongeluk – die een toestand verstoren.
Het incident wordt niet, zoals in de historie-
schilderkunst, ingepast in een verhaal dat
de scène vult, of dat zich ergens in de wereld
afspeelt: het incident keert zich duidelijk
tegen de wereld als geheel. De twee schilde-
rijen variëren daarbij op Poussins paradig-
matische Et in Arcadia Ego, dat wil zeggen:
een beeld van het incident dat de toestand
of de duur, van het moment dat de volle
‘aanwezigheid’ van een wereld die kalm en
in orde is, doorbreekt, en betrekt op voor en
na, op wat vroeger is voorgevallen en op
wat er kan gebeuren. Het incident – de ster-
felijkheid en de dood – beslist. Het maakt
definitief, het is onherroepelijk. “What [is it]
in human dealings with nature that puts a
stop to the present and produces a fully
human temporality – a discontinuity, a
focus on the instantaneous as a specific
event, a hushing and twisting and exteriori-
zing of the here and now. What is it that
does this? What but the sight of death?”
(pp. 232-234).

Waarvoor staat het verschrikkelijke of
– in oordeelstermen in plaats van belevings-
termen – het ‘erge’? Wat stelt de slang voor?
Clark heeft wellicht gelijk te stellen dat het
‘socialisme’ (dat wil zeggen: elk project voor
een andere en betere wereld) begint met het
herkennen en het weigeren van het ver-
schrikkelijke, het monsterlijke, of het erge:
van dat wat niet mag bestaan of niet mag
gebeuren. De man die gegrepen is door de
slang, de gruwel die de wereld out of joint
brengt, staan niet alleen voor het onrecht,
of voor het morele kwaad dat voortvloeit
uit menselijke handelingen of beslissingen,
maar ook voor het ongewilde kwaad, voor
het ongeluk of het ‘natuurlijke kwaad’ dat
een mens onvoorzien en onverdiend over-
valt. Ook in Arcadia is de dood… En deze
verschrikking stelt een ethische vraag: hoe
hiermee te leven? Wat kan het politieke doel
van een ‘betere wereld’ betekenen wanneer
die de dood niet kan uitsluiten? En als we
daarmee moeten leven, en daarvan beelden
maken: hoe ver reikt een politieke of ideolo-
giekritische benadering van de kunst en
van het beeld, wanneer de politiek zelf niets
kan doen aan het ‘natuurlijke kwaad’?

De beschrijvingen van Poussins schilde-
rijen in termen van (precair) evenwicht en
van balans, waarbij de verstoring en de ver-
schrikking tegelijk getoond worden én de
wereld in evenwicht blijft, lijken goed te pas-
sen bij Poussins stoïcisme. Belangrijk is hier
hoe Clark deze ‘conservatieve’ levensaan-
vaarding kadert en voor zichzelf politiek
legitimeert door de structuurgelijkenis te
tonen tussen de inhoud van Landscape with
a Man Killed by a Snake en de werking van
het beeld als dusdanig. Het schilderij toont
hoe de verschrikkelijke gebeurtenis op de
voorgrond de blik van de man vasthoudt en
fascineert, hoe hij terzelfdertijd wegloopt en
een teken maakt dat aandacht trekt, en dat
de vrouw doet opspringen nog voor de man
gesproken heeft en zij – of iemand anders –

Nicolas Poussin

Detail uit: Paysage au château, ook ‘Le temps calme’, 1650-1651
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weet wat er gebeurt. De onrust is gesticht,
het verschrikkelijke is gebeurd, maar zon-
der dat de wereld er geheel door is aange-
tast, en ook zonder dat de voorstelling toont
hoe die wereld de gruwel kan vergeten en
haar evenwicht terugvinden. Het is de
afstand tussen de handelende figuren, die
een verhaal niet kan vertellen maar een
beeld wel kan tonen, die de verschrikking in
suspens houdt. De beschouwer ziet en wéét
wat de man ziet. Maar het beeld toont geen
eenheid van handeling of van tijd: de voor-
stelling heeft met andere woorden geen dra-
matische eenheid die verteld kan worden.
Ze brengt de wereld en het storende
moment samen vooraleer de verschrikking
haar werk doet: het is het zien dat de beide,
én de gap tussen de beide, samenneemt. Er is
een ‘balans’ te zien die niet verteld kan wor-
den, maar – Clark insisteert dat het beeld
stilstaat, dat de man nooit zal roepen en er
voor dit beeld geen ‘volgend moment’ komt
– die in het beeld bewaard blijft. Wat
Landscape with a Man Killed by a Snake voor-
stelt als een man die met afkeer en schrik
van de dood wegrent, of als het moment
vooraleer hij kan zeggen wat hij gezien heeft
en wat er gebeurd is, duidt de ontologische
positie aan van het beeld als dusdanig. Het
beeld bevindt zich net voor het spreken, dat
benoemt en duidelijkheid schept, het
bevindt zich op de drempel van het woord
en de taal. Wat stelt dit evenwichtige beeld
voor? Welk beeld van de wereld wordt hier
gesuggereerd? Poussins voorstelling van de
wereld is zeker niet valselijk verzoenend of
verhullend. Maar het is natuurlijk (slechts)
een beeld: een (bewaar)plaats die het heden
verbreedt, zonder iets te veranderen. Het
beeld doet niets aan het kwaad in de wereld. 

The Sight of Death 

In mijn bespreking gebruik ik tot nu toe for-
muleringen en tekstfragmenten uit het hele
boek, zonder de chronologie van de teksten
in rekening te brengen. Die is nochtans wel
revelerend. Het valt immers op hoe lang het
duurt voor Clark echt terzake komt. Op het
experiment, op het herhaalde kijken, en op

het benoemen en beschrijven, zit ‘weer-
stand’. “There were fears and memories at
stake, only partly tied to the killing in the
foreground”(p. 5). Het valt achteraf op hoe
Clark, bij het beschrijven van Snake, inder-
daad wegkijkt van de verschrikking. Zijn
beschrijving volgt de beweging van de man
die vlucht en gaat uitgebreid in op diens
geprivilegieerde relatie met de vrouw, en
hoe deze situatie zich verhoudt tot de kalme
wereld rond het water, en vergeet de blik
van de man die over zijn schouder omkijkt
naar de slang. Clark schrijft uitgebreid over
Poussins manier om de wereld voorbij de
vrouw samen te stellen als een complex
geheel of evenwicht van lagen, en gaat in
op de archaïsche klacht van de vrouw in
het centrum: “why it should strike me as an
answer to horror, to the very worst the
world can throw at us” (p. 141); “the
woman’s sanity and balance, her wide emb-
race of the world, her having it rest stably
on her schoulders”… (p. 150). Wanneer
Clark in 2001 het Poussin-dossier terug ter
hand neemt, erkent hij dat de voorstelling
voor hem vanzelfsprekend ‘gesurdetermi-
neerd’ is: “in them and behind them is
enacted some primal scene” (p. 202).
Wanneer hij door zijn weerstand tracht
heen te breken, en direct en openlijk wil
schrijven over wat hem daar écht bezig-
houdt, blijft zijn ‘bekentenis’ hangen bij de
pijnlijke afstand tussen de vrouw en de
mannenfiguur. De vrouw wordt Clarks
moeder. “Those infinitely caring and pro-
tective arms and hands, of the woman rea-
ching out to the man’s vulnerability, are
also (one of them) raised to strike: they are
my mother’s hands, that is, terrifying and
endlessly gentle” (p. 202). En Clark formu-
leert dit alsof dit het ‘geheim’ is dat hij heeft
achtergehouden: “So there you have it.”
Betekenisvol is dat zijn aandacht zich
slechts na veel aarzeling naar de gruwel
keert. En zelfs dan gaat het eerst enkel over
de slang en over wat de slang oproept vol-
gens de klassieke mythologie of dieptepsy-
chologie: “The snake is horrible above all
because it has no level, no center of gravity
– it is endless obscene motion” (p. 171);
“not simply death, but something more dis-

gusting – an inside coming out” (p. 82); de
kronkels van de slang volgen is “disgusting”
(p. 151). De titel zelf van het schilderij sug-
gereert nog dat het een ongeluk voorstelt
– alsof de man wegloopt om hulp te halen.
Clark heeft de omweg via de lectuur van
enkele bladzijden van Pascal Boyer over
Corpses Induce Dissociation en Dead Bodies
and Supernatural Agents nodig, om recht-
streeks te kunnen zeggen waar de man van
wegloopt en wat het begin is van het beeld:
een lijk. Het schilderij stelt geen aanval
voor, want de prooi van de slang is reeds
dood. De gruwelijke scène is een slang en
een lijk die een twee-eenheid vormen. Een
actieve, bedreigende, dus quasi-levende
dode: “the snake has become the corpse”;
“the figure of the opposite of the human,
the animate in an equal and comprehensi-
vely contrary form”. De man vlucht weg én
kijkt om naar “the live-ness of Death”
(p. 228). Clark, die zich eerder reeds identi-
ficeerde met de man die versteent in het
afstandelijk reiken naar de moeder, beseft
nu dat de man tegelijk ook wegloopt van de
(dode) moeder. In het slanglijk, met zijn gru-
welijke erotische aantrekkingskracht, keert
voor Clark de herinnering terug van zijn
moeder op haar doodsbed. Een voorstelling
met “an immense weight”, iets wat Clark
draagt (het is ‘warm’), “But the body – the
image – is also icy cold” (p. 229). Met de
pijnlijke herinnering gaat een vreemde des-
illusie gepaard. Met het herinneringsbeeld
is het besef verbonden dat de dood niet
spreekt, niets met de levenden te maken
heeft, en geen gezicht keert naar de men-
sen: “Death, in the corpse, disappoints us
– looks away from us, and no longer has a
face of any kind” (p. 228). Het beeld van het
dreigende, sissende slanglijk van Landscape
with a Man Killed by a Snake: een gruwelijke
wensvoorstelling die de reële, banale onver-
schilligheid van de dood afdekt?

Het experiment om methodisch naïef en
dicht bij ‘de werken zelf ’ te schrijven blijkt
heimelijk gemotiveerd en gestuurd door een
psychische en emotionele betrokkenheid.
De argumenten en beschouwingen over de
intrinsieke complexiteit van het schilderij-
ding, over de onmogelijkheid de beschrij-
ving af te sluiten enzovoort, worden plots
‘gepasseerd’ door de wil om toch te zeggen
waar de schilderijen ‘eigenlijk’ over gaan,
en om een interpretatie vast te leggen.
Vervolgens geeft Clark zeer persoonlijke,
zelfs intieme associaties vrij die de diepste
drijfveer lijken voor het project. Die onthul-
lende associaties zijn echter opgekomen tij-
dens het aankleden en aan de schrijftafel,
en niet voor de schilderijen zelf. De vraag
waarmee hij vervolgens ter controle terug
naar de schilderijen gaat is “whether the
personal meanings, once recovered, turn
out to enter my way of looking” (p. 221). De
vraag is dus of de betekenissen die bij het
herinneren en nadenken aan het licht zijn
gekomen, deel worden van wat Clark kan
zien. Immers: “The associations should
either surface, as a level of meaning just
underneath the visible action, so to speak,
and lending that action another dimension,
or they should stand apart as a separate
script” (p. 221). Bij controle in juni 2003
constateert Clark voor het schilderij dat de
waarheden die zich aan de schrijftafel als
evident opdringen niet te zien zijn: ze blijven
met andere woorden een privaat, afzonder-
lijk ‘script’. Het traject van The Sight of
Death loopt zo van een structureel onvol-
tooide beschrijving, die – bijna letterlijk –
oppervlakkig blijft, naar een onthullende
interpretatie, die Clark dan weer terug-
neemt. De laatste beweging voert Clark
terug naar een van de hoofdstellingen van
zijn boek: de afstandelijkheid van het beeld.

De associaties komen op en Clark ontwik-
kelt zijn interpretatie aan de schrijftafel,
met een reproductie van het schilderij voor
zich – een verkleind beeld, overheated van
kleur. Wanneer hij in The National Gallery
opnieuw voor het schilderij-ding staat, spat
het imaginaire spel met de voorstelling uit-
een, en glijden de associaties en de interpre-
tatie van het beeld af. “The painting itself is
grander and cooler and considerably more
fragile; getting into its spaces at all, optical-
ly and imaginatively, is not easy. It does not
invite identification […] The reproduction
made everything more manipulable”
(p. 221). Het beeld toont hier opnieuw zijn
kracht – existentiële betekenis én politieke
relevantie – in het vermogen om de
beschouwer op afstand te plaatsen en de
afstand te laten voelen. Clark fundeert dit
vermogen, dat ook zijn eigen interpretaties
tegenspreekt, in de specifieke materialiteit
van het schilderij. Het is deze materialiteit
– en dus de onveranderlijkheid en onbe-
weeglijkheid van het beeld – die maakt dat
er op het schilderij, in tegenstelling tot op
een ‘scherm’, nooit iets anders te zien zal

zijn dan dat éne moment vooraleer de
vluchtende man schreeuwt of spreekt. Een
beeld staat stil. Iets begrijpen door er een
beeld van te maken houdt in dat het buiten
het leven geplaatst wordt. Het beeld blijft
net buiten het verhaal en buiten de tekst,
het bestaat geïsoleerd en ongericht. Ieder
beeld heeft dus iets van die “live-ness of
Death”. Elk beeld “is haunted by the auratic
power of death…”; “Painting at its most
intense revels in its deathliness, its freezing
of movement into pose and of form into flat
shape: it revels, but also recoils” (p. 236).
Daarom trekt een beeld – elk beeld – terzelf-
dertijd aan én stoot het af, net zoals de gru-
wel tegelijk op de vlucht jaagt, gefascineerd
achterom laat kijken, én de beschouwer/
getuige in die onbeslistheid fixeert. We kij-
ken naar een beeld zoals de man naar het
slanglijk. Het beeld houdt op een afstand en
is afstandelijk omdat het – letterlijk – afsto-
telijk is.

De grootsheid van Poussin ligt er voor
Clark in dat hij middels “handling, drawing
and organisation of tone” zijn schilderijen
zo opbouwt dat het samenspel (“the play of
metaphor”) van alle lagen van materialiteit
(“format, physical size, light, touch, ‘groun-
ding’, orientation of surfaces, shock of
color, opacity and transparancy of atmos-
phere”(p. 141)) de beschouwer een punt
toewijst “at which or from which its actions
and entities make ethical sense” (p. 136).
Het is deze ‘ethische consistentie’ van het
beeld die de beschouwer op zijn plaats
houdt – die Clark en elke beschouwer
dwingt van steeds terug te keren en gefasci-
neerd te kijken naar een beeld, zonder dat
hij kan beschrijven en zeggen wat hij ziet.
En het is deze balans of consistentie die de
beschouwer letterlijk op afstand houdt, en
de intieme associaties van de beschouwer
voor zijn eigen rekening laat. Het comple-
ment van deze afstandelijkheid, van de ver-
plichting alleen maar te kijken, is dat het
beeld ruimte geeft en de verschrikking daad-
werkelijk op een afstand houdt. “The eye
assures us, against the evidence of the
other senses too much of the time, that
there is such a thing as space. It sets us back
from our material existence, and offers us
the world whole – empty, transparent, open
to understanding” (p. 238). “The most
intense materialists – Poussin, Velázquez,
Vermeer, Cézanne – are also those most
determined, time and again, to clear the
stage of substances and open it to the eye”
(p. 237). De verschrikking, onopgelost,
maar in suspens, op een afstand: “a plain
way out of fear and monstruosity without
that coming across as consoling” (p. 162).
Poussins schilderij toont wat het beeld ver-
mag: de verschrikking tonen en niet relati-
veren, maar ze tegelijk een plaats toewijzen
door ze met de wereld te tonen vooraleer de
verschrikking die wereld beheerst en ver-
duistert. “Maybe the painting was ‘finished’
at the moment when the victim’s place – his
power over the rest of the picture, his rela-
tion to any one element within it – was at
least undecidable. He had to be, narratively
and pictorially, not quite in the same world
as everything else” (p. 217).

Een vriendin van Clark heeft hem gezegd
dat Landscape with a Calm “the greater
achievement” is. Inderdaad: het heeft geen
gruwel nodig om alles bijeen hetzelfde te
zeggen, en toont de ruimte zelf die het
bestaan van het beeld aan de wereld toe-
voegt.

Referenties

• Pascal Boyer, Religion Explained: 
The Evolutionary Origins of Religious Thought,
New York, Basic Books, 2001.

• Louis Marin heeft uitgebreid geschreven over
Poussin. Clark verwijst naar Marins artikel
over Landscape with a Man Killed by a Snake,
opgenomen in: Sublime Poussin, Paris, Editions
du Seuil, 1995.

The Sight of Death. An Experiment in Art
Writing van T.J. Clark verscheen in 2006 bij
Yale University Press, New Haven/London. T.J
Clark is als kunsthistoricus verbonden aan de
University of California. Hij heeft zijn reputa-
tie gevestigd met sociaalhistorische studies van
de 19de-eeuwse Franse en Europese moderne
schilderkunst, in het bijzonder met The
Absolute Bourgeois (1973) en The Painting
of Modern Life: Paris in the Art of Manet
and his Followers (1984).

Nicolas Poussin

Details uit: Paysage avec un homme tué par un serpent, ook ‘Les effets de la terreur’, 1648
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26.01.07
JOHN MURPHY

...THE STENCH OF SHIT...
— —OPENING EXHIBITION ORGANIZED BY ANTONY HUDEK

TO BE EXPECTED IN  MARCH
THE MIGRATING MUSEUM

— —SYMPOSIUM ORGANIZED BY FO/GO LAB

TOWARDS A NEW VISUAL
CULTURE OF SECRECY 

— —SYMPOSIUM ORGANIZED BY TINA CLAUSMEYER
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM OP 11

NEW PUBLICATION

REGIMES OF
REPRESENTATION. 
ART AND POLITICS
BEYOND THE HOUSE 
OF PEOPLE

— —EDITOR: META HAVEN. TEXTS: BAVO RESEARCH,
WOUTER DAVIDTS, JONATHAN DRONSFIELD,
CHANTAL MOUFFE, 4SPACE, MARCOS STEINBERG, 
WWW.MUSEUMOFCONFLICT.EU 
(ORDER: INFO@JANVANEYCK.NL)

BEFORE  15.04.07
CALL FOR APPLICATIONS

ARTISTS, DESIGNERS 
AND THEORETICIANS 
ARE INVITED TO SUBMIT
RESEARCH PROPOSALS 

Jan van Eyck Academie
Post-academic institute 
for research and production
Fine art, design, theory
Academieplein 
6211 km Maastricht
The Netherlands
t +31 (0)43 350 37 37

Events & Productions
For more information: 
www.janvaneyck.nl
Subscription mailing list:
brief@janvaneyck.nl

VAN ABBEMUSEUM
BILDERDIJKLAAN 10 • EINDHOVEN
040 238 1000
WWW.VANABBEMUSEUM.NL

Dit najaar in het 

t/m 07.01.07 Lee Lozano
WIN FIRST DONT LAST
WIN LAST DONT CARE

Vanaf 16.12.06 Plug In - De collectie anders
Zeven nieuwe afleveringen

t/m 11.02.2007 Living Archive
Ondertussen... 
achter de schermen

t/m 07.01.2007 Lawrence Weiner
Drukwerk

t/m 30.04.2007 Donderdagavond 
gratis

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

NU TE ZIEN:

Hub. Leufkens (1894-1962)
Een ondernemend fotograaf en filmer

t/m 25 februari 2007

De Salon – Kunst uit Sittard-Geleen 
t/m 7 januari 2007

BINNENKORT:
20 januari: Rik Meijers – Doe dat niet meer (t/m 11 maart 2007)

20 januari: GuestRoom #5 – Prins Claus Fonds (t/m 11 maart 2007)
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ERNST VAN ALPHEN

De geschiedenis van de westerse schilder-
kunst kent een overdaad aan afbeeldingen
van pijn, lijden en geweld. Een niet-westers
publiek dat voor de eerste keer blootgesteld
wordt aan westerse kunst, kan wellicht
moeilijk begrijpen waarom er zo vaak krui-
sigingen, kruisafnames, met pijlen door-
boorde (de heilige Sebastiaan) of gestenigde
jongelingen (de heilige Stefan) worden
getoond. Men zou denken dat pijn en
geweld in het westen worden verheerlijkt en
dat de christelijke erfenis door een sadoma-
sochistische verbeelding wordt beheerst.

Gezien onze vertrouwdheid met dergelij-
ke beelden, wekt het verbazing dat het werk
van Ronald Ophuis tot zulke emotionele
reacties en controverses heeft geleid. Zijn
uitbeeldingen van een executie in een kleed-
ruimte, een verkrachting in Birkenau, sexu-
eel misbruik van twee jonge kinderen in een
gymzaal of een miskraam, lijken immers in
een gerespecteerde westerse traditie te
staan. Maar om de commotie rond dit werk
te begrijpen, moet men ook naar de verschil-
len kijken. Twee verschillen vallen direct op.

Ophuis’ beelden van pijn en geweld doen
aan bijbelse schilderkunst denken; maar in
bijbelse taferelen vindt het geweld plaats in
een bijna tijdloos kader. Bij Ophuis, daaren-
tegen, wordt het geweld in een ruimtelijk en
temporeel heden gesitueerd. De douche-
ruimtes, de toiletten, de prefabplafonds
behoren tot de dagelijkse omgeving van de
meeste kijkers. Een tweede verschil is van
nog groter belang. De bijbelse scènes in tra-
ditionele schilderkunst zijn heel specifiek
van aard: het betreft overwegend scènes
van slachtofferschap. Die exclusieve fixatie
op het lijden van slachtoffers is bij Ophuis
meestal niet aan de orde.

Van het beperkte aantal schilderijen dat
wel slachtoffers toont, herinneren
Miskraam 1 en Miskraam 2 aan uitbeeldin-
gen van de kruisafname – waarbij niet
Maria het dode lichaam van Christus
draagt, maar een man het lijdende lichaam
van een vrouw ondersteunt. Wet t-shirt con-
test, De zelfmoord van Mala Zimetbaum voor
haar executie, Oorlogsgevangene, Twee dode
lichamen, Sebrenica 1 en Sebrenica juli 1995
tonen dan weer geen bekende poses, maar
zijn verwant met bijbelse schilderkunst
omdat ze opgebouwd zijn rond een (dood of
levend) lichaam dat functioneert als index
van pijn en lijden. Ook de bebloede t-shirts
in Wet t-shirt contest functioneren als een
index van lijden, in dit geval van het gemar-
telde lichaam dat ze eerder kleedden. Deze
t-shirts mobiliseren ook traditionele motie-
ven – ze herinneren ons aan het doek van
Veronica, met de afdruk van Christus’
bebloede en bezwete gezicht.

Deze uitbeeldingen van slachtoffers kun-
nen als ‘versterkend’ en positief gezien wor-
den. Ze zijn bedoeld om empathie in de kij-
kers op te wekken. De kijkers worden aan-
gemoedigd om zich te identificeren met het
slachtoffer, en zich aldus het lijden van deze
persoon voor te stellen, zelfs te ‘voelen’.
Deze identificatie is echter maar mogelijk
als de scène zich niet in een vacuüm
afspeelt, als zij ingebed wordt in een narra-
tieve opeenvolging van gebeurtenissen. Het
lijden past in een verhaal met een begin en
een afloop. Dat verhaal levert ook een
moreel kader waardoor de lijdende persoon
als een slachtoffer wordt bepaald, en dus als
iemand zonder schuld. Om die reden is het
kijken naar zulke scènes ook comfortabel en
aantrekkelijk. Door de identificatie met het
slachtoffer wordt de kijker als ‘schuldloos’
gepositioneerd en in zijn conventionele
moraal bevestigd.

Slachtoffers en daders

Zoals gezegd maakt Ophuis echter ook
schilderijen die niet exclusief op het slacht-
offer zijn gericht. In de schilderijen waar-
mee hij het meest controverse veroorzaakte,
zoals Executie, Jongen met geweer, Sweet
Violence, Voetbalspelers 1, Birkenau 1 en
Birkenau 2, gaat alle aandacht naar de
dader van de geweldpleging. Men wordt
aangemoedigd om zich in te leven in een
positie die men niet wil innemen.
Bovendien valt ook hier moeilijk uit te
maken in welk verhaal de scènes zijn inge-
bed. Wordt dit geweld verheerlijkt of ver-
oordeeld? Dat hangt uiteindelijk af van het
narratieve verloop dat vanuit het getoonde
geëxtrapoleerd kan worden – maar de schil-
derijen zijn in dit opzicht zeer ambigu. We

weten niet hoe het zal aflopen. Deze ambi-
guïteit resulteert in een sterk appel op de
kijker. Het schilderij suggereert geen morele
positie waarmee de kijker zich kan identifi-
ceren; hij moet nu zélf een morele positie
innemen.

Om te begrijpen hoe deze schilderijen
‘werken’ – dat wil zeggen: hoe ze zich tot de
toeschouwer verhouden – moet men ze
plaatsen binnen de traditie van de history
painting ofwel historieschilderkunst (bijbelse
schilderkunst wordt gewoonlijk als een sub-
genre daarvan beschouwd). Een goed voor-
beeld is Goya’s De derde mei, 1808 uit 1814.
Dit schilderij vat een complete opeenvolging
van gebeurtenissen samen in één beeld. We
zien de executie van een man, met zijn
armen omhoog, als een Christus aan het
kruis. De scène rechts achter hem kan als
een eerdere fase worden gelezen, met enkele
mannen die wachten op hun executie.
Onderaan links zien we enkele bebloede
lichamen van mannen die al geëxecuteerd
zijn. Aldus beeldt dit schilderij een voort-
gang in de tijd uit. Uiteindelijk kunnen we
het beeld lezen als drie staties van de kruisi-
ging van Christus. De man met geheven
armen maakt deze associatie zo goed als
expliciet. Het licht en het intense kleurge-
bruik in het centrum benadrukken dit nog
– de mannen die op hun executie wachten,
zijn tegen een meer grijze, ongedifferenti-
eerde achtergrond afgebeeld, en ook de
dode mannen zijn donkerder weergegeven.
De voorstelling beeldt dus niet alleen het
ontvouwen van de tijd uit, maar plaatst de
historische gebeurtenissen van de derde
mei – via de associatie met Christus’ kruisi-
ging – in een metafysische tijdsdimensie. De
getoonde gebeurtenissen worden getrans-
formeerd tot een allegorie van een eeuwig-
durende, menselijke conditie – een beeld
met een metafysische dimensie en een
morele impact. 

Edouard Manets schilderij De executie van
keizer Maximiliaan (1867) toont een verge-
lijkbare gebeurtenis. In Queretaro (Mexico)
wordt de keizer gefusilleerd door een eska-
dron soldaten. Maar de figuur vormt niet
het uitgelichte centrum van het schilderij,
zoals bij Goya; zijn slachtofferrol wordt niet
door de compositie of de belichting bena-
drukt, en kan alleen uit de getoonde plot
afgeleid worden. De meeste aandacht gaat
naar de soldaten die hun geweren op de kei-
zer leegvuren, maar er zijn geen aanwijzin-
gen voor een voorgeschiedenis of een
afloop. Er is geen opeenvolging of drama-
tische differentiatie; al wat we te zien krij-
gen is een uitsnede uit de tijd1 zonder meta-
fysische of morele dimensie. Precies die
amoraliteit vormde destijds het schandaal
rond dit werk. Contemporaine critici
beschuldigden Manet (en sommige realis-
tische kunstenaars) van een gebrek aan
gevoel, en van een onvermogen om de uit-
gebeelde gebeurtenissen te doorgronden.
Zij zouden niet in staat zijn geweest om de
morele en psychologische implicaties van
een brute gebeurtenis als die van Goya’s
De derde mei in een beeld te vatten.

Ophuis volgt duidelijk de realistische vari-
ant van het historische genre. Het narratie-
ve kader dat de scènes een metafysische en
morele dimensie geeft, lijkt totaal te ontbre-
ken in zijn beelden van geweld. Het licht is
even ondramatisch als in het schilderij van
Manet; er is geen opvallende differentiatie
tussen licht en donker, en de scènes lijken
zich af te spelen in openbare ruimtes ver-
licht door kil en egaal neonlicht – een licht
dat niet helpt om de scènes narratief of
moreel te plaatsen. 

Het verrast dat veel reacties op Ophuis’
werk herinneren aan het paradigma waar-
mee 19de-eeuwse critici naar Manets werk
keken. Het lijkt wel alsof de verwachtingen
van kijkers ten aanzien van figuratieve schil-
derijen niet zijn veranderd gedurende de
afgelopen 150 jaar. Dit blijkt ook uit een van
de meest intelligente en best gearticuleerde
negatieve reacties op het werk van Ophuis:
Willem Jan Otten karakteriseert Ophuis als
een “eigentijdse debunker van alle Zin” en
noemt zijn schilderijen extreem “letterlijk”
omdat ze geen groter “Plan” oproepen.

“Hij [Ophuis] past volkomen in een cultuur
die het zonder Plan denkt te kunnen red-
den, en die de poging om in lijden iets
anders te zien dan zinloze ellende een
troostsmoes noemt. Ophuis zoekt naar de
werkelijkheid zelf. De zinloze, onttakelde,
van alle bedoeling verstoken realiteit.”2

Met het “Plan” bedoelt Otten duidelijk een
kader dat een metafysische dimensie en dus

ook morele principes verschaft. Typisch voor
zijn 19de-eeuwse visie is ook dat Otten een
uitzondering maakt voor de schilderijen die
lijden en slachtofferschap uitbeelden. Zo
beschrijft hij Miskraam als “een ontredderd
schilderij, waarop iets onzichtbaars gevan-
gen wordt: de poging van de man, zittend
achter de vrouw, om iemand die lijdt in zijn
armen te houden. Het is een omgekeerde
piëta.”3 De “schilderijen zonder Plan” zijn de
schilderijen waarin daders centraal staan.

Een appel op morele positionering

Om een dergelijk oordeel te begrijpen, moe-
ten we Ophuis’ werk niet enkel aan de histo-
rieschilderkunst relateren, maar ook aan
massamedia als journalistieke fotografie en
fictiefilm. In de 21ste eeuw komen geweld-
dadige beelden nog maar zelden voor in het
domein van de ‘hoge’ kunst. Ze zijn een
geprivilegieerd object van de massamedia
geworden. En hoewel massamedia als docu-
mentaire fotografie gewoonlijk als realis-
tisch worden beschouwd, hebben ze meer
gemeen met classicistische schilderijen in
de stijl van Goya, dan met realistische wer-
ken in de stijl van Manet. In veel journalis-
tieke foto’s van brutaal geweld komen bij-
voorbeeld getuigen voor; hun respons, hun
schrik of afgrijzen, spiegelen ons voor hoe
we (moreel) kunnen reageren op het
getoonde geweld. Zijn er geen getuigen te
zien, dan zet de narratieve inbedding (in de
krant of het tijdschrift) ons op het juiste
spoor. Ook actiefilms die een overdaad van
excessief geweld als doel op zich laten zien,
worden gewoonlijk afgerond met een einde
waarin de slechterik gestraft en de held
beloond wordt. Weinig overtuigend als
zulke eindes mogen zijn, ze voldoen aan de
maatschappelijke eis dat geweld dient te
worden veroordeeld. Dat maakt David
Finchers film Fight Club (1999) zo bijzonder.
Ook rond deze film braken controverses uit.
Moest de film worden gezien als een legiti-
matie en verheerlijking van primitieve man-
nelijke fantasieën, of als een kritiek op de
gevolgen van de hedendaagse consumptie-
cultuur? Beide argumenten zijn door critici
gemaakt. Is de film reactionair of juist pro-
gressief? Beide claims zijn gemaakt. De film
geeft echter geen antwoord en dus moet de
kijker zelf een oordeel vormen. Het schan-
daal van Fight Club bestaat niet uit het
excessieve geweld, maar uit de weigering
om een eenduidig oordeel te geven dat het
geweld begrijpelijk en verteerbaar maakt,
ongeacht of dat oordeel van progressieve
dan wel conservatieve zijde komt.4

In de context van de massamedia is
Ophuis’ werk net zo uitzonderlijk als de film
van Fincher. Maar hoe kunnen we zijn
schilderkunstige project binnen deze con-

text plaatsen en legitimeren? En wat bete-
kent het, in de context van de massamedia,
dat Ophuis voor het medium van de schil-
derkunst kiest om dit geweld uit te beelden,
in plaats van bijvoorbeeld film of opera?
Wat doet de verf in relatie tot het onder-
werp?

Niet gevoelde gevoelens

In een discussie met kunstcritica Anna
Tilroe, filosoof Henk Oosterling en conser-
vator Bartomeu Marí over hedendaagse
beeldcultuur, verschaft Ophuis zelf een
alternatief voor het denken over beelden in
termen van geïmpliceerde moraliteit. Zijn
alternatief is belangrijk omdat de idee van
moraliteit er even wordt losgelaten, zonder
dat het beeld als een amoreel gegeven wordt
beschouwd.

Ophuis verzet zich tegen de neiging van
een van zijn gesprekspartners om beelden
te reduceren tot informatie, en stelt een eer-
der psychologische benadering van het
beeld voor. Hij illustreert dit met een anek-
dote. Toen hij drie jaar oud was overleed zijn
broer. Dit was voor hem een abstracte
gebeurtenis. Hij had er geen beeld bij, hij
had zijn broer nooit gekend. Dus maakte hij
enkele beelden van zijn dode broer waar-
mee hij gevoelens van verdriet kon oproe-
pen. De beelden waren fictioneel en bevat-
ten weinig informatie, en toch konden ze
gevoelens van verdriet losmaken, zelfs op
momenten waarop hij helemaal niet ver-
drietig wilde zijn.5

Om te beginnen suggereert dit voorbeeld
dat beelden niet alleen een inhoud of een
(morele) boodschap bevatten, maar ook een
cruciale rol spelen bij het opwekken en ver-
werken van gevoelens. Beelden zijn hiertoe
in staat, omdat ze een concreetheid bezitten
die woorden, bewustzijn, kennis niet heb-
ben. Deze zijn abstracter en generaliseren-
der. Maar de tweede implicatie van dit voor-
beeld is nog fundamenteler. Ophuis had zijn
broer verloren, en volgens de conventionele
moraal is dat een ‘droef ’ gebeuren. Deze
morele conclusie moet echter ook gevoeld
worden. Wanneer de morele conclusie
alleen gedicteerd wordt door conventies,
dan heeft zij niet het minste gewicht.
Volgens Ophuis’ anekdote is de concreet-
heid van beelden nodig om morele conclu-
sies te voelen en substantie te geven. Later
in de discussie benadrukt Ophuis ook het
belang van visualisering in de context van
literatuur. Voor hem worden teksten pas
betekenisvol wanneer hij er zich beelden bij
voorstelt. Bij de teksten die hij leest moet hij
beelden zien.6

Het voorbeeld zegt echter niet wat het
betekent wanneer geweld de concreetheid
van een beeld krijgt. Ophuis’ anekdote gaat

Pijnlijke schilderijen

Ronald Ophuis

Miskraam II, 2000
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immers over slachtofferschap in dubbel
opzicht: dat van zijn overleden broer en dat
van Ophuis die zijn broer verloor. Wat voe-
len we echter, wanneer we een scène zien
waarin drie mannen twee kinderen sexueel
misbruiken, zoals in Ophuis’ schilderij Sweet
Violence, en waarom moeten wij worden
aangemoedigd te voelen wat zij voelen? Ik
zal het probleem van identificatie met
daders van geweld proberen bespreekbaar te
maken door een onderscheid te maken tus-
sen verschillende vormen van identificatie.

Een gif dat geneest

Ophuis’ werk nodigt uit tot een vorm van
identificatie die niet alleen door het object,
maar ook in kwalitatief opzicht verschilt
van wat we gewoonlijk identificatie noe-
men. Kaja Silverman heeft beargumenteerd
dat identificatie twee verschillende vormen
kent.7 In de ene vorm – ideopatische identi-
ficatie genoemd – wordt de ander op grond
van gelijkenis opgenomen in het zelf van
degene die zich identificeert. De ander wordt
gelijk aan het zelf; gemeenschappelijke ken-
merken worden uitvergroot, verschillen
worden terzijde geschoven of genegeerd. In
de andere vorm – heteropatische identifica-
tie – neemt degene die zich identificeert het
risico om – tijdelijk en gedeeltelijk – (als) de
ander te worden. Dit is opwindend en
gevaarlijk, verrijkend en risicovol, maar
affectief gezien hoe dan ook belangrijk.

Zoals gezegd is de identificatie met het
slachtoffer bij Ophuis van groot belang om
zich de pijn van dat slachtoffer voor te stel-
len, maar tegelijk (en wellicht ten onrechte)
heel geruststellend omdat de kijkers verze-
kerd worden van hun fundamentele
onschuld. De mogelijkheid om zich met
daders te identificeren, doet de kijker echter
beseffen hoe makkelijk hij aan de andere
kant terechtkomt. Rigide en gemakzuchtige
grenzen tussen schuld en onschuld worden
tijdelijk ter discussie gesteld.

Om te begrijpen hoe deze identificatie met
de dader kan helpen in het verwerken van
geweld, moet ik een bijkomend onderscheid
maken tussen twee manieren om met ver-
lies om te gaan: narratief fetisjisme en rouw.
Santner definieert narratief fetisjisme als de
constructie van een verhaal dat, al dan niet
bewust, als verdedigingsmechanisme wordt

ingezet tegen een trauma of verlies. Het
verhaal dekt de sporen van dat verlies af.
Het rouwproces daarentegen, bewerkt en
integreert het verlies of de traumatische
schok door het in symbolisch gemedieerde
vorm te herhalen.8 De traumatiserende
gebeurtenis wordt omgezet in een represen-
tatie. In dat verband verwijst Santner naar
Freuds bespreking van het fort/da-mecha-
nisme in Jenseits des Lustprinzips. Freud
observeerde het fort/da-spelletje bij zijn
anderhalf jaar oude kleinzoon Ernst. Met
dit spel was het kind in staat om greep te
krijgen op het verdriet dat de scheiding van
de moeder bij hem veroorzaakte. Hij ver-
werkte deze traumatische scheiding door ze
te spelen en op te voeren (ze is weg – fort; nu
is ze weer terug – da). Anders gezegd, de
kleine jongen was in een heteropatische
identificatie verwikkeld met de persoon die
in zijn alledaagse drama de dader was: de
moeder die hem in de steek liet. Om de
gebeurtenis te herhalen, maakte hij gebruik
van requisieten die Donald W. Winnicott
transitional objects noemt. Via zo’n object
– in dit geval een blokje dat weggegooid
wordt – dient het slachtoffer zichzelf kleine
doses toe van de traumatiserende gebeurte-
nis – in dit geval de scheiding van de moe-
der. In de woorden van Santner:

“Het toedienen van een bepaald negatief
[thanatonic] element als een strategie om
een echt, traumatisch verlies meester te
worden is een fundamenteel homeopa-
thische procedure. In een homeopathische
procedure helpt de gedoseerde toediening
van een negatief element – een symbolisch
of, in een medische context, een werkelijk
gif – een systeem te genezen dat geïnfec-
teerd is met een vergelijkbare giftige sub-
stantie. Het gif wordt tot een geneesmiddel
doordat het het individu de kracht geeft om
meester te worden van de potentieel trau-
matische effecten van de doses van het mor-
fologisch verwante gif. In het fort/da-spelle-
tje is het de ritmische manipulatie van bete-
kenaren en figuren, objecten en lettergre-
pen die een afwezigheid installeren, welke
functioneert als het gif dat geneest.”9

Ophuis’ uitbeeldingen van bruut geweld
moeten eveneens gezien worden als voor-
beelden van een gif dat geneest. Zijn home-
opathische artistieke praktijk functioneert

als een tegenwicht voor de dagelijkse dosis
horrorstories die door televisie, radio, kran-
ten en andere massamedia wordt verspreid.
Deze verhalen hebben uiteindelijk een
afstompend effect op lezers en kijkers. Zij
verschaffen ons informatie over wreedhe-
den, maar stellen ons niet in staat om ons er
affectief toe te verhouden. We krijgen te
horen wat er gebeurd is, maar het narratie-
ve en morele kader waarbinnen deze
gebeurtenissen worden gepresenteerd,
zorgt ervoor dat we de juiste reactie hebben:
‘verschrikkelijk’. Wat ‘verschrikkelijk’ pre-
cies betekent, dat wil zeggen wat het affec-
tief inhoudt, hoe het precies voelt, is steeds
moeilijker voor te stellen.

Terwijl het slachtoffer bij Freud zijn eigen
tragedie opvoert en door middel van een
beeld te boven komt, probeert Ophuis tragi-
sche gebeurtenissen opnieuw voelbaar te
maken. Net als Freuds kleinzoon produ-

ceert hij geen informatieve, maar affectieve
beelden. In beide gevallen ontbreekt een
moreel kader om het toegediende gif te neu-
traliseren. Het gif moet gevoeld worden.

Affectieve kennis

Een deel van de schilderijen van Ophuis die
controverse veroorzaakten, zoals Sweet
Violence, Voetbalspelers 1 en 2, Birkenau 1 en
Executie, tonen seksueel geweld of zijn gela-
den met seksuele spanning. Deze represen-
taties zijn in dubbele zin lichamelijk affectief:
ze hebben betrekking op pijn en op seksueel
plezier. De combinatie van geweld en seksu-
aliteit maakt het bijna onvermijdelijk dat de
kijker affectief geraakt wordt. Bij de oorlog-
scènes is dat makkelijker te vermijden. Men
kan bijvoorbeeld aannemen dat dit soort
geweld alleen elders voorkomt, en zelfs wan-

Ronald Ophuis

Birkenau I, 1999-2000

Ronald Ophuis

Birkenau II, 2003
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neer het morele kader ontbreekt, kan de kij-
ker het altijd zelf activeren. Dat is bij seksu-
eel geweld minder evident. Seksueel verlan-
gen kan niet naar een andere persoon of een
andere plek worden verschoven.

Een moralistisch beeld van seksueel
geweld zal ons sturen in onze identificatie,
maar dat doen Ophuis’ beelden zoals gezegd
niet. Hij laat beide mogelijkheden open en
stelt ons in staat om, via onze neiging tot
affectieve overgave en lichamelijke identifi-
catie, goed en kwaad af te wegen. Op die
manier leren we begrijpen hoe een abstrac-
te rol tot een concrete persoon wordt.
Ophuis’ werk maakt uiteindelijk een beter
begrip van onze affectieve ‘investeringen’
mogelijk. Volgens de Australische kunsthis-
torica Jill Bennett berust daarin het verschil
tussen ethische en moralistische kunst:

“Een ethiek wordt mogelijk gemaakt en ver-
sterkt door de mogelijkheid tot transforma-
tie; dat doet zij juist door er niet vanuit te
gaan dat er een gegeven situatie is buiten
ons denken. Een moraal daarentegen, ope-
reert binnen de grenzen van een vast aantal
conventies, waarbinnen sociale en politieke
problemen moeten worden opgelost.”10

In die zin kunnen we stellen dat Ophuis de
voorwaarden voor een nieuw soort kennis
schept, een kennis die vooral affectief is in
plaats van cognitief. 

Pijnlijke schilderkunst

Maar waarom in verf ? Een affectieve
manier van kijken wordt hier niet enkel
gestimuleerd via een geweldscène zonder
moreel kader. Wanneer dat het geval zou
zijn, kon Ophuis net zo goed een tableau
vivant hebben geënsceneerd en gefotogra-
feerd. Ook al gebruikt hij soms acteurs, om
hen scènes te laten opvoeren en deze te foto-
graferen, hij maakt altijd nog schilderijen.
De materiële kwaliteiten van schilderkunst
zijn zeer specifiek; dat geldt voor schilder-
kunst in het algemeen, maar voor Ophuis’
werk in het bijzonder.

Het schilderkunstige medium is wel ‘indi-
rect’ genoemd, in tegenstelling tot ‘directe’
media zoals fotografie en film. Schilderkunst
is indirect omdat haar voorstellingen
nadrukkelijk gemedieerd zijn. De uitbeel-

ding is niet transparant: we zijn ons bewust
van de verf waaruit het beeld bestaat. Foto’s
daarentegen worden nog steeds, ondanks de
onhoudbaarheid van die aanname, gezien
als onmiddellijk en transparant: we kijken
naar het gefotografeerde object zonder ons
bewust te zijn van de materiële ‘drager’.

Ophuis buit deze mediumspecificiteit van
de schilderkunst ten volle uit. Hij transfor-
meert de indirectheid van schilderkunst in
een directheid van geheel andere orde. De
huid van zijn schilderijen ziet er dun en
rauw uit. Dat komt niet omdat Ophuis
slechts een dunne laag verf heeft aange-
bracht, maar omdat de verf is wegge-
schraapt. Het oppervlak is een bewerkte en
opengereten huid die op de meest intense
manier lichamelijke associaties met pijn sti-
muleert.11 Ophuis’ verfbehandeling inten-
sifieert de affectieve dimensie van de voor-
stelling. Materie heeft geen object, en dus
kan de verfmaterie als zodanig niet in bete-
kenis worden omgezet. Maar het oppervlak
van Ophuis’ schilderijen trekt wel de aan-
dacht en roept reacties op. We worden er
wel affectief door geraakt en ‘voelen’ het.

Schilderkunst wordt niet alleen ‘indirect’
maar ook ‘langzaam’ genoemd. Allereerst
moet de kijker zowel de voorstelling als de
materialiteit van het schilderij verdisconte-
ren, en het ene in relatie tot het andere. Om
die reden lijkt het kijken naar een schilderij
tijdrovender dan het kijken naar ‘snelle’
foto’s en films. Maar schilderkunst is ook
langzaam vanuit het perspectief van de
productie. Het beeld wordt niet ‘genomen’,
zoals een foto, maar ‘gemaakt’. Het is het
resultaat van een langdurig proces waarbij
de schilder eerst een voorstelling oproept,
om deze vervolgens in een beeld te materia-
liseren. De schilder verbeeldt en construeert
het schilderij in de meest letterlijke zin. Dit
proces kan op verschillende manieren aan
Ophuis’ werk worden afgelezen. Vooreerst
is er het formaat van nogal wat van zijn
schilderijen. Net als in de 19de-eeuwse his-
torieschilderkunst zijn veel van Ophuis’
werken erg groot. Het is duidelijk dat hij erg
lang werkt aan een schilderij, soms wel een
jaar lang. Aan elk onderdeel van deze enor-
me oppervlaktes is veel aandacht besteed.
Ophuis focust niet enkel op het dramatische
centrum, de geweldscène, maar heeft ook
aandacht voor kleine details als een pakje
sigaretten op de vloer van de doucheruimte,

enkele sigarettenpeuken, een plastic beker.
Deze details versterken het effect van realis-
me, maar getuigen ook van de zorg en de
aandacht waarmee het werk gemaakt is; en
die zorg intensifieert op zijn beurt de affec-
tieve relatie met de toeschouwer.

Dit voert ons tot de ware aard van Ophuis’
realisme. Zijn werken lijken realistisch,
maar de ruimtes die hij schildert zijn dat
niet echt. Bij nader inzien valt hun gecon-
strueerdheid en kunstmatigheid op. Ze zijn
perspectivistisch, maar er is altijd iets raars,
iets geforceerds, waardoor het perspectief
niet natuurlijk maar nadrukkelijk gecon-
strueerd lijkt. Bovendien ogen de persona-
ges vaak houterig. Uiteindelijk zijn Ophuis’
representaties niet realistisch, omdat de scè-
nes geen eenheid vormen. Er is altijd een
frictie tussen de scène en de manier waarop
zij wordt uitgebeeld. Dat is van groot belang.
Doordat de geconstrueerdheid van het beeld
om aandacht vraagt, wordt de identificatie
met de uitgebeelde figuren vertraagd. Er
wordt een reflexief moment in het affectieve
kijken geïntroduceerd, waardoor de identifi-
catie niet blind is.

In dit opzicht kunnen Ophuis’ schilderij-
en vergeleken worden met de gigantische
foto die Jeff Wall in 1992 maakte onder de
titel Dead Troops Talk (A Vision After an
Ambush of a Red Army Patrol near Moqor,
Afghanistan, Winter 1986). Ook al wordt het
fotografische medium bij uitstek als realis-
tisch gezien, deze foto is dat allerminst. In
een gebombardeerd heuvellandschap zien
we dode en stervende soldaten, die echter
nadrukkelijk aan het poseren zijn. Het land-
schap is door de kunstenaar in een studio in
elkaar gezet. Het paradoxale is dat de perso-
nages en de omgeving realistisch zijn, maar
het beeld als zodanig niet. Daardoor besef-
fen we dat het beeld niet als een (klunzige)
uitbeelding van de oorlog is bedoeld, maar
als de poging van een kunstenaar om zich
de horror van deze oorlog voor te stellen.
Het beeld gaat niet over oorlog, maar over
het zich voorstellen van de oorlog.12 Iets
vergelijkbaars kan over Ophuis’ schilderijen
worden gezegd: zij beelden geen brute scè-
nes uit, maar zijn pogingen om zich zulke
scènes voor te stellen.

Waar Jeff Wall een reflexieve empa-
thische visie mogelijk maakt door de kunst-
matigheid van de poses en de geconstru-
eerdheid van de ruimte te benadrukken, zet

Ophuis nog andere – met name schilder-
kunstige – middelen in. Bij hem belichaamt
ook de verf het geweld en het lijden. Op een
andere manier dan Wall, activeert Ophuis
een affectieve en empathische manier van
kijken. Zijn werk laat zien dat de schilder-
kunst niet dood is, zoals sommigen de afge-
lopen twee decennia beweerd hebben. Meer
specifiek laat zijn werk zien dat figuratieve,
narratieve schilderkunst niet dood is. De
nieuwe media hebben de functie van de his-
torische schilderkunst helemaal niet over-
genomen. De schilderkunst blijft relevant,
omdat zij niet informeert of representeert,
maar een affectieve relatie mogelijk maakt
tot de gebeurtenissen die zij representeert.

Noten

1 Zie voor een uitvoeriger bespreking van de
schilderijen van Goya en Manet: John
Elderfield, Manet and the Execution of
Maximilian, New York, The Museum of
Modern Art, 2006; Linda Nochlin, Realism,
Middlesex, Penguin, 1971, pp. 30-33.

2 Willem Jan Otten, Het erge kunstwerk, in 
Vrij Nederland, 23 september 2000, p. 42.

3 Ibid., p. 43.
4 Voor een analyse van de film en het schandaal

dat deze veroorzaakte, zie: Peter Verstraten,
Celluloid echo’s: Cinema kruist postmodernisme,
Nijmegen, Vantilt, 2004.

5 Bartomeu Marí, Henk Oosterling, Ronald
Ophuis, Anna Tilroe, Traagheid van de verbeelding:
over schilderkunst, in Interakta 3, 2001, p. 21.

6 Voor een analyse van de visualiteit van litera-
tuur, zie Mieke Bal, The Mottled Screen: Reading
Proust Visually, Stanford, Stanford University
Press, 1997.

7 Kaja Silverman, The Threshold of the Visible
World, New York, Routledge, 1996.

8 Eric Santner, History Beyond the Pleasure
Principle: Some Thoughts on the Representation of
Trauma, in: Saul Friedländer (red.), Probing the
Limits of Representation: Nazism and the Final
Solution, Cambridge/Massachusetts, Harvard
University Press, 1992, p. 144.

9 Ibid., p. 146.
10 Jill Bennett, Empathic Vision: Affect, Trauma, and

Contemporary Art, Stanford, Stanford
University Press, 2005, p. 15. 

11 Een vergelijkbare schilderkunstige praktijk kan
herkend worden in het werk van Francis
Bacon. Zie: Ernst van Alphen, Francis Bacon and
the Loss of Self, London, Reaktion Books, 1993.

12 Voor een analyse van het werk van Jeff Wall,
zie: Susan Sontag, Regarding the Pain of Others,
New York, Farrar, Straus and Giroux, 2003,
pp. 122-126.

Ronald Ophuis

Executie II, Srebrenica July 1995, 2006
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DIRK PÜLTAU

“Academy wil mensen aanzetten om na te
denken over de mogelijkheden van de aca-
demie binnen de maatschappij. Academy
moet worden benaderd als een ruimte
waarin essentiële principes en activiteiten
ontstaan die kunnen worden opgepakt en
voortgezet als een methode voor een leven
lang leren”, aldus de tekst op de folder van
het Siemens Arts Program, de initiator van
het project Academy. Uit dit statement
spreekt een onwerkelijk – ongericht en
vormloos – optimisme. Toch heeft Siemens
partners gevonden bij wie deze fantasie
over “een leven lang leren” iets moet heb-
ben opgeroepen, want Academy is inmiddels
uitgemond in twee symposia en drie ten-
toonstellingen: een ervan vond begin 2005
plaats in Hamburg, twee andere liepen eind
vorig jaar in het Van Abbemuseum te
Eindhoven en in het MuHKA te Antwerpen:
Academie. Leren van het Museum (samenge-
steld door Charles Esche en Kerstin
Niemann van het Van Abbe en Irit Rogoff
van het Goldsmiths College) en Academie.
Leren van Kunst (samengesteld door Bart De
Baere en Dieter Roelstraete van het MuHKA
en Angelika Nollert van het Siemens Arts
Program).

Leren van het Museum

In de eerste zaal van het Van Abbemuseum
liggen formulieren. Er klinken gespreksflar-
den uit een luidspreker en op een videomo-
nitor is iemand aan de slag met een trom-
mel die naast een bakfiets staat. In een
hoekje van de zaal staan de echte bakfiets
en de trommel. Op de muur prijkt het logo
van deze projectpresentatie van Susan
Kelly, Valeria Graziano en Janna Graham:
een groot vraagteken. Met The Ambulator;
or, what happens when we take questions for a
walk? worden wij – of beter: alle inwoners
van Eindhoven – uitgenodigd om een vraag
te kiezen die door een andere bezoeker is
achtergelaten, die vraag te beantwoorden
tijdens “een wandeling met een bekende of
een onbekende” en een andere vraag achter
te laten in het museum of een mobiel depot
elders in de stad. Het museum moet inspe-
len op wat er leeft in de stad, het moet zich
bezighouden met de problemen die leven bij
de mensen. Wij vragen wat u vraagt! Uw
antwoorden zijn de onze! Met die motto’s
sommeert The Ambulator het museum om
zich democratisch te legitimeren, en wel
volgens een letterlijke, numerieke logica:
publieksbetrokkenheid primeert op institu-
tionele specificiteit. In I Like That, het project
van Jean-Paul Martinon en Rob Stone,
wordt een hip publieksdiscours op de
museumcollectie uitgetest. Martinon &
Stone presenteerden in de loop van de ten-
toonstelling tot vijf keer toe een klein aantal
werken uit de collectie, zonder begeleidende
informatie en zelfs zonder naamplaatjes,
met andere woorden, zonder de obstakels,
die ons aan het elitaire karakter van het
museum herinneren. In plaats daarvan
hebben zij de werken met een zacht kabbe-
lende, relaxerende mix van gespreksflar-
den, omgevingsgeluiden en muziek overgo-
ten. Opnieuw gaat het om een symbolische
vorm van public relations: Martinon &
Stone willen gewoon zeggen dat alle emo-
ties en verhalen – kortom de ‘soundtracks’
die wij meebrengen – even geschikt zijn om
de kunstwerken in dit museum zin te geven.
Met welk buikgevoel wij ook naar het muse-
um afzakken, het museum vindt dit alles
even mooi en belangrijk. Niet alleen de
kunstkenners, ook de andere publieksgroe-
pen moeten I Like That kunnen zeggen.
Directeur Charles Esche, cocurator Kerstin
Niemann en kunstenaar Martin Spangberg
hebben ook een project opgezet dat yourspa-
ce getiteld is. Alles verloopt hier volgens
democratische principes als “uitwisseling”,
“discussie” en “zelfregulering”, zo belooft
het programmaboekje, en zowat alle cul-
tuurproducenten van Eindhoven – “kunste-
naars, kunstenaarsgroepen, cultuuractivis-
ten en instituten van andere disciplines in
Eindhoven en omstreken” – worden geno-
digd om deel te nemen aan de analoge 3D-
versie van de haast gelijkluidende website.
Maar het project kon natuurlijk niet
Myspace heten: het is yourspace, nota bene
zonder hoofdletter. Van de participatieve
drukte die men zich daarbij voorstelt, was
tijdens de openingsuren van het museum
overigens niets te merken; er hing een prik-
bord en er stond een tafel met lege stoelen

– voor de activiteiten die op donderdag-
avond plaatsvonden – maar er gebeurde
niets. Eigenlijk had men dit clubhuis beter
in een café ondergebracht – maar dat is bui-
ten de ideologische gedrevenheid van de
projectmedewerkers gerekend: hen gaat het
er niet om wát precies uitgewisseld wordt,
maar dát er uitgewisseld wordt, of liever,
dat de museumbezoeker dit te horen krijgt,
dat hij doordrongen wordt van de ontvan-
kelijkheid en de generositeit van het muse-
um. Nu we dat begrepen hebben, kan nog
slechts één maatschappelijke zorg ons
bezighouden: denkt het museum wel
genoeg aan de allochtonen? Deze achterge-
stelde groepen mogen toch niet in de kou
blijven staan! Welnu, over de allochtonen
ontfermen zich Irit Rogoff en Deepa Naik.
Zij gingen met The Gate Collection aan de
slag, een bibliotheek en videocollectie
gewijd aan kunstenaars met een niet-wes-
terse stamboom. Ze stouwden een muse-
umzaal vol met boeken en dozen uit deze
collectie, die recentelijk aan het Van Abbe
werd geschonken, en lieten in een andere
zaal op drie muurprojecties mensen aan het
woord over “hun ervaring met het leven in
het museum in diverse staten van verschil-
lend zijn” (programmaboekje). Dit museum
laat werkelijk niemand aan zijn lot over en
Learning from the Museum dient enkel en
alleen om die ideologische boodschap breed
uit te smeren. Learning from the Museum is
een ongeziene aaneenschakeling van links-
populistische en politiek-correcte slogans;
het is geen leermodel, maar een legitime-
ringsmachine. Volkomen terecht kadert
deze tentoonstelling binnen een project
onder de angstaanjagende titel Be(com)ing
Dutch in the Age of Global Democracy, dat
door de Mondriaan Stichting met de
Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit
2006 werd bekroond. De tentoonstelling
Academy. Learning from the Museum is deze
prijs waard. Zij valt met deze prijs samen.

Leren van Kunst

Anders dan in het Van Abbemuseum zijn er
in het MuHKA gewoon kunstwerken te
zien. De tentoonstelling opent met een
schimmige afdruk van een foto, genomen
tijdens de studentenopstand van mei ‘68 te
Parijs, geprojecteerd op een scherm van
samengeperst lint. Bij dit werk van Mary
Kelly, Circa 1968 uit 2004, hoort ook een
beeldkaart met commentaar van de kunste-
naar. “You are here, next to a young man
with beautiful hair, en route to the Bastille,
May 13, one day before the general strike,
two days after the Sorbonne reopens […]”.
Zo becommentarieert Kelly een van de
beeldmotieven. In feite is Circa 1968 een
nogal weke oefening in het verwerken van
geschiedenis, en wil Kelly tonen dat ‘de’
(grote) geschiedenis in de confrontatie met
een persoonlijke belevingsmodus in stuk-
ken uiteenvalt. Maar dat interesseert de
samenstellers van deze tentoonstelling veel
minder; voor de makers gaat het erom dat
Kelly’s werk aan de studentenopstand van
mei ’68 refereert: “dat legendarische
moment waarop het onderwijs uit haar
institutionele voegen barstte” (persmap).
Niet Kelly’s methode of thematiek vormen
de reden om Circa 1968 op te nemen, maar
de verwijzing die het prentje aanlevert.
Kortom, strikt genomen komt Circa 1968
niets op deze tentoonstelling doen.

Verderop treffen we de video Grunewald
aan, waarin Jimmie Durham met onweer-
staanbaar flegma de beeldvorming van de
primitief bespeelt. Wat doet dit werk in deze
tentoonstelling? Johanna Kandl maakt
schilderijen op basis van reisfoto’s en zet
daar slagzinnen en opschriften uit maga-
zines op. Het kunstenaarscollectief Gelitin,
dat met kinderen werkt, toont een krachte-
loos overblijfsel van een paar maanden spe-
len, en Dockx & Mast hebben de vernieti-
ging van hun archief in een pretentieuze
hightechvertoning omgetoverd. Of neem
een laatste voorbeeld, de bijdrage van
Herman Asselberghs, die een reeks video-
interviews toont in het kader van zijn pro-
ject An Anthropology of World-Mapping.
Enkele intelligente mensen spreken ons
vanop een monitor toe over diverse onder-
werpen. Niets ongewoons, zou je denken,
we zien toch voortdurend intelligente spre-
kende hoofden op monitoren in tentoon-
stellingen van hedendaagse kunst.
Intellectuelen op monitoren: dat is toch de
standaardformule van gemakzuchtige kun-
stenaars en curatoren, hét format van een
gefetisjeerde intellectualiteit. Kortom, op

Leren van Kunst is een cliché van toepassing
dat wel eens voor duffe groepstentoonstel-
lingen genre “15 kunstenaars uit Rusland”
wordt gebruikt: ‘Er zijn evenveel thema’s als
er werken zijn’. Er zijn inderdaad evenveel
invalshoeken als er werken zijn op de ten-
toonstelling Leren van Kunst. De werken
hebben niets met elkaar en niets met het
thema te maken. Het MuHKA spreekt dat
overigens niet tegen: in de vrolijke uitleg op
de bijschriften wordt geen enkele poging
ondernomen om op het onderwerp van de
tentoonstelling in te gaan. 

Leren van de Catalogus

Tussen beide tentoonstellingen gaapt een
diepe kloof; maar samen uit, samen thuis: dit
project moet aan elkaar worden geschreven.
Het inleidend statement in het boek Academy
is door maar liefst zeven personen onderte-
kend: Bart De Baere, Dieter Roelstraete en
Grant Watson van het MuHKA, Yilmaz
Dziewior van de Kunstverein te Hamburg,
Charles Esche en Kerstin Niemann van het
Van Abbemuseum, en Angelika Nollert van
het Siemens Arts Program. Met de volgende
frase wordt de kunst aan het motto van de
tentoonstelling geklonken: “The idea of an
academy should be presented here in all its
potential, grasped as a source that offers
society the chance of critical reflection and
the encounter with complex ideas – and
what is art, finally, but the most complex
and challenging of ideas?” Elders komt de
rol van het museum ter sprake: “The tradi-
tions of the academy are valuable to the
museum because they privilege not only
learning but speculation for its own sake.
Equally the museum’s occupation of what
remains of the old public sphere offers a
new platform for academic possibility to be
spread further than to those who are alrea-
dy initiated.” Voor het bindmiddel zorgt een
gemeenschappelijke vijand die iedereen in
de kunstwereld als des duivels bestempelt:
de “economische hegemonie”, “producti-
visme”, “vrije markt”, “neoliberale cre-
do’s”. Overduidelijk foute termen, het
Academy-team staat dus aan de goede
kant. Vervolgens vallen een hoop eendi-
mensionale, positieve begrippen als rijpe
appels uit de lucht: speculation, reflection, fal-
lability, exchange, dialogue, allemaal concep-

ten die openheid, generositeit en mogelijk-
heidszin uitstralen. Maar als je de inleiding
in zijn geheel bekijkt, en de verschillende
uitspraken naast elkaar legt, dan druipen
de contradicties en het gehuichel van de
pagina’s. Na het obligate gejammer over de
instrumentalisering van de kunst blijkt de
MuHKA-tentoonstelling plots een ‘civiel
kunstenaarschap’ te promoten: “This can
be done in an exhibition, because artists
who are committed and who create com-
mitment represent such an attitude of ‘citi-
zenship’.” Nog maar pas werd de vrije kun-
stenaar als een bedreigde diersoort opge-
voerd, of hij mag al als promotor van het
nieuwe burgerschap opdraven: van liefde-
volle openheid naar keiharde disciplinering
is slechts een kleine stap voor de ideologen
van het Academy-team. Al even grotesk is
het contrast tussen het hypercorrecte
geleuter in de inleiding en de ideologische
krachtpatserij in het Van Abbemuseum,
waar het museum met de vlag van dit nieu-
we burgerschap zwaait.

Maar het kan nog erger. Na de algemene
inleiding volgt een theoretische introductie
van Irit Rogoff (Academy as Potentiality)
waarin zij schaamteloos opkomt voor de
deproblematisering van de BaMa-hervor-
ming van het hoger kunstonderwijs: “In an
odd way, the massive initiative of ‘Bologna’
and the kind of supra-national control it is
bringing about […] have resulted in produ-
cing ‘academy’ as the site of both oppositi-
ons and imaginative possibilities. […] I have
to confess here that despite knowing full
well the dangers of this over-zealous atten-
tion, I am quite pleased to see education
actualised to its full political potential and
become the arena in which issues larger
than its own internal questions are being
discussed. In particular, education in and of
and for the arts with its flimsy, unstable and
non-teleological epistemologies, is beco-
ming an appropriate proving ground for the
necessity to distance and problematise the
relations between inputs and outputs in
education and to insist on the complete
impossibility of knowing in advance where
thought and practice might lead.”
Parafraserend: de academisering van het
kunstonderwijs is helemaal geen probleem,
het is gewoon heel fijn en positief dat er dis-
cussie is over pedagogische kwesties, meer
zelfs, de legitimerende conceptenzwendel

uit het ‘visual essay’ van Joëlle Tuerlinckx in het boek Academy, p. 169
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die de academisering op gang heeft
gebracht, herbergt een diep mysterie, een
onvermoede potentialiteit! Om in een derge-
lijk zelfbedrog te kunnen volharden, heeft
Rogoff zelfs een nieuw concept gemunt: cri-
ticality, een moeilijk te doorgronden prak-
tijk die erin bestaat dat problemen eerder
“bewoond” dan “geanalyseerd” worden,
een praktijk “which operates from an
uncertain ground of actual embedded-
ness”. Rogoff brengt dit concept in stelling
tegen oude noties van kritiek die in een paar
zinnen als voorbijgestreefd worden geklas-
seerd. Het is een zeldzaam staaltje van intel-
lectuele corruptie dat Irit Rogoff hier afle-
vert, een ongegeneerd voorbeeld van volun-
taristische zelfbegoocheling. 

De opvatting van het Academy-team over
‘leren’ – hun leermodel – getuigt van een
hypercorrecte kijk, die in eendimensionaal
negatieve en positieve termen wordt uitge-
splitst: slecht zijn “hiërarchische” of “geïn-
stitutionaliseerde” modellen die rond “de
meester” draaien – applaus gegarandeerd,
want wie durft het Bildungsideal vandaag
nog te verdedigen. Goed zijn “horizontale”
modellen die rond “communicatie” en “uit-
wisseling” draaien. Maar wat is dit horizon-
tale model anders dan een hip-deleuziaanse
en delirante versie van de recente onder-
wijsideologie? Ook daar wordt voor zelfleer-
zaamheid en tegen hiërarchisering gepleit.
Ook daar mag de leerling niet gehinderd
worden door een fnuikende autoriteit.
Welnu, deze leerling die ‘leert wat hij wil’ is
de leerling-consument; de leraar die hem

slechts mag begeleiden, is de manager, de
coach die het kennispotentieel van de leer-
ling ontgint. En de heimelijke agenda van
deze visie op het leerproces is: maximaal
rendement.

Academy-art

Is Academy een gemiste kans? Hoe zouden
tentoonstellingen over leren van kunst of
leren van het museum kunnen worden aan-
gepakt? Enkele bijdragen in Antwerpen en
Eindhoven tonen hoe het anders had
gekund. In het Van Abbemuseum is dat het
project Imaginary Property, een samenwer-
king van de media-activisten Jan Gerber,
Susanne Lang, Sebastian Lütgert en Florian
Schneider met Willem Jan Renders.
Imaginary Property vertrekt van een concre-
te case – een recent verworven ontwerp-
schilderij van El Lissitzky voor de decoratie
van een gebouw in Vitebsk – om een actue-
le museologische vraag aan te snijden:
“Wat betekent het (voor een museum) om
eigenaar te zijn van een afbeelding?” Dat is
een interessante vraag, zeker in een ten-
toonstelling die over het museum als ken-
nismedium wil nadenken. Maar de installa-
tie blijft steken in het opsmukken van die
vraag. Van de tafel met computer gaat een
steriele belofte uit, de videobeelden van het
Van Abbemuseum werken louter sugges-
tief, de video-interviews herkauwen nog
maar eens een beproefd format, en het
breed gezette opschrift “What does it mean

to own an image” maakt er helemaal een
promotiestand van. Imaginary Property is
als de flap van een boek dat nog geschreven
moet worden – al zou het in dit geval een
interessant boek kunnen zijn.

In het MuHKA zijn er drie kunstwerken
die naar het thema Leren van Kunst lijken te
verwijzen. Ghostakademie van Uli Aigner is
een video-installatie waarin 11 kunste-
naars en academiestudenten als ghostprof
optreden en over fictieve thema’s doceren
als “film”, “horror vacui” of “superficiali-
ty”. Een nonchalant betoog, waarin de stu-
denten over hun interesses spreken, wordt
door hen voorgelezen alsof het een kurk-
droog referaat betreft. Zelfs de leestekens
worden als bij een dictee afgelezen. In het
Academy-boek licht Aigner haar project
kort toe: “I try to […] demonstrate that what
you define as interesting is just what you
want to know or what you already know
and that you pick up in your work. And the
content of the teaching has to derive from
the very same interests. In the future.” De
interesses van deze studenten bevatten dus
stof voor het onderwijs van de toekomst?
Wat een absurde claim! Zowel de inhoud
van de teksten als de retorische verpakking
staan immers haaks op de bewering van
Aigner: het hyperformele ‘lezen’ en het
voorlezen van de leestekens sorteren zelfs
een ironiserend effect! Het tweede project,
van de hand van Dieter Lesage, laat niets
aan de verbeelding over. De interventie van
deze filosoof bestaat uit zijn output van
1988 tot 2006, tentoongesteld in een vitri-

ne, en zij kan in één cynische slagzin wor-
den samengevat: ‘als kunstenaars kunnen
doctoreren, dan kan ik mijn publicaties ook
als kunst presenteren’. Een dergelijke com-
binatie van ongegeneerd narcisme en intel-
lectuele gemakzucht is nog maar zelden
vertoond. Ten slotte is er Instant Academy
van Joëlle Tuerlinckx. Zij bracht met bijge-
kleurde tape meetkundige figuren aan – een
scherpe hoek, een vierkant… – en prikte
naast elk van die figuren de bijhorende kun-
stenaarspagina uit het Academy-boek, met
de reproductie van een ontwerptekening
(op een stukje tape) en een titel.
Verschillende niveaus van het tentoonstel-
lingsapparaat – presentatie en catalogus,
werk en titel, origineel en reproductie –
worden door Tuerlinckx in elkaar gescho-
ven, maar vooral het thema van het ten-
toonstellingsproject kaapt – letterlijk – haar
aandacht weg: Academy. Op de pagina’s uit
de publicatie worden de vierkanten, hoe-
ken, rechthoeken en lijnstukken conse-
quent als Academy-vierkanten, Academy-
hoeken, Academy-rechthoeken en
Academy-lijnstukken benoemd. De neutra-
le vormen die Tuerlinckx al zo vaak
gebruikt heeft, zijn speciaal voor deze gele-
genheid tot thema-vormen, en dus tot
Academy-vormen gestempeld. Tuerlinckx
bouwt de recuperatie door het Academy-
thema in haar werk in, en het is precies de
nietszeggendheid, de neutraliteit van de
meetkundige vormen die dit ‘thematiseren’
in zijn willekeur laat verschijnen. Daarnaast
bevat haar installatie nog een ander element,
een boek op een tafel, onder een glazen plaat.
Het is een Franse versie van de brieven van
de Canadese pianist Glenn Gould, met een
opdracht van “Marc” die Christian Bobin
citeert: “Qu’est-ce que tu fais dans la vie?
Rien, j’apprends. Tu apprends quoi? Rien,
j’apprends.” Tuerlinckx toont ons geen spo-
ren van een leerproces of een onderzoeks-
methode; niets zegt minder over het leer- en
onderzoeksproces van de kunstenaar dan
een neutrale meetkundige figuur of de pri-
vate anekdotiek van een intiem geschenk.
Maar terloops, en bijna onmerkbaar, geeft
het citaat van Bobin wél iets prijs over wat
kunst en leren met elkaar verbindt. “Tu
apprends quoi? Rien, j’apprends.” De kun-
stenaar leert, maar dit leren heeft geen
object, laat staan dat de kunst het tot een
object kan maken. Leren en onderzoek zijn
de kunst zo immanent dat zij er niets over te
zeggen heeft.

Twee bijdragen tonen ons een ander per-
spectief op de thema’s van beide tentoon-
stellingen. De ene bijdrage, de projectpre-
sentatie Imaginary Property, toont aan dat
het museum daadwerkelijk leerstof kan bie-
den om mét het museum een denkoefening
over het museum op te zetten – een denk-
oefening die overigens niet alleen het muse-
um maar alle publieke instellingen aangaat
die beelden bezitten. Het moet mogelijk zijn
om vanuit een museologische vraagstelling
een leerrijke tentoonstelling te maken over
een problematiek die het museum en niet
alleen het museum betreft: over problemen
als het bezit van beelden, het publieke
bestaan van beelden, de verhouding tussen
auteursrechten en het publieke karakter
van een instelling… Instant Academy van
Joëlle Tuerlinckx toont dat er ook met het
thema leren van kunst iets te doen valt, maar
deconstrueert de verwachting dat de kunst
deze thematiek zelf tot haar thema, tot haar
object zou kunnen maken. Het leren van de
kunstenaar zit aan de rand en tussen de lij-
nen van het objectieve werk; om dát te the-
matiseren is een benadering nodig die niet
van artistieke ‘voorstellingen’ uitgaat,
maar die reflecteert over wat er gebeurt in
de vage zone tussen ‘nog niet’ en ‘niet meer’
waarin het werk opkomt. Een thematen-
toonstelling met – vooronderstelde –
thema-kunstwerken is wel de laatste
manier om ons dáárover iets te leren.

Academie. Leren van Kunst liep van 15 sep-
tember tot 26 november 2006 in het Museum
van Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat 32, 2000
Antwerpen (03/260.99.99; info@muhka.be;
www.muhka.be). Academie. Leren van het
Museum liep van 16 september tot 26 novem-
ber 2006 in het Van Abbemuseum, Bilderdijk-
laan 10, Eindhoven (040/238.10.00; info@
vanabbemuseum.nl; www.vanabbemuseum.nl).

uit het ‘visual essay’ van Joëlle Tuerlinckx in het boek Academy, p. 173
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ERIC DE BRUYN

De Hand and Process-reeks

Richard Serra is het meest bekend als de
beeldhouwer die zijn reputatie heeft geves-
tigd in de context van de proceskunst aan
het eind van de jaren ’60. Serra heeft echter
ook extensief in het medium film gewerkt,
net zoals vele andere kunstenaars van
dezelfde postminimalistische generatie,
zoals Dan Graham, Joan Jonas, Robert
Morris en Bruce Nauman. Nu projected art-
installaties de galeries overspoelen, hoeft
het niet te verbazen dat de kunstwereld
meer aandacht begint te besteden aan die
eerdere preoccupatie van beeldende kunste-
naars met het filmmedium. Dat de kunstge-
schiedenis pas nu (weer) aandacht begint te
besteden aan het probleem van het bewe-
gende beeld, een probleem dat eigen is aan
de grenzen van de kunstgeschiedenis als
discipline, zoals die historisch zijn vastge-
legd, heeft ongetwijfeld verschillende oorza-
ken. In de context van wat we het derde tijd-
perk van de technologische reproductie
zouden kunnen noemen, heeft ‘projectie’
niet meer dezelfde radicale waarde als in de
jaren ’60. De huidige integratie van de film
in het museumsysteem – een proces dat
overigens bezegeld werd vanaf het moment
dat digitale technieken algemeen beschik-
baar werden – heeft zeker andere institutio-
nele uitsluitingsmechanismen versterkt.
Maar in tegenstelling tot het filmwerk van
vele andere kunstenaars hebben Serra’s
films nooit te lijden gehad onder zo’n grilli-
ge wijze van kritische legitimering. Meer
bepaald is er één film van Serra die snel een
canonieke status heeft verworven: zijn Hand
Catching Lead uit 1968, een onderdeel van
een reeks van vier films die bekendstaat als
de Hand and Process-reeks.1

Elk van de vier films is in één take opgeno-
men, met een vaste camera, en duurt drie
tot vier minuten. In Hand Catching Lead zien
we de horizontaal uitgestrekte hand van
Serra terwijl hij stukjes lood probeert te
vangen die van bovenaf in het filmkader
vallen. (De stukjes lood worden losgelaten
door zijn vriend Philip Glass, die buiten het
beeld blijft.)2 Verder omvat de Hand and
Process-reeks ook nog Hand Lead Fulcrum,
waarin Serra’s arm als een soort hefboom
fungeert voor de rol lood die hij in zijn hand
heeft. Naarmate de vermoeidheid intreedt,
beginnen zijn armspieren te trillen en zakt
zijn hand in een boog weg, naar de onder-
kant van het kader. Zodra zijn hand die
heeft bereikt, houdt de film op. De derde film
in de reeks is Hands Tied en bestaat uit een
opname van Serra’s handen die met touw
zijn samengebonden. Geleidelijk slaagt hij
erin om de knoop los te maken en zijn han-
den te bevrijden. Hands Scraping ten slotte,
toont twee paar handen (van Serra en van
Philip Glass) die een hoopje staalschilfers
opruimen dat op de grond ligt. Hands
Scraping verschilt van de andere drie films
doordat hij de enige is die van boven is opge-
nomen.3 Elk van de vier films is van zeer
dichtbij opgenomen, en afgezien van het
feit dat ze hun handen tonen, blijven de
acteurs buiten beeld.

Voorts lijkt het zo te zijn dat de laatste drie
films een duidelijker begin- en eindpunt
hebben: een eenvoudige handeling wordt
gevolgd tot ze voltooid is. Hand Catching
Lead, daarentegen, vertoont een repetitieve
structuur waarvan we ons kunnen voor-
stellen dat ze eindeloos voortduurt. Op
grond van zijn pulserende ritme is deze film
trouwens uitgekozen als pure representatie
van de transitieve logica van de proces-
kunst: de vorming van het materiaal als
voortdurende actie. De locus classicus van
dit type interpretatie is het slothoofdstuk in
Rosalind Krauss’ invloedrijke Passages in
Modern Sculpture (1977), maar ik zou wil-
len betogen dat ook deze film de neiging ver-
toont om af te lopen.4 Serra’s uitgestrekte
hand wordt uiteindelijk immers overmees-
terd door de vermoeidheid, net zoals in
Hand Lead Fulcrum. Bijgevolg wordt het
lichaam niet getoond als een perfecte
machine die de seriële logica van het mini-
malisme nabootst, maar als een fysiologi-
sche entiteit die onderworpen is aan de wet-
ten van de entropie, aan het geleidelijke
energieverlies.

In wat volgt wil ik niet alleen onderzoe-
ken waarom Hand Catching Lead zo’n cen-
trale plaats in kunsthistorische overzichten
heeft veroverd – wat voor een kunstenaars-
film relatief ongewoon is – maar ook hoe
het oorspronkelijke debat over deze film

vandaag nog relevant kan zijn. Ik zal dus
niet alleen een herlezing van deze film pre-
senteren, een herlezing die zal vertrekken
van de uitgangspunten zoals die waren
vastgelegd door de beste critici van Serra’s
werk, waarvan Krauss de meest prominen-
te is, maar ik zal die uitgangspunten ook
verschuiven, op zo’n manier dat Serra’s ‘dif-
ferentiële’ gebruik van het medium film in
relatie tot zijn sculpturale praktijk duidelij-
ker wordt.5 Anders geformuleerd: ik zal
betogen dat deze films de taal van de sculp-
tuur in film transponeren, maar dat ze tege-
lijk ook elk idee van een convergentie of een
‘remediatie’ tussen beide media bekritise-
ren. Dat zal me ertoe brengen om het idee
van een ‘sculpturale film’, zoals dat in het
verleden op Serra’s films is toegepast, te ver-
werpen, omdat die formulering de verkeer-
de suggestie wekt dat de kunstenaar ofwel
naar een synthese tussen beide media heeft
gestreefd, ofwel heeft geprobeerd om het
onderscheid tussen sculptuur en film op een
dialectische manier te overwinnen. 

Uiteindelijk is het niet alleen mijn bedoe-
ling om onze interpretatie van de structure-
le aard van de Hand and Process-reeks te her-
ijken, maar ook om daaruit een reeks con-
tradicties af te leiden die verder uitgewerkt
zullen worden in drie latere films van Serra,
namelijk Frame (1969), Railroad Turnbridge
(1976) en Steelmill/Stahlwerk (1979). Ik zal
hier niet verregaand op de problematiek
van het latere filmwerk in kunnen gaan.
Mijn slotwoord biedt niet meer dan een
aanzet tot een dergelijke discussie, die méér
aandacht verdient.6

1969

1969 was een erg cruciaal jaar in de nog
jonge carrière van Serra. Niet alleen omdat
de ‘antivorm’-principes van de proceskunst
publieke zichtbaarheid verwierven, dankzij
een reeks tentoonstellingen in New York,
waaronder Anti-Illusion: Procedures/Materials
in het Whitney Museum, maar ook omdat
Serra in dat jaar is begonnen met zijn karak-
teristieke methode om in een gegeven fysie-
ke ruimte te interveniëren door er stalen pla-
ten op te stellen. Het is veelzeggend dat deze
doorbraak samenviel met zijn eerste stappen
op filmgebied. De Hand and Process-reeks
werpt bijgevolg de dwingende vraag op
welke positie deze films innemen in relatie
tot die fundamentele verschuiving in zijn
praktijk als beeldhouwer. Zijn ze niet meer
dan documentaires van een sculpturale
activiteit of zijn ze op een of andere manier
verwikkeld in het nieuwe sculpturale para-
digma dat Serra had ontwikkeld? Of – om
een andere analogie te gebruiken – opereren
ze op dezelfde differentiële manier tegenover
de beeldhouwkunst als Serra’s beeldhouw-
kunst opereert in relatie tot haar architectu-
rale locatie? Een relatie die, zoals Serra nooit
moe wordt uit te leggen, soms contradictoir
zal zijn, en soms complementair.

Ik kan die vraag niet beantwoorden zon-
der eerst een andere aan te snijden: waaruit
bestond Serra’s sculpturale project op dit
moment precies? Zoals andere kunstenaars
van zijn postminimalistische generatie had
Serra zich tot taak gesteld om de idea-
listische taal van de modernistische beeld-
houwkunst te deconstrueren. De scatter pie-
ces en de geplooide rubberen platen en gor-
dels uit 1967, de prop pieces uit 1968, en
vervolgens het werk met stalen platen uit de
daaropvolgende jaren: al die werken onder-
mijnden op verschillende manieren en met
wisselend succes modernistische ideeën
over de sculptuur als een afzonderlijk, auto-
noom object dat op een ambachtelijke
manier werd vervaardigd. Serra wees niet
alleen de stuksgewijs samengestelde gelaste
sculpturen af, die formalistische critici als
Clement Greenberg de hemel in prezen,
maar ook de modulaire rasters van het
minimalisme. Serra wilde, zoals hij herhaal-
delijk heeft verklaard, het gesloten systeem
van het minimalisme “ontsluiten”. Zijn doel
was om zich te ontdoen van de omlijstende
mechanismen, de latente pictorialiteit,
waarmee de “berekenbare, geometrische
orde” van het minimalisme volgens hem
behept bleef. En zoals verschillende andere
auteurs hebben aangetoond, was zijn stra-
tegie om het minimalisme te ontsluiten
gebaseerd op twee gecorreleerde zetten7:

Ten eerste, een terugkeer naar de erfenis van
het constructivisme, zoals blijkt uit Serra’s
klemtoon op het vanzelfsprekende structu-
reren van het materiaal en uit het gebruik
van industriële fabricageprocedures:

In al mijn werk wordt het constructieproces
onthuld. Het materiaal, de formele en contex-
tuele keuzes zijn vanzelfsprekend. Het feit dat
het technologische proces onthuld wordt, zorgt
ervoor dat de voorheen geïdealiseerde kunst-
vaardigheid van de beeldhouwer gedepersonali-
seerd en gedemythologiseerd raakt.8

Serra zet de industriële technologie dus in
om de ambachtelijke aard van de artistieke
productie teniet te doen. Maar in een
vreemde logische kronkel ziet Serra de tech-
nologie ook als een extensie van de hand.
Het zal nodig zijn om aandacht te besteden
aan die ingewikkelde dialectiek tussen het
industriële en het ambachtelijke in Serra’s
werk, omdat de Hand and Process-reeks,
zoals ik zal betogen, niet de opheffing van
die dialectiek laat zien, maar de interne
contradicties ervan.

Ten tweede, een wending naar een fenome-
nologisch waarnemingsmodel dat de beeld-
houwkunst baseert op de geleefde ervaring
van het lichaam, en niet op de figuratieve
representatie ervan. In die zin wordt de
beeldhouwkunst niet langer gedefinieerd
door haar objecten, maar door een spatio-
temporeel systeem van relaties tussen de
ambulante toeschouwer en de veranderen-
de omgeving. Subject en object impliceren
elkaar, ze zijn co-termini in een visueel
relais: een verandering in de relatieve posi-
tie van het ene correspondeert met een
schijnbare verandering in de positie van het
andere. Volgens Serra heeft de beeldhouw-
kunst de opdracht om ons te voorzien van
de “definitie van de topologie van de plek, en
van de evaluatie van de karakteristieken
van de plek, door middel van voortbewe-
ging”. Als de toeschouwer bijvoorbeeld
langs het ruimtelijke traject loopt dat wordt
geopend door Shift (1970-1972), een werk
dat in het golvende landschap een reeks
horizontale insneden maakt, dan wordt
hem geen pittoresk uitzicht op de locatie
voorgeschoteld. De site wordt ervaren door
middel van een reeks transitieve waarne-
mingsactiviteiten: “omhoogbrengen, laten
zakken, uitstrekken, verkleinen, samentrek-
ken, samendrukken en zich omdraaien”.9

Krauss heeft aangevoerd dat we dat feno-
menologische waarnemingsmodel het best
kunnen begrijpen als een soort “perceptue-
le lus” tussen de inwendige horizon van het
lichaam en de uitwendige horizon van de
ruimte. “Tegen de jaren 1970”, betoogt ze,
“werd die formele lus, dat chiasmatische
traject, het subject van een groot deel van
Serra’s werk. Het is een abstract subject, dat
vaak een visuele vorm krijgt door middel
van elementen die navenant abstract zijn.”
Het is precies deze spatio-temporele struc-
tuur van de lus die in de hiernavolgende
bespreking voor mij van belang zal zijn. De
fenomenologische lus van de waarneming
is gestructureerd als een omkeerbare inter-
face, een Möbiusband waarin lichaam en
wereld, degene die kijkt en wat bekeken
wordt, het subject en het object, altijd al
deel uitmaken van een systeem waarin “kij-
ken naar het object betekent dat je je erin
onderdompelt”.10 Het is de formele struc-
tuur van de lus die ervoor zorgt dat, in de
woorden van Merleau-Ponty, “kijken een
daad is met twee facetten”. En natuurlijk is
die lus primordiaal: ze behoort tot een
“wilde” of “primitieve” zijnstoestand, een
preobjectieve ervaringsgrond die vooraf-
gaat aan de culturele organisatie van de
waarneming volgens de rasters van de euc-
lidische en de projectieve meetkunde. Ging
de perceptuele lus niet vooraf aan het
reflexieve denken, zo betoogt Merleau-
Ponty, dan zou zich in het visuele veld een
kloof openen en zou het subject ten prooi
vallen aan uitwendige objectiverende
krachten. Waar elders kunnen we zo’n
kloof aantreffen dan – uiteraard – in het
domein van de industriële technologie.
Zoals een gewezen fenomenoloog, Michel
Foucault, tegen het midden van de jaren
’60 zou betogen, bestaat er in de industriële
samenleving geen primordiale grond voor
de belichaamde ervaring, omdat het subject
zowel van binnen- als van buitenaf gevan-
gen wordt gehouden door de institutionele
matrijs van de disciplinaire macht. 

House of Cards

Daarmee heb ik de basis aan het licht
gebracht van Serra’s paradigmaverschui-
ving als beeldhouwer: de industriële wen-
ding van zijn werk, die samenvalt met een
fenomenologische wending. Maar hoe valt

Serra’s gebruik van industriële technologie
te rijmen met zijn fenomenologische pro-
ject? Schuilt daar geen interne contradictie
in? En wat gebeurt er met de lusstructuur
als ze wordt overgezet naar het filmmedi-
um? Het wordt tijd om wat in te zoomen en
een specifiek voorbeeld te onderzoeken van
Serra’s articulatie van het filmmedium in
de taal van de sculptuur.

Serra liet de Hand and Process-films voor
het eerst zien tijdens Anti-Illusion, een ten-
toonstelling die in 1969 in het Whitney
Museum liep. De directe aanleiding voor het
maken van die films lag in Serra’s ontevre-
denheid met een documentaire over de
assemblage van zijn sculptuur One Ton Prop:
House of Cards. Het werk bestaat uit vier
zware loodplaten die tegen elkaar aan wor-
den gekanteld zodat ze elkaar aan de boven-
hoeken ondersteunen. Het resultaat van die
evenwichtsoefening is een kubusstructuur
die in de ruimte overeind wordt gehouden
enkel en alleen door de zwaartekracht. Om
het werk te construeren, moesten de bewe-
gingen van de mensen die de loodplaten
– die ongeveer 225 kg per stuk wogen – ver-
plaatsten zorgvuldig worden gecoördi-
neerd. Die orkestratie van lichamen, die
naar elkaar toe neigden, blijft nawerken in
het precaire evenwicht van het werk. House
of Cards is geen werk dat aan zichzelf
genoeg heeft en de tijd transcendeert, zoals
een modernistische sculptuur: het is een
relationele verzameling van elementen die
tijdelijk in een gravitationeel krachtenveld
in suspense worden gehouden. Het vormt
een fragiele structuur, die voortdurend op
de rand van de entropische ineenstorting
staat. House of Cards belichaamt dus een
“stilgezette beweging”. De formulering is
afkomstig van Serra:

Een schouwspel van handen: Richard Serra’s films

Richard Serra

Hand Catching Lead, 1968
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De waarneming van het werk in zijn staat van
opgeschorte animatie, stilgezette beweging,
levert geen berekenbare waarheden op zoals in
de meetkunde, maar een besef van aanwezig-
heid, een geïsoleerd moment. De schijnbare
potentie tot wanorde, tot beweging verleent de
structuur een kwaliteit die buiten haar fysieke
of relationele definitie valt.11

De tijd is dus niet ten einde gelopen in het
maken van het kunstwerk; zijn stroom is
niet gestold in de finaliteit van een vormge-
geven object: hij wordt weer vrijgegeven in
de aanwezigheid van de toeschouwer die
voor One Ton Prop staat.

Als we de schets volgen die ik eerder van
Serra’s fenomenologie van het proces heb
gegeven, ligt het voor de hand waarom de
documentaire film over de installatie van
One Ton Prop voor de kunstenaar geen enke-
le zin had. Zoals Serra rond die tijd schreef,
worden de werkelijke potenties van de
camera verkwist aan de poging een illusie
van narratieve tijd te creëren. Als voorbeeld
koos hij niet de kunstdocumentaire, maar
de “reële tijd” van Warhols films, of perti-
nenter, de Studio Films die Bruce Nauman
het jaar voordien had gemaakt, waarin de
kunstenaar zichzelf registreert terwijl hij in
zijn studio een eenvoudige handeling obses-
sief herhaalt.12 Serra vond dat er in
Naumans benadering nog iets ontbrak: de
camera bleef niet meer dan een toeschou-
wer. Serra stelde daarom voor om de came-
ra te beschouwen als “een actief apparaat
(instrument)… niet alleen omwille van zijn
perceptuele mogelijkheden, maar als een
element in de structuur”. In het proces van
het maken, poneerde hij, moesten middelen
en doel expliciet worden gemaakt.13

Maar naar welk “proces van het maken”
verwijst Serra hier precies? In 1980 zei hij
over de assemblage van One Ton Prop het
volgende: 

Toen ik begon, manipuleerden we de onderdelen
met de hand. Ze werden niet permanent aan
elkaar gevoegd. Je kon ze alleen maar opbouwen
met de hulp van andere mensen die in relatie tot
het materiaal werden gechoreografeerd. We
moesten in een bepaalde relatie tegenover
elkaar en tegenover de constructie gaan staan
en de onderdelen ervan in elkaar laten vallen.14

Hij besluit zijn verslag met de opmerking
dat “elke technologie een uitbreiding van de
hand is”. Ik vind die slotopmerking erg ont-
hullend. Ze laat zien dat Serra’s visie op de
technologie nauw aansluit bij de fenome-
nologische visie. Laat ik Serra’s woorden
daarom in een preciezere fenomenolo-
gische formulering gieten door gebruik te
maken van het begrip ‘terhandenheid’,
naar de term Zuhandenheit van Martin
Heidegger.15

De choreografie van handen, de assem-
blage van mensen en dingen die One Ton
Prop tot stand heeft gebracht, levert ons een
levendig beeld van het fenomenologische
concept ‘terhandenheid’, dat wil zeggen:
het ‘instrument-geheel’ [Zeugganzheit]
waarin het subject omgaat met anderen en
met de wereld door middel van zijn werktui-
gen en gebaren. Zoals Merleau-Ponty zou
zeggen, breiden we onszelf in de wereld uit
door werktuigen te gebruiken, zoals we
onze handen uitstrekken om iets te grijpen
of om elkaar gedag te zeggen. Een werktuig
is als de stok van de blinde, die als een
natuurlijk aanhangsel met zijn lichaam

wordt gelijkgesteld; zijn materialiteit ver-
dwijnt in het gebruik dat ervan wordt
gemaakt. En – zo gaat zijn argumentatie
voort – omdat we allemaal gelijkelijk delen
in dit corporele substraat van technische
extensie, nemen we ook allemaal gelijkelijk
deel aan het publieke domein van wat ter
hand is. We zijn verwikkeld in elkaars pro-
jecten; technologie als handmanipulatie
staat dus haaks op technologie als domi-
nantie. De bevoorrechte topos van deze
lichamelijke habitus is daarom de collectie-
ve site van de werkplaats, een site die balan-
ceert tussen het voorindustriële en het
industriële systeem van arbeidsorganisatie.
Het imaginaire van de werkplaats functio-
neert als een soort compromis tussen het
ambachtelijke en het technologische, tus-
sen het lichaam en de machine.

Om kort te gaan: de fenomenologie natu-
raliseert het domein van de industriële tech-
nologie. En eigenlijk doet ook Serra dat.
Wanneer hij een industrieel model van de
sculptuur tegenover het modernistische
stelt, is die strategie niet zonder mytholo-
gische vertakkingen. Laten we nog even het
voorbeeld van One Ton Prop nemen. Serra
benadrukt dat de mogelijkheid van dat
werk en van veel van zijn latere sculpturen
afhankelijk is van een intuïtieve vorm van
lichamelijke intelligentie, namelijk de vaar-
digheid van het takelen. Die vaardigheid
kun je alleen in de praktijk veroveren, door
– zoals Serra in zijn studententijd heeft
gedaan – in een ploeg werklieden te werken
die zwaar materieel hanteren op werven of
in industriële depots. Takelen is geen bere-
kenbare wetenschap; de juiste toepassing
van de mechanismen van balans en hef-
boomkracht leer je alleen door ervaring. Er
bestaat geen model voor het takelen, geen
voorgeschreven methode: het komt er
alleen op aan te weten waar het draaipunt
is, zoals Serra graag zegt. Daarom onthult
het takelen voor Serra het natuurlijke
wezen van de technologie als een collectief
proces van de extensie van de hand.16

Een voorbeeld van Serra’s fascinatie voor
de methode van het takelen is de
Skullcracker-reeks uit 1969. Om die objec-
ten te construeren, werkte Serra in een
staalfabriek waar hij tot uitputtens toe
staalplaten overeind zette en stapelde. Door
het gewicht van het materiaal kon hij de
platen niet op z’n eentje hanteren, maar
moest hij zijn intenties overbrengen aan de
bestuurder van de hijskraan. Daarvoor
moest hij een gebarentaal leren. De indus-
triële constructieprocedure van de Skull-
cracker-reeks vormt dus een volmaakt voor-
beeld van ‘terhandenheid’: tonen en grijpen
zijn geïntegreerd in het maken van die pre-
cair gekantelde structuren.

Tonen & grijpen

Maar wat met film? Als doel en middelen
expliciet moeten worden gemaakt, moet ook
de camera zelf een werktuig worden. De mid-
delen waarmee ‘getoond’ wordt (de camera)
moeten overlappen met de middelen waar-
mee ‘gegrepen’ wordt (het lichaam), naar
analogie met de gebarentaal die Serra
gebruikte bij het opzetten van de gestapelde
staalplaten voor Skullcracker. Pas dan wordt
de film een medium voor perceptuele
betrokkenheid, waarin de positie van per-
former en toeschouwer inwisselbaar wordt.
Pas dan wordt het camera-werktuig gehan-

teerd als een corporeel middel om je in de
wereld over te planten. Pas dan staat de toe-
schouwer niet op een afstand van het
object, maar raakt hij verwikkeld in het
temporele proces. Wat wenselijk is, is eens
te meer een verschuiving van de narratieve
tijd naar de live time of de procestijd: “de tijd
van de film terwijl hij wordt gemaakt, [want
dan] wordt de toeschouwer niet zomaar een
subject in relatie tot een object (de vorm die
het theater meestal aanneemt), maar
ervaart hij simultaan de tijd en de ruimte
van subject en object.”17

—

Wat Serra van het filmmedium eist, zou nu
voldoende duidelijk moeten zijn. Maar hoe
moet die voortdurende uitwisseling, die ein-
deloze lus tussen de posities van subject en
object worden geënsceneerd?

De statische camera van Hand Catching
Lead isoleert de hand van de beeldhouwer
tegen een ondiepe, lege achtergrond terwijl
ze bezig is met een repetitieve spierbewe-
ging. Het gaat in die beweging van de hand
om Serra’s pogingen om een stuk lood te
grijpen dat naar beneden valt. Serra moet
het lood vangen voor het uit het camera-
kader verdwijnt: een opdracht waar hij nu
en dan in slaagt, waarna hij het stukje lood
weer laat vallen. In dit lukrake spel is er
geen winnaar. De toeschouwer ziet enkel
Serra’s groezelige hand met uitgestrekte
vingers die zich tegen een witte bakstenen
muur aftekenen. En heel even ziet de kijker
ook de vallende stukjes lood.

De stukjes lood vallen snel en frequent,
maar niet met regelmatige tussenpozen. De
kijker wordt dan ook in een toestand van
voortdurende spanning gehouden, een toe-
stand die zowel psychologisch als fysiolo-
gisch is. De structuur van de film zet het
publiek ertoe aan te reageren met empathie
voor de spasmodische samentrekkingen
van Serra’s hand; om het in de favoriete ter-
minologie van die periode te zeggen: Hand
Catching Lead functioneert op een kinesthe-
tisch niveau. Kortom, er wordt een soort
feedbacklus gelegd tussen de gefilmde hand
en het bewustzijn van de kijker.

De kijker wordt als het ware even sterk op
de proef gesteld als Serra zijn eigen reactie-
tijd op de proef lijkt te stellen. Hij test ook
zijn fysieke weerstand, want naar het einde
van deze korte film wordt de uitputting van
zijn hand steeds duidelijker. Zijn vermoeid-
heid wordt niet alleen veroorzaakt door de
klauwende beweging van zijn vingers, maar
ook door de noodzaak om zijn arm horizon-
taal gestrekt te houden. Serra heeft ver-
klaard dat die interne fysiologische grens
voor de film cruciaal was; het was niet zijn
bedoeling om een permanent heden te
tonen dat openstond naar de toekomst.18

Krauss heeft de kenmerkende eigen-
schappen van Hand Catching Lead opge-
somd.19 Het zijn er drie en ze situeren de
film in relatie tot de specifieke conventies
van de recente schilderkunst en beeld-
houwkunst, terwijl ze ook interne verschil-
len met die kunsthistorische genealogie
markeren. Eerst en vooral maakt Hand
Catching Lead gebruik van het modernis-
tische procédé van de zelfreflexiviteit, zoals
Clement Greenberg dat heeft toegelicht. De
verticale beweging van het lood door het
filmkader is een echo van het verticale glij-
den van de filmstrook door de projector,
zoals ook het periodieke klauwen van
Serra’s hand het stroboscopische mecha-
nisme van de sluiter mimeert. Toch defini-
eert Serra het filmmedium niet op de essen-
tialistische manier waarop Greenberg dat
met het medium van de schilderkunst heeft
gedaan. Hand Catching Lead volgt inderdaad
de vorm van zijn letterlijke drager – het film-
scherm – in het geprojecteerde beeld, net
zoals het modernistische doek de letterlijke
vorm met de picturale vorm verbindt, maar
de film doet het ene niet in het andere
opgaan. Het kader beklemtoont de dialec-
tiek van de ruimte in en buiten het scherm:
de kijker is tegelijk in het werk ingeschreven
en eruit weggelaten.

Het tweede kunsthistorische moment
waarop Hand Catching Lead zinspeelt, is de
seriële logica van het minimalisme. Om de
beroemde formulering van Donald Judd te
parafraseren: Hand Catching Lead is slechts
“het een na het ander”. Toch wordt het feno-
meen van de herhaling in Hand Catching
Lead niet uitgevoerd met de precisie en de
regelmaat van de fabrieksmatige objecten
van het minimalisme. Er zit ook iets toeval-
ligs, iets contingents in, iets wat fundamen-
teel is voor het werk. De lichaamsmachine
van Hand Catching Lead blijft niet alsmaar
doorwerken. Die uitputting van de reeks is
de uitputting van het lichaam.

Ten slotte presenteert Hand Catching Lead
de pure en simpele logica van het sculptura-

le proces: een handeling die ontdaan is van
haar object en niet op een uiteindelijk doel
is gericht. In de taak die Serra zichzelf heeft
opgelegd gaat het niet om beheersing – elk
stukje lood dat Serra kan opvangen laat hij
weer los, zodat de beweging kan voortgaan.
De stukjes die kort worden vastgegrepen,
worden gekneed door de greep van de hand.
Toch wordt de handeling niet naar het
vormgeven van een of ander object
gestuurd. In dat opzicht lijkt de film wel op
een kansspel, waar het er niet om gaat dat
je wint, maar dat je blijft spelen. 

Kortom, er is in Hand Catching Lead geen
particulier subject aan het werk dat op het
kneedbare materiaal van de wereld zijn wil
projecteert of zijn identiteit stempelt. De
aandacht van zowel de performer als de kij-
ker wisselt constant tussen activiteit en pas-
siviteit, tussen anticipatie of reflectie. Het
filmmedium geeft uitzicht op een veld van
gezamenlijke interactie, van wederzijdse
‘terhandenheid’. Of zoals Krauss toelicht:

Terwijl je toekijkt, deel je de reële tijd van de
kunstenaar die zich op zijn taak concentreert en
heb je die hele tijd het gevoel dat het lichaam van
de kunstenaar die taak is: zijn hele wezen wordt
getoond in dit uiterlijk gedrag dat zich samen-
balt tot iets extreems… de film presenteert een
beeld van het zelf als iets dat in en door de erva-
ring wordt bereikt en gedefinieerd.20

Je leest geen voorafgaande intentie in dat
gedrag, dat zichzelf een uiteindelijk doel
stelt: er is niets meer dan de eindeloze lus
van de posities van object en subject, van
inwendige en uitwendige horizonten.

Psychische blindheid

Zo luidt het fenomenologische betoog waar-
op het idee van proceskunst is gebaseerd.
Volgens zo’n verklaring is het geleefde
lichaam een neutrale ruimte – “een
abstract subject” (Krauss) – dat door ieder-
een kan worden bezet. Maar wat Hand
Catching Lead interessant maakt, is dat zijn
reductie van uiterlijke handelingen tot een
geïsoleerde handbeweging resulteert in de
ontbinding van het beeld van het lichaam
als organisch geheel. Inderdaad identifi-
ceert Krauss die drang tot fragmentatie als
de vernieuwing en voortzetting van een
tegentraditie in de moderne beeldhouw-
kunst, die wordt vertegenwoordigd door
Rodin en Brancusi en die is gebaseerd op
een “radicale daad van decentralisatie”.21

Deze tegentraditie toont, volgens Krauss,
aan dat we onze lichamen niet volledig
bezetten; de betekenis van onze gebaren
wordt niet geheel bepaald door ons bewust-
zijn, maar is afhankelijk van de ruimte en
tijd waarin ons lichaam verschijnt. Het zelf
“wordt gedefinieerd in en door de ervaring”:
dat is de lering die Krauss ons uit Hand
Catching Lead laat trekken.

Maar hoe radicaal is die daad van decen-
tralisatie eigenlijk? In hoeverre kan de
drang tot fragmentatie in de film de restau-
ratieve effecten van een fenomenologische
lus van subject en object te buiten gaan?22

De toeschouwer zou bij het kijken naar de
film gemakkelijk een sterker gevoel van ver-
vreemding kunnen ervaren dan wordt
geïmpliceerd door de fenomenologische ter-
minologie die tot nu toe is gebezigd. Ja, het
zelf van de performer lijkt ‘in en door de
ervaring te zijn gedefinieerd’, maar het zelf
dat naar de film kijkt staat op een afstand
die dubbel zo groot is. De grijpende hand
gaat een merkwaardig eigen leven leiden.
Als het de intentie is van Hand Catching Lead
om de toeschouwer de plaats van de perfor-
mer te laten innemen en zijn tijd met onze
tijd te laten samenvallen, dan is het even-
goed mogelijk om het tegengestelde te erva-
ren: eerder een gevoel van dissociatie dan
van identificatie. De film slaagt er nauwe-
lijks in om die scheiding in zijn eigen per-
ceptiestructuur tegen te houden. Een schei-
ding tussen de fenomenologische functies
van het wijzen en het grijpen.

Het ontstaan van een dergelijke dissocia-
tie tussen de vaardigheden van het grijpen
en het tonen is door Merleau-Ponty in ver-
band gebracht met een pathologische kort-
sluiting in de vertrouwde ruimte van de
doorleefde, belichaamde ervaring. Daarbij
raakt de overbruggende transparantie van
het aanwijzende gebaar – de wereld die zich
vertoont in dezelfde instantie als de tonende
daad van het zelf – door ambiguïteit aange-
tast. Menselijke subjecten verliezen hun
gemeenschappelijke vermogen om dingen
aan te wijzen of ze hebben het idee dat een
onzichtbare, transcendente ander naar ze
wijst. De fenomenologie heeft deze beide
gevallen van ontwerkelijking geïdentifi-
ceerd als een fundamentele verstoring van
het gezichtsveld, waardoor het vertrouwde

Richard Serra

One Ton Prop (House of Cards), 1969
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domein van de ‘terhandenheid’, waarin
ieder ding zijn aangewezen plaats heeft in
relatie tot een ander ding, vertroebeld
raakt. De alledaagse omgeving lijkt beroofd
van de coherentie die ze voordien voor het
subject bezat, met als gevolg dat objecten op
hun beurt hun heldere contouren verlie-
zen. Dus kan worden gezegd dat zich in ons
gezichtsveld een bepaalde vorm van ‘psy-
chische blindheid’ nestelt die elke poging
om ons in de wereld te oriënteren ont-
wricht.

Of deze verstoring van de apperceptie van
ruimtelijke coördinaten bij een menselijk
subject een inwendige of uitwendige oor-
sprong heeft, is niet van wezenlijk belang.
Wat beide mogelijkheden gemeen hebben is
een overweldigend gevoel van de dichtheid
van de werkelijkheid die op het bewustzijn
drukt: het lichaam wordt als het ware ont-
eigend. Merleau-Ponty verschaft zo’n getui-
genis van zelfvervreemding:

Ik ervaar de bewegingen als een uitvloeisel van
de situatie, van de opeenvolging van gebeurte-
nissen zelf; ikzelf en de bewegingen zijn als het
ware slechts een schakel in het hele proces en ik
ben me nauwelijks bewust van enig eigen initia-
tief… Het gebeurt allemaal buiten mij om.23

Voor deze patiënt doen de objecten in de
wereld zich voor als amorfe vlekken zonder
samenhang. Deze perceptuele stoornis
beperkt zich niet tot het visuele domein,
maar strekt zich tegelijkertijd uit tot het
gebied van het tactiele. Zijn tastzin blijft
‘ondoordringbaar en verzegeld’. Hoewel de
grijpende hand van de patiënt in de richting
van een bepaald object wordt getrokken,
kan hij het niet aanwijzen als iets dat zich
voor hem bevindt en zijn eigen plaats tus-
sen andere dingen heeft. Wat Merleau-
Ponty lokaliseert in de ervaring van de
patiënt is dus een specifieke dissociatie tus-
sen de intentie om te grijpen en de intentie
om te weten.

Ik wil niet beweren dat Serra’s film de
logica van de fragmentatie zo ver doordrijft.
Die taak valt een andere film te beurt,
namelijk Frame. Toch herinnert de lichaam-
loze hand van Serra, die steeds zwarter
wordt van het vallende lood, aan een ander
pathologisch scenario van de fenomenolo-
gie, namelijk de door angsten beheerste
hoofdpersoon uit Sartres De walging.
Antoine Roquentin wordt zoals we weten
door Sartre beschreven als iemand die
voortdurend bang is om zijn handen vuil te
maken. De dreiging van vuiligheid die het
lichaam zou besmetten geeft voor
Roquentin aan dat het bewustzijn door een
vreemde wereld wordt opgeslokt. Niet
alleen lijdt Roquentin aan aanrakings-
angst: Sartres hoofdpersoon onttrekt zich
aan de publieke ruimte van de visuele inter-
actie. Hij zou de blik van de anderen liever
mijden dan hun aanwezigheid erkennen.
Hij kijkt steels naar de wereld, met neerge-
slagen ogen. Hij observeert gebeurtenissen
vanuit zijn ooghoeken. En wat is het resul-
taat van zo’n daad van zelfverwijdering?
Een opsplitsing van het lichaam in frag-
menten. Handen die betrokken zijn in een
bepaalde vorm van communicatieve inter-
actie met anderen, zoals een kaartspel, zijn
niet langer vertrouwd, ze veranderen in
autonome, niet-menselijke wezens, als
spinnen die over een muur kruipen.24

Uiteraard wil ik niet beweren dat Serra in
de Hand and Process-reeks direct verwijst
naar Merleau-Ponty’s patiënt of Sartres
Roquentin. Integendeel zelfs: ik geef toe dat
de fenomenologische begrippen ‘chiasme’
of ‘lus’ dichter in de buurt komen van de
intenties die ten grondslag liggen aan de
Hand and Process-reeks. Maar de films nei-
gen ertoe zichzelf te deconstrueren precies
op het moment dat ze worden vertoond. De
fragmentatie van het lichaam in Hand
Catching Lead en in de andere films uit de
Hand and Process-reeks komt dicht in de
buurt van een verstoring van de fenomeno-
logische structuur van de perceptie. In Hand

Catching Lead vervult het kadreringsprocédé
van de camera de functie van het wijzen
(belangrijk is ook dat Serra niet achter de
camera staat). Maar in deze film neemt de
motorische functie van het grijpen ook de
gedaante aan van een onbewuste gebeurte-
nis, die een vreemde verwarring veroor-
zaakt in het causaliteitsgevoel van de kijker.
De samentrekkingen van de hand lijken
niet alleen vooruit te lopen op het vallen
van het lood – op een bepaald moment geeft
Serra’s vinger vol ongeduld een teken aan
Glass om een andere brok te laten vallen –
maar lijken zich ook te voltrekken als een
krampachtige reactie veroorzaakt door het
plotse verschijnen van het metaal in het
kader op het scherm.25 Deze wisselwerking
tussen de ruimte in en buiten beeld, tussen
bewuste en onbewuste handelingen, drijft
een scherpe wig in de fenomenologische lus
tussen lichaam en wereld. Waarschijnlijk
kwam dit niet overeen met Serra’s verwach-
tingen van de film, maar ik vermoed dat de
kunstenaar bijgevolg het filmmedium in
een ander licht ging zien. Vanaf dat
moment leggen zijn films de nadruk op de
structurele logica van het kadreren in
plaats van op die van de lus. Feitelijk creëer-
de Serra direct na de Hand and Process-reeks
een bewuste mise-en-scène van wat we nu
een ervaring van fenomenologische blind-
heid zouden noemen.

Frame

Het uitgangspunt van Frame, dat na de
Hand and Process-reeks werd gefilmd, draait
om de perceptuele discrepantie tussen het
gezichtspunt van de cameraman (Robert
Fiore) en dat van de performer (Richard
Serra). De film maakt gebruik van de onver-
enigbaarheid die bestaat tussen de ruimte
van de meting en die van de projectie
– Serra kan zich niet in beide ruimten tege-
lijk bevinden – om deze situatie op zeer sys-
tematische wijze aanschouwelijk te maken.
De film bestaat uit vier delen. Eerst zien we
een leeg scherm. Serra’s hand komt het
beeld binnen met een liniaal, waarna we
beseffen dat we naar een wit bord hebben
gekeken dat min of meer parallel aan de
cameralens is opgesteld. Op aanwijzing van
de cameraman traceert en meet Serra de
randen van de binnenzijde van het kader
zoals ze op het bord worden geprojecteerd.
Dus is hij al gevangen in een illusie, aange-
zien hij een ruimte meet die voor hem
onzichtbaar is. Aan het einde van deze oefe-
ning komt hij tot de volgende conclusie:

De kaderrand is geen rechthoek. Op het scherm
zal het rechthoekig zijn. Het kader zal niet ver-
anderen.

Het tweede segment van de film toont een
uitzicht door een open raam dat vanuit een
hoek wordt gefilmd. Het kader van het
raam vormt een trapezoïde waarvan de top
is afgesneden. Vervolgens wordt het witte
bord voor het raam geschoven. Opnieuw
meet Serra de geprojecteerde randen van
het kader van de camera en produceert hij
een trapezoïde, hoewel de kijker het als een
rechthoek waarneemt. In het derde seg-
ment meet Serra het kader van het echte
raam als een rechthoek, maar de toeschou-
wer neemt de rechthoek waar als een trape-
zoïde. En in het vierde segment ten slotte
wordt het gefilmde beeld van het raamka-
der weer op het witte bord geprojecteerd.
Het beeld wordt gemeten als een trapezoïde,
maar door de toeschouwer als een recht-
hoek waargenomen.

Frame drijft het verschil tussen wijzen en
grijpen door tot het uiterste punt. De perfor-
mer grijpt zijn liniaal en de cameraman
wijst. Maar in het visuele domein tussen zelf
en ander is een fundamentele scheidslijn
getrokken. Bijgevolg heeft de cameralens de
acties van Serra geannexeerd. Hijzelf ver-
blijft nog steeds in zijn eigen geoutilleerde
ruimte. Maar om Sartre te parafraseren, hij
is nu vervreemd van zijn eigen mogelijk-
heden, die verband houden met objecten in
de wereld, ver van hem in het midden van
de wereld.26 Hij verliest zijn greep op de
situatie omdat zijn ‘instrument-geheel’
[Zeugganzheit] is georganiseerd tot een bete-
kenisvol systeem dat toebehoort aan een
ander (dat wil zeggen de camera). Bijgevolg
sluipt er een gevoel van ongeduld en zelfs
frustratie in de dialoog tussen Serra en
Fiore. De eerste stelt voortdurend vragen
– ‘weet je ’t zeker’ – en betwist Fiore’s opmer-
kingen. Dit is echter een vergeefse poging
van Serra om zijn gezag te laten gelden over
de manier waarop Fiore hem door de camera
waarneemt. Alleen door een betoog kan de
kloof tussen zelf en ander worden over-
brugd, maar er is geen ontsnappen aan de
labyrintische kronkels van de taal:

Het instrument liniaal dat in de film functio-
neert als een stabiliserend of compenserend
systeem is het voorwerp van zijn eigen tegen-
strijdigheid. Die tegenstrijdigheid wordt ver-
sterkt doordat de voortdurende regieaanwijzin-
gen en dialoog tussen performer en cameraman
wijzen op de illusie van de ruimte binnen het
kader.27

De dialoog tussen Serra en Fiore kan de
kloof tussen praktijk en kennis niet dichten;
er is geen wederzijdse uitwisseling van
standpunten. Serra bevindt zich in een per-
manente positie van onbepaaldheid tegen-
over de zekerheid van de camera waartoe
hij geen toegang kan krijgen. In plaats van
de wereld te tonen zoals hij is, lijkt het filmi-
sche procédé het subject te ondervragen.
Achterdocht en twijfel zijn diep doorge-
drongen in deze dialoog, waarin de perfor-
mance telkens uit handen van het subject
wordt genomen en voor de camera
bevreemdend wordt. Maar van zijn of haar
kant heeft ook de kijker moeite om de film te
doorgronden; de enscenering is bedrieglijk
eenvoudig, de film wordt als uiterst complex
ervaren. Het scherm openbaart zich als
tweezijdig, maar beide facetten zijn niet
gelijkwaardig. Wat Frame aantoont is dat de
kijker altijd gevangen is in het schema van
de bemiddeling: wijzen en grijpen vallen
nooit samen.28

Industrial endings

Zoals gezegd is de formele lus tussen de beli-
chaamde kijker en de omringende ruimte
het subject van veel van Serra’s sculpturen
na 1970. Het is een abstract subject, zoals
Krauss nadrukkelijk stelde, dat meestal “in
een visuele vorm wordt gegoten met behulp
van overeenkomstige abstracte elemen-
ten”.29 Niettemin heb ik aangegeven dat dit
abstracte subject in historisch opzicht is
gemarkeerd, door me te concentreren op de
specifieke functie van de technologie in
Serra’s films. En het is duidelijk geworden
dat Serra een fenomenologisch model van
de technologie als lichaamsextensie naar
het medium film heeft vertaald, enkel om
het weer uiteen te laten vallen. Door het
filmkader krapper te maken en te sluiten
rond de uitgestrekte hand, werd ook het
kader van de Hand and Process-films op het
beeld gedrukt. De close-up van de hand
maakt de ruimte vlak en versterkt het ont-
koppelende effect van het kader. Dit ambi-
valente karakter van Serra’s ‘schouwspel
van handen’ wordt vervolgens overgeno-
men in Frame, dat bewust een toestand van
perceptuele verwarring teweegbrengt bij de
kijkers en verhindert dat ze zich met de
camera identificeren.

Ik heb voldoende vastgesteld hoe de ‘diffe-
rentiële’ grammatica van zijn films zich ver-
houdt tot zijn sculpturale syntaxis. Serra’s
films bevatten hun eigen deconstructie van
het concept van technologie als handmani-
pulatie, dat de operationele logica van de
proceskunst schraagt. Toch moet ik daar
nog iets aan toevoegen. De wisselwerking
die ik heb onderzocht tussen de tegengestel-
de termen terhandenheid en fragmentatie
raakt aan de historische conditie van de
films. Ik gaf in het begin van mijn tekst al
aan dat Serra’s fenomenologisch model
dient te worden beschouwd in het licht van
een nogal afwijkend paradigma van de
industriële organisatie van mens en machi-

ne, namelijk dat van de disciplinerende
macht. Ik ben namelijk van mening dat
Serra’s kunst opereert in het overgangs-
domein tussen deze twee paradigma’s. 

Rest mij nog aan te geven waarom deze
films van Serra in ons zogenaamd postin-
dustriële universum eerder aan waarde
hebben gewonnen dan verloren. Het
bezwaar dat tegen Serra is ingebracht is dat
hij, door het domein van de industriële tech-
nologie op te eisen als een strategie om zich
af te zetten tegen het modernistische begin-
sel van de autonomie, het gevaar liep om
het industriële op zijn beurt te fetisjiseren.
En zeker, we hebben gezien dat Serra zijn
eigen mythes over de industriële werkplaats
heeft gefabriceerd.30 Er is echter een groep
latere films die expliciet, hoewel op subtiele
wijze, handelt over de gedateerdheid van
het industriële paradigma, namelijk
Railroad Turnbridge (1976) en Steelmill/
Stahlwerk (1979). Deze films vormen als het
ware een zelfreflexief kader om Serra’s eer-
dere fantasieën over industriële processen
en objecten, door zich zowel in dat imagi-
naire gebied te begeven als zich ervan te dis-
tantiëren. Als zodanig herhalen deze films
de zelfdistantiërende relatie van Frame tot de
Hand and Process-reeks, maar ze doen het op
een complexere, minder didactische wijze.

Railroad Turnbridge en Steelmill/Stahlwerk
kunnen gemakkelijk worden opgevat als
een eerbetoon aan de Sovjet-Russische
avant-gardefilm. Serra had regelmatig
voorstellingen bijgewoond in het beroemde
Anthology Film Archive in New York, dat in
1970 zijn deuren had geopend onder de
bezielende leiding van Jonas Mekas.
Gezeten in het auditorium werd Serra
geheel ondergedompeld in de avant-garde-
filmcultuur en raakte hij vertrouwd met
zowel haar historische als haar hedendaag-
se fases. Niet alleen kunnen we Railroad
Turnbridge vergelijken met de ophaalbrug-
scène in Sergej Eisensteins Oktober, of
Steelmill/Stahlwerk met de verbeelding van
de staalindustrie in Dziga Vertovs
Enthousiasme31, maar de zelfreflexieve
structuur van Serra’s draaibrugfilm geeft
ook blijk van zijn bewondering voor de
structuralistische filmbeweging uit de jaren
’60. Railroad Turnbridge is vergelijkbaar met
Wavelength (1967) van Michael Snow: een
film die zo’n diepe indruk op Serra had
gemaakt dat hij hem ooit met zich meenam
tijdens een reis naar Europa.32

Maar moeten die films daarom als achter-
haald worden bekritiseerd? Ik ben van
mening dat deze films niet zozeer hun pro-
totypes imiteren, maar eerder expliciet
ingaan op, ten eerste, hun eigen historische
afstand tot de twee filmtradities in de avant-
garde – de politieke en de formalistische33 –
en ten tweede, op het einde van het indus-
triële tijdperk; dat wil zeggen, het verouderd
raken van zijn ideologische inhoud en zijn
technologische omstandigheden (waarbij
film de ‘industriële kunst’ is die beide aspec-
ten combineert).

Ogenschijnlijk is het onderwerp van
Railroad Turnbridge het vakmanschap van
de vroege Amerikaanse techniek:

…de inhoud van de film heeft te maken met de
overgang tussen 1905-1906 en 1925, van
gelaste ijzerconstructies naar klinknagels; en
vanaf het moment dat ze klinknagels begonnen
te gebruiken, construeerden ze uitzonderlijke
stalen constructies, bijvoorbeeld de bruggen die
we in dit land hebben.34

Richard Serra

Hands Scraping, 1968

Richard Serra

Frame, 1969
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In de film verandert de industriële technolo-
gie in een schouwspel van een haast melan-
cholisch verlangen. Sierra filmde de brug
met liefdevolle aandacht voor details en
keerde meermaals terug naar de locatie van
de brug vlakbij Portland, Oregon.35 Zijn
camera heeft veel aandacht voor het scha-
duwspel van de brug die om zijn as draait
en een mechanisch ballet produceert van
verschuivende verticale en horizontale lij-
nen, van zilvergrijze tinten die geleidelijk
overgaan in zwart. Maar Serra is zo ver-
standig om te benadrukken dat hij niet
alleen bezig is met een daad van industriële
archeologie; hij wilde, zoals hij het formu-
leerde, onderzoeken wat ‘brugheid’ voor
hem betekende. Net als Frame onderstreept
deze film de kadrerende logica van het
medium film door de brug te gebruiken als
een soort optisch verlengstuk van de came-
ralens. De brug functioneert als een zoeker
die niet alleen in de diepte kijkt, maar ook
het landschap daarachter vlak maakt. De
samengedrukte rijen ijzeren balken vormen
een ingebouwde reeks interne kaders die
ervoor zorgen dat het afgebakende uitzicht
op het achterliggende landschap in intensi-
teit toeneemt – het is “gezwollen van het
licht”, zoals Krauss schrijft. Maar tegelijker-
tijd wordt het beeld in de verte op een
vreemde manier losgekoppeld van het
gezichtspunt van de toeschouwer, die in de
schijnbaar onbeweeglijke structuur van de
brug wordt geplaatst. Hoewel de toeschou-
wer weet dat het in feite de brug is die
beweegt, lijkt het alsof het landschap in de
verte uit zichzelf beweegt, als een film die op
de achtergrond wordt geprojecteerd.

Afgezien van dit ontwrichtende effect van
interne kaders maakt Railroad Turnbridge
ook gebruik van een ander ontwrichtend
procédé, namelijk een zeer abrupte vorm
van montage – een element dat ontbrak in
de Hand and Process-films, die een gevoel
van werkelijke duur wilden vastleggen.
Zoals Serra opmerkt, niemand zou uitslui-
tend door het zien van de draaibrugfilm
weten hoe het bewegende rijdek werkelijk
functioneert. Dit effect van perceptuele en
cognitieve discontinuïteit wordt verder uit-
gewerkt in de film over de staalfabriek.
Steelmill/Stahlwerk werd in Duitsland opge-
nomen in een periode dat het naoorlogse
systeem van industriële economie en libera-
le democratie een groeiende crisis door-
maakte. In werkelijkheid brak er vlak nadat
de film was voltooid een staking uit onder
de staalarbeiders, en Serra heeft verteld hoe
hij elke dag op weg naar de fabriek een
gevangenis passeerde waar leden van de
Rote Armee Fraktion gevangen zaten. Net
als in de Hand and Process-reeks werd de film
over de staalfabriek ingegeven door Serra’s
ontevredenheid met de resultaten van een
documentaire over de fabricage van een
van zijn sculpturen. Hij vond de beelden die
door de filmploeg waren opgenomen mislei-
dend in hun esthetisering van het geme-
chaniseerde arbeidsproces. Ze schiepen een
heroïsch beeld van de fabrieksarbeiders.
Serra’s film daarentegen toonde zijn ont-
goocheling over de industriële mythe van de
sociale collectiviteit; dezelfde mythe dus die
ik eerder heb behandeld in verband met de
begrippen ‘werkplaats’ en ‘takelen’.

Terwijl Skullcracker bijvoorbeeld de lof
zong over de harmonisering van lichaams-
taal en industriële machines, merkte Serra
nu dat de geluidsomgeving in de staalfa-
briek zo extreem was dat communicatie

alleen mogelijk was door middel van fluit-
signalen en handgebaren. Deze reductie
van het verbale verkeer tot een elementaire
tekentaal, deze ontkoppeling van lichaam
en stem, wordt exemplarisch voor het ont-
menselijkende van de industriële arbeids-
omstandigheden, eerder dan dat ze de ver-
natuurlijking ervan zou nastreven, in over-
eenstemming met het fenomenologische
begrip ‘terhandenheid’. Steelmill/Stahlwerk
introduceert deze vervreemdende omstan-
digheid in zijn eigen filmische structuur
door te openen met interviews met fabrieks-
arbeiders over hun arbeidsomstandig-
heden. Tijdens de interviews blijft het
scherm zwart en de namen van de arbeiders
worden weggelaten om represailles van de
fabriekseigenaren te voorkomen.36 Vervolg-
ens wordt de kijker binnengeleid in de oor-
verdovende geluidsomgeving van de staal-
fabriek. Serra monteerde de beelden van de
werkvloer op lineaire wijze, om het feitelijke
productieproces zo dicht mogelijk te bena-
deren. Maar de shots zijn krap gekadreerd,
ze tonen fragmentarische beelden van
lichamen die met de machinale omgeving
versmelten, en de beelden zijn scherp en
abrupt gemonteerd. Als gevolg daarvan
werd Serra geconfronteerd met verwijten
van zijn publiek dat zijn onderwerp hem
koud liet. Bovendien weigerden enkele
publieke instellingen om de film te vertonen
vanwege zijn ogenschijnlijk gebrek aan
‘betekenis’; of beter gezegd, ze censureer-
den de film vanwege Serra’s eigen weige-
ring om de ervaring van de arbeiders te ver-
natuurlijken en de ideologische tegenstrij-
digheden die tijdens hun werk ontstonden
glad te strijken.37 Zoals bij de procedure van
de draaibrugfilm konden zij die niet ver-
trouwd waren met de feitelijke werking van
de staalfabriek niet wijs worden uit de film.
Ze konden het verband tussen de scènes
niet doorgronden; het enige wat zij zagen
was een reeks opeenvolgende beelden zon-
der zin of samenhang. Maar dat was precies
het punt dat Serra met de film wilde maken:
de toeschouwers kunnen zich niet moeite-
loos in deze industriële ruimte verplaatsen.

Het filmpubliek was door de conventies
van de narratieve film geconditioneerd om
een veredeld beeld van de werkende klasse
te verwachten; een mythe van de heroïsche
arbeider die niet alleen door de Sovjet-
Russische avant-garde werd gepropageerd,
maar ook in publieksfilms als The Deer-
hunter, die het jaar daarvoor was uitge-
bracht. “Terwijl”, merkt Serra op, “als je
erbij was geweest, zou dat onecht lijken; dat
is niet de werkelijkheid… je ziet mensen die
machines dienen. Je ziet ze gefragmenteerd
en je ziet gefragmenteerde machines.”38

Steelmill/Stahlwerk handelt niet over de
identificatie tussen performer en toeschou-
wer. Het abstracte subject van de vroegere
films is te ruste gelegd, de perceptuele lus is
verbroken. Toch heeft het filmen in de loop
der tijd voor Serra een nieuwe bedoeling
gekregen. Film ging functioneren als een
manier om in te grijpen in de publieke sfeer
van de media en daarmee werd onthuld dat
het gedeelde domein van de ‘terhanden-
heid’ strijdig was tot op het bot.39

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens/
Walter van der Star (vanaf Psychische blind-
heid, p. 20)

Noten

1 De Hand and Process-films worden over het
algemeen gedateerd rond 1968, maar de
omstandigheden waaronder ze werden gepro-
duceerd wijzen eerder in de richting van begin
1969. Verder bestaat er verwarring over
Serra’s vroege films, aangezien ze geen titels
hadden. Veel films ‘zonder titel’ van verschil-
lende lengte duiken omstreeks 1969-1970 op
in catalogi van verschillende tentoonstellingen
en het is moeilijk gebleken om elke afzonderlij-
ke film exact te identificeren.

2 De cameraman was Robert Fiore, die destijds
ook met verschillende andere kunstenaars
werkte.

3 Vanwege de camerahoek verwijst Hands
Scraping van de vier Hand and Process-films het
duidelijkst naar de schilderkunst (en in het bij-
zonder naar Jackson Pollock). Een van Serra’s
andere films, Color Aid uit 1971, handelt nog
explicieter over de schilderkunst (via onder
andere Marcel Duchamps Tu m’). Color Aid, de
enige film die handelt over kleureffecten, is net
als Hands Scraping van bovenaf gefilmd. In
Color Aid veegt Serra’s hand het bovenste blad
van een stapel gekleurd papier telkens weg, om
zo willekeurige overgangen in kleur en waarde
tussen een reeks monochrome beelden te pro-
duceren. De film benadrukt zijn eigen materië-
le aanwezigheid in het picturale proces door de
oorspronkelijke kleur van het papier in ver-
schillende gradaties van intensiteit te registre-
ren. Serra’s film is genoemd naar de fabriek die
het gekleurde papiersysteem produceert dat
Josef Albers gebruikte in zijn beroemde colle-
ges over kleuren aan de Yale University – colle-
ges die ook door Serra werden gegeven.

4 Zie Rosalind Krauss, Passages to Modern
Sculpture, Cambridge, Mass., MIT Press, 1977,
pp. 243-244. Haar meest uitvoerige bespre-
king van Serra’s films is te vinden in Richard
Serra Sculpture in: Richard Serra Sculpture, New
York, MoMA, 1986, pp. 15-39.

5 Ik ontleen de term aan Hal Foster, die stelt dat
Serra’s differentiële opvatting over de beeld-
houwkunst van de verzamelingenleer is afge-
leid: elk medium is als een taal gestructureerd,
maar die structuur kan alleen van buitenaf
worden bekritiseerd, in een andere taal (ofte-
wel ‘medium’) met een andere structuur. Dus,
zo stelt Foster, is het Serra’s beeldhouwkunst
die “deel heeft aan de andere talen van de schil-
derkunst en de architectuur juist door het arti-
culeren van haar verschil”. Zie Foster, 
The Un/Making of Sculpture in Richard Serra:
Sculpture 1985-1998, Los Angeles, The
Museum of Contemporary Art, 1998, p. 21.

6 Serra heeft ook veel met video gewerkt, maar
die werken vereisen een andere benadering.

7 Naast de bovengenoemde essays van Hal
Foster, Rosalind Krauss en Benjamin H.D.
Buchloh, wil ik ook graag verwijzen naar 
Yve-Alain Bois, A Picturesque Stroll around Clara-
Clara in October 29, zomer 1984, pp. 33-63.

8 Richard Serra, Extended Notes from Sight Point
Road in Richard Serra, Writings Interviews,
Chicago, The University of Chicago Press,
1994, p. 169. Zie ook Foster, op. cit. (noot 5).

9 Richard Serra, Shift [1973], in ibid., p. 13.
10 Merleau-Ponty zoals geciteerd in Krauss,

Richard Serra Sculpture, op. cit. (noot 4), p. 31.
11 Richard Serra, Play It Again, Sam in Arts

Magazine, februari 1970, p. 25.
12 In een gesprek met de auteur vermeldde Serra

ook de contemporaine dansperformances van
Simone Forti en Yvonne Rainer. Een direct ver-
band tussen dans en film was zichtbaar in een
werk van Forti waarin lichamen neervielen
voor een raam waarachter het publiek zat.
Serra verwees waarschijnlijk naar Forti’s
Fallers. Zie haar beschrijving van het stuk in
Simone Forti, Handbook in Motion, Halifax, The
Press of the Nova Scotia College of Art &
Design, 1974, p. 86. Serra werd vooral getrof-
fen door Rainers Hand Movie, die onderdeel
was van de dansvoorstelling Mind is a Muscle,
voor het eerst in 1968 uitgevoerd in het
Anderson Theater in New York: “Een vijf
minuten durend uitvergroot beeld van een
recht omhooggestoken hand. De vingers wrij-
ven langs elkaar en bewegen. Twee of drie-
maal draait de hand om en de camera volgt.
Afgezien daarvan beweegt de camera nauwe-
lijks. Een zeer erotische film.” Yvonne Rainer,
Films in Work 1961-73, Halifax, The Press of
the Nova Scotia College of Art & Design, 1974,
p. 210.

13 Serra, op. cit. (noot 11), p. 27.
14 Richard Serra, Rigging [1980] in: Serra, op.cit.

(noot 8), p. 120.
15 De volgende definitie van ‘terhandenheid’

(Zuhandenheit) is gebaseerd op Hubert L.
Dreyfuss, Being-in-the-World: A Commentary on
Heidegger’s Being and Time, Division I,
Cambridge, Mass., MIT Press, 1991.

16 Opgemerkt dient te worden dat takelen gespe-
cialiseerde arbeid niet uitsluit. Feitelijk vereist
de installatie van Serra’s latere werk een ‘pro-
fessionele ploeg’ die werkt onder leiding van
een gespecialiseerd technicus. Zie Richard
Serra, Rigging [1980], in: Serra, op. cit. 
(noot 8), p. 121.

17 Serra, op. cit. (noot 11), p. 9.
18 “Alle films bevatten een aanwijzing voor het

feit dat het proces uiteindelijk, gezien de opga-
ve, uit zichzelf zou vastlopen. De opgave werd
ontwikkeld in verhouding tot de lengte van het
shot.” Serra, geïnterviewd door de auteur.

19 Krauss, Passages, op. cit. (noot 4), pp. 243-245.
20 Ibid., pp. 278-279.
21 Ibid., p. 279.
22 Krauss lijkt over dit onderwerp ambivalenter in

haar tekst uit 1977 dan in haar latere essay.

23 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception,
vertaling Colin Smith, New York, Routledge &
Kegan Paul, p. 105.

24 Zie het briljante A Study of Hands van Denis
Hollier in The Politics of Prose: Essay on Sartre,
Minneapolis, University of Minneapolis Press,
1986, pp. 107-120.

25 Philip-Alain Michaud heeft mij als eerste
attent gemaakt op dit kleine maar belangrijke
detail in de film.

26 Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness: A
Phenomenological Essay on Ontology, vertaling
Hazel E. Barnes, New York, Simon & Schuster,
1956, p. 354.

27 Serra, Statements, in Avalanche, nr. 2, winter
1971, p. 21.

28 Volgens Serra ontstond de film uit zijn behoefte
om het onderscheid tussen film en beeldhouw-
kunst te verduidelijken. In zijn beeldhouw-
kunst bestond steeds “de noodzaak om alles
nauwkeurig te meten”. Annette Michelson,
The Films of Richard Serra: An Interview, in
October 10, herfst 1979, p. 80.

29 Krauss, Richard Serra/Sculpture, op. cit. 
(noot 4), p. 33.

30 Serra heeft vaak zijn beeldhouwkunst en films
in verband gebracht met de werkervaring die
zijn generatie tijdens de jeugdjaren in staalfa-
brieken had opgedaan: “We waren afkomstig
uit een milieu van na de oorlog en na de
depressie, waarin kinderen opgroeiden en
werkten in de industriële centra van het land.”
Steelmill/Stahlwerk diende om het ideaal dat hij
had over de arbeidsomstandigheden in de
industrie te ‘demythologiseren’. Michelson, 
op. cit. (noot 28), pp. 75, 87.

31 Volgens Krauss, Richard Serra/Sculpture, op. cit.
(noot 4), p. 25. 

32 Het fundamentele uitgangspunt voor
Wavelength is een lange zoom door een atelier-
ruimte in New York. Het beeld op het scherm
valt uiteindelijk samen met een foto van golven
die aan de tegenovergelegen muur hangt. De
zoom is in feite niet continu, maar bevat enke-
le over elkaar gelegde sequenties, waardoor de
ruimte in en uit elkaar schuift, terwijl de film
ook wordt onderbroken door plotselinge veran-
deringen van kleur en lichtsterke. De sound-
track bestaat uit een elektronisch zoemgeluid
dat langzaam in toonhoogte stijgt tot een oor-
verdovend niveau. Wavelength werd ook ver-
toond op de Anti-Illusion-tentoonstelling.

33 In The Two Avant-Gardes stelt Peter Wollen dat
er twee avant-gardetradities zijn: een politieke
(en voornamelijk Europese), die loopt van de
Sovjet-Russische filmpraktijk tot die van
Godard, en een formalistische (en voorname-
lijk Amerikaanse), die wordt vertegenwoordigd
door de abstracte filmmakers uit de jaren ’20
en de structuralistische filmers uit de jaren
’60. Zie The Two Avant-Gardes in: Peter Wollen,
Readings and Writings: Semiotic Counter-
Strategies, London, Verso, 1982. Serra is niet
de enige kunstenaar-filmmaker die deze theo-
rie weerlegt. Zie mijn The Expanded Field of
Cinema, or Exercise on the Perimeter of the
Square in X-Screen: Film Installations and
Actions in the 1960s and 1970s, Wien,
MuMOK, 2004, pp. 152-176.

34 Michelson, op. cit. (noot 28), p. 77.
35 De draaibrug werd in 1909-1912 gebouwd

door de Burlington Northern Railroad en over-
spant de Willamette rivier.

36 De interviews die door Clara Weyergraf wer-
den afgenomen vallen op vanwege de naïeve
manier waarop de arbeiders wordt gevraagd
om hun eigen leven rationeel te verklaren: een
geval van omgekeerd idealisme? Enkele van de
gestelde vragen: ‘Waarom werk je?’ en
‘Betekent vrijheid iets in relatie tot je werk?’ De
arbeiders daarentegen nemen een erg nuchte-
re, zo niet apathische houding aan, die nauwe-
lijks wijst op de opkomst van een ‘collectief
proletarisch bewustzijn’. Ik zou echter zeggen
dat zulke interne discrepanties de film achteraf
gezien alleen maar interessanter maken.

37 Een korte compilatie van die institutionele
afwijzingen van de film is bijeengebracht in
Cover, lente/zomer 1980, p. 49. De Filmbewer-
tungsstelle Wiesbaden oordeelde bijvoorbeeld:
“De film kon geen waardering worden gege-
ven; het besluit was unaniem. Alles in inter-
view en beeld waaruit de betekenis en het doel
van de verschillende arbeidsprocessen kon
worden afgeleid is eruitgesneden en weggela-
ten… De in de film getoonde arbeiders behoren
in feite tot de arbeidselite. Die werkelijkheid
wordt volledig verdrongen.” En Wibke von
Bonin, die verantwoordelijk was voor de kunst-
programmering van de publieke zender WDR,
schreef dat ze er niet gerust op was om “de
televisiekijkers alleen te laten met de film”,
hoewel ze geen problemen had om acht van
zijn vroegere ‘kunstfilms’ aan te kopen.

38 Michelson, op. cit. (noot 28), p. 100.
39 Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nog

zijn vroegere video’s, zoals Television Delivers
People uit 1973.

Deze tekst is de bewerkte versie van een lezing die
op 14 december 2006 werd gehouden in argos
(centrum voor kunst en media), Werfstraat 13,
1000 Brussel (09/229.00.03; www.argos
arts.org). Met dank aan argos voor de hulp bij
het vinden van beeldmateriaal.

Richard Serra

Steelmill/Stahlwerk, 1979
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Bildraum S 154 (detail), 2006 (Glass Pavilion at the Toledo Museum of Art,
2006, by SANAA) © Walter Niedermayr

Tentoonstelling

KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / 
SANAA & WALTER NIEDERMAYR
opening do 15 februari . 20 uur 
lezing door SANAA

15.02 – 06.05.2007
wo-zo 14-18 uur
en bij voorstellingen 19-23 uur 
toegang gratis

Tentoonstellingsreeks 
35m³ jonge architectuur

NOUMENON, BRUSSEL
15.02 – 25.03.2007
wo-zo 14-18 uur
en bij voorstellingen 19-23 uur 
toegang gratis

KRIS KIMPE & BRUNO POELAERT
19.04 – 26.05.2007
wo-zo 14-18 uur
en bij voorstellingen 19-23 uur 
toegang gratis

Lezingenreeks
Curating the Library

HELLA JONGERIUS (NL)
industrieel ontwerper
FRANK VAN DE VEIRE (B)
cultuurfi losoof
do 01.02.2007. 20 uur . € 5

LUC DELEU (B)
architect
AURELIEN FROMONT (F)
kunstenaar
do 08.03.2007. 20 uur . € 5

Permanent beeldenpark
Curating the Campus

JAN FABRE
PIERRE BISMUTH
DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER
MATT MULLICAN
JOËLLE TUERLINCKX
RICHARD VENLET
RÉMY ZAUGG

deSingel is een
kunstinstelling van

de Vlaamse 
Gemeenschap en

geniet de steun van
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06.02.07 - 10.03.07
OPENING 03.02.07, 18.00 - 21.00

ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER, B-1000 BRUSSELS, BELGIUM
TEL +32 2 229 0003  FAX +32 2 223 7331  INFO@ARGOSARTS.ORG
WWW.ARGOSARTS.ORG 

W
W

W
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INS.COM

______________________________________________________________________________
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Nieuws
Voormalig directeur CapcM in beschuldiging gesteld
wegens tentoonstelling Présumés innocents. In Bordeaux
is de voormalige directeur van het Musée d’art contempo-
rain (CapcM), Henry-Claude Cousseau, momenteel direc-
teur van de Ecole Nationale des Beaux-Arts in Parijs, in
beschuldiging gesteld wegens “het verspreiden van porno-
grafische en gewelddadige beelden met kinderen” en
wegens het feit dat hij “minderjarigen heeft in staat gesteld
deze beelden te bekijken”. Hij riskeert een boete van 75.000
euro en drie jaar gevangenisstraf. De zaak gaat terug op de
tentoonstelling Présumés innocents l’art contemporain et l’en-
fance die zes jaar geleden door Marie-Claude Bernadac,
momenteel conservator in het Louvre, en de onafhankelij-
ke tentoonstellingsmaker Stéphanie Moisdon-Tremblay in
het CapcM georganiseerd werd. Deze tentoonstelling, waar-
in kunstenaars hun verbeelding en hun fantasieën over
hun eigen kindertijd de vrije loop lieten of de beeldvorming
van het kind in media en reclame op een kritische manier
analyseerden, werd gezien door 30.000 bezoekers.
Gevoelige kijkers werd gewezen op het soms provocerende
karakter van bepaalde beelden en voor minderjarigen was
er een speciaal parcours voorzien.

De voormalige directeur werd beschuldigd na een klacht
van een vereniging ter bescherming van het kind, die zich
burgerlijke partij heeft gesteld. De klacht werd pas twee
maanden na de tentoonstelling ingediend. De rechters heb-
ben de tentoonstelling niet gezien en beschikken enkel over
de catalogus. Maar de beelden die daarin zijn opgenomen
corresponderen niet per se met wat er in de tentoonstelling
te zien was.

Naast de organisatoren werd ook klacht ingediend tegen
25 van de 80 deelnemende kunstenaars, waaronder Carsten
Höller, Annette Messager, Dan Graham, Paul McCarthy,
Robert Mapplethorpe, Mike Kelley, Marlene Dumas, Inez Van
Lamsweerde, Christian Boltanski, Nan Goldin, Tony Oursler,
Cindy Sherman, Anna Gaskel en Wolfgang Tillmans, alsook
tegen de auteurs van de catalogus en de bruikleengevers,
waaronder belangrijke Franse en buitenlandse musea.
Meest geviseerd is een video met exhibitionistisch karakter
van de Oostenrijkse kunstenares Elke Krystufek. Tijdens het
onderzoek werd in haar Weense atelier een huiszoeking
verricht die echter geen bezwarend materiaal opleverde.

De eerste beschuldiging gaat over de rol van de kunst en
de kunstenaar in de huidige maatschappij en situeert zich
in een artistieke context. De tweede en meest dwingende
handelt over de vraag of minderjarigen deze beelden,
ondanks de duidelijke waarschuwingen van de signalisatie,
al dan niet (kunnen) gezien hebben.

De juridische titel van de tentoonstelling Présumés inno-
cents, die betekent dat men onschuldig is zolang het tegen-
deel niet bewezen is, had achteraf bekeken een haast profe-
tische waarde. Hij sloeg op de vermeende onschuld van het
kind. Sinds Freud weten we dat ook het kind een eigen sek-
suele leefwereld heeft. De begeleiders van de talrijke scholen
die Présumés innocents bezocht hebben, waren vol lof over
de tentoonstelling die “op pertinente wijze de manier reve-
leert waarop media en reclame het beeld van het kind
exploiteren”.

De meeste protesten tegen de inbeschuldigingstelling rich-
ten zich tegen de ‘aanval op de artistieke vrijheid’. Dergelijke
processen creëren inderdaad een klimaat van verdachtma-
king, waarbij kunstenaars gemakkelijker teruggrijpen naar
een vorm van zelfcensuur, instellingen controversiële kunst
liever vermijden en overheden en sponsors minder geneigd
zijn om maatschappelijk relevante debatten binnen de cul-
turele wereld te financieren. Maar niet alleen de artistieke
vrijheid is in gevaar, het grootste slachtoffer van deze affai-
re is onze rechtstaat zelf en dus ook de burger, die veronder-
steld wordt binnen deze rechtstaat enige bescherming te
genieten.

De Franse filosoof Ruwen Ogien stelt in Le Monde van 25
november 2006 terecht dat met de inbeschuldigingstelling
van Henry-Claude Cousseau een soort misdaad geherwaar-
deerd wordt waarvan we dachten reeds lang verlost te zijn,
namelijk de misdaad zonder slachtoffer.

Het is evident dat de verantwoordelijken van de tentoon-
stelling niet de bedoeling hadden om wie of wat dan ook
schade toe te brengen. En dat er ergens schade zou geleden
zijn, is nergens bewezen. Het enige wat de tentoonstellings-
makers kan verweten worden, is dat ze onrechtstreeks
schade hebben toegebracht, niet aan wezens van vlees en
bloed, maar aan een abstract beeld, met name dat van een
‘onschuldige kindertijd’.

De laattijdige inbeschuldigingstelling, zes jaar na de fei-
ten, beschouwt Ogien als een onrustwekkende afwijking
van een van de basisprincipes van het recht en de ethiek
van onze democratische samenleving, namelijk dat van de
non-nuisance, of het feit dat men geen schade mag berokke-
nen aan derden. Volgens dit principe kan alleen een con-
creet onrecht, aangedaan aan een concreet persoon,
gesanctioneerd worden. De aanval op abstracte, metafy-
sische of symbolische entiteiten zoals ‘God’, ‘het vader-
land’, ‘de vlag van de natie’ of andere religieuze tekens,
staan niet bloot aan vervolging. In dergelijke processen
spreekt de aanklager dus niet meer van heiligschennis, ket-
terij, godslastering of ondermijning van het gezag, maar
van een ‘ernstige belediging van het religieus gevoel en het
geloof van bepaalde katholieken, moslims, joden…’

In februari 2005 werd de Nederlandse schilder Kiki Lamers
in Frankrijk veroordeeld tot acht maanden met uitstel en
5.000 euro boete wegens het nemen van foto’s van haar
eigen (naakte) kinderen. Foto’s die enkel gebruikt werden als
studiemateriaal voor haar schilderijen. De rechter motiveerde
de uitspraak op grond van de bescherming van de kinderen.

Omdat het gerecht geen middelen heeft om het ‘schandali-
ge’, het ‘obscene’, het ‘desacraliserende’, het ‘subversieve’ of
het ‘blasfemische’ te veroordelen, wordt het principe van de
non-nuisance geregeld met de voeten getreden, zoals nu ook
weer in de zaak van Présumés innocents. Het is voor de verde-
diging ook moeilijk om te bewijzen dat individuele personen
of duidelijk geïdentificeerde groepen zoals vrouwen, kinde-
ren of katholieken, door deze tentoonstelling geen schade
geleden hebben. Het gevaar is reëel, stelt Ogien, dat in naam
van het principe van de non-nuisance, misdaden worden
bestraft die geen misdaden zijn. Lieven Van Den Abeele

Belgian Contemporary Art Awards. Naar aanleiding van
hun jaarlijkse uitgave van Contemporary Art in Belgium, een
jaarboek dat een overzicht biedt van de Belgische artistieke
scène, reiken Best of Publishing en Stichting voor de
Kunsten sinds 2005 gelijktijdig ook twee prijzen uit: een
voor de beste tentoonstelling van het jaar en een voor een
persoon die zich onderscheiden heeft door zijn/haar werk
binnen de kunstwereld. Deze Belgian Contemporary Art
Awards werden op 30 november uitgereikt. De eerste prijs
ging naar de tentoonstelling van Gregor Schneider in het
Museum Dhondt-Dhaenens, de tweede naar Marc Ruyters,
hoofdredacteur en oprichter van het kunsttijdschrift
<H>ART. In tien maanden tijd is <H>ART erin geslaagd
uit te groeien tot een referentie voor de hedendaagse kunst-
markt, zo luidt het.

Finale Selectie Kandidaten Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst 2007. De jury van de Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst selecteerde op 13 en 14 november in het Paleis
voor Schone Kunsten 7 kandidaten voor de editie 2007:
Virginie Bailly, Koenraad Dedobbeleer, Gabriel Lester, Cédric
Noël, Mira Sanders, Sarah Vanagt en Pieter Vermeersch.
Deze kunstenaars worden uitgenodigd om een nieuw werk
te realiseren dat tentoongesteld zal worden tussen 22 juni
en 9 september in het Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel. Aan deze tentoonstelling zijn vier prijzen verbon-
den. Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle kunstenaars
onder de 35 jaar die actief zijn in het domein van de beel-
dende kunst en beschikken over de Belgische nationaliteit
of al langer dan één jaar in België verblijven. De jury van
deze editie bestaat uit Ann Demeester (directrice van De
Appel in Amsterdam), Eva Gonzalez-Sancho (directrice van
FRAC Bourgogne in Dijon), Stijn Huijts (directeur van het
Stedelijk Museum Het Domein in Sittard), Jérôme Sans
(director of Programme van BALTIC in Gateshead) en
Nicolaus Schafhausen (directeur van Witte De With in
Rotterdam). Info: www.bozar.be/activity.php?id=6448.

Brugwachtershuis van BAR wint AM NAi Prijs 2006.
Het Brugwachtershuis in Middelburg ontworpen door BAR
architects is bekroond met de AM NAi Prijs 2006. Deze
tweejaarlijkse prijs gaat naar een architect jonger dan 40
jaar voor een uitgevoerd ontwerp en is een initiatief van het
NAi en projectontwikkelaar AM. De prijs, een geldbedrag
van 10.000 euro, werd op 1 december uitgereikt door
Mariet Schoenmakers, directeur gebiedsontwikkeling bij
AM. Andere genomineerden waren de Cono-weipoeder-
fabriek van Bastiaan Jongerius architecten, het seniorenflat
Plussenburgh van Arons en Gelauff architecten, het interieur
van WORM van 2012 Architecten en de atelierwoning KAP-
KAR/TAW-BW-5860 van Frank Havermans. (www.nai.nl)

Virtuele galerie Saatchi. In de internetgalerie van Saatchi
staat het werk centraal van een reeks hedendaagse, interna-
tionaal gerenommeerde kunstenaars. De site bevat onder de
naam ‘Your Gallery’ echter ook een meer ‘democratisch’ luik
dat gratis tentoonstellingsruimte biedt aan beginnende en
minder bekende kunstenaars. Dit onderdeel zou met duizen-
den hits per dag verantwoordelijk zijn voor het enorme suc-
ces van de site. De site verzamelt intussen werk van zo’n
20.700 kunstenaars. Onder ‘Your Gallery’ resorteert ook
Stuart, afkorting van student art, een speciale afdeling voor
studenten. Er zouden al zo’n 1.300 studenten aangesloten
zijn. Galeries en kunsthandelaars hebben hun eigen afdeling
onder ‘Your Gallery’ en verder zijn er links naar een discussie-
forum, een blog en chatruimte. Charles Saatchi (°1943) is
een reclametycoon en tevens kunstverzamelaar. Hij lanceer-
de kunstenaars als Damien Hirst, Jake en Dinos Chapman en
Rachel Whiteread. (www.saatchi-gallery.co.uk)

Henry van de Velde Awards & Labels. Op 21 december
reikte Design Vlaanderen voor de 13de keer de Henry van
de Velde Awards uit. De prijs voor het beste product is daar-
bij afgeschaft. Vanaf 2006 wordt aan meerdere producten
het Henry van de Velde Label toegekend. Kijk voor de ver-
schillende laureaten op www.designvlaanderen.be/henry-
vandeveldeprijzen. De Henry van de Velde Awards voor
Loopbaan, Jong Talent, Bedrijf en Publiek, net als de Henry
van de Velde | Dyson Young Design Award blijven behou-
den. Ze gingen respectievelijk naar Tjok Dessauvage, het
professioneel duo Jan W. Hespeel en Randoald Sabbe,
Wolters, Tom De Vrieze en Pieter De Smul. De tentoonstel-
ling met het werk van de gelauwerde ontwerpers loopt nog
tot 4 februari in de Design Vlaanderen Galerie, Kanselarij-
straat 19, 1000 Brussel.

Wissels
Stefaan De Ruyck nieuwe directeur Kunstencentrum
Vooruit. Na 25 jaar geeft Erik Temmerman, initiatiefne-
mer, directeur en afgevaardigd bestuurder van Kunsten-
centrum Vooruit, de fakkel over aan Stefaan De Ruyck. De
Ruyck is kabinetschef Cultuur en Jeugd bij Vlaams minister
van Cultuur Bert Anciaux. Voordien werkte hij onder meer
als zakelijk leider bij de Blauwe Maandag Cie en het
Toneelhuis. 

Lezingen
Offline – Online Publishing, vrijdag 19 januari om 20 uur in
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR
Amsterdam (www.debalie.nl). Een avond rond de overle-
vingsstrategieën van kritische, onafhankelijke tijdschriften
in een tijdperk van elektronische media.

De creatie van een toekomst? Het beeldende kunstenveld aan het
woord. Vanaf 2007 brengt IBK telkens in februari een ‘State
of the Union’ uit in de vorm van een symposium. Met het
symposium van dit jaar nodigt IBK iedereen uit het veld van
de beeldende kunsten uit om samen op zoek te gaan naar
een toekomst voor de beeldende kunsten. Meer info volgt op
de vernieuwde site www.ibknet.be.

Xavier Hufkens

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

Jean-Marc Bustamante
12 Peintures

18 januari – 24 februari 2007

een catalogus verschijnt n.a.v. de tentoonstelling

Saâdane Afif
Blue Time vs. Suspense

18 januari – 24 februari 2007
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2222 -- 2277 jjaann 22000077::
‘‘SSiittuuaattiioonnss’’::
performance 
programma i.s.m.
Something RAW 
Festival. Nieuwe 
producties van 
MMyy BBaarrbbaarriiaann (US) 
& NNoorraa HHeeiillmmaannnn

(DE/NL)

‘‘WWoorrkk MMeetthhoodd’’
(FR)presen-
teert de ten-
toonstelling:
’’JJiirrii KKoovvaannddaa
vvss TThhee RReesstt
ooff TThhee WWoorrlldd’’

1177 ffeebb --
1188 mmaaaarrtt::
Het Schaduw-
kabinet:
LLaauurraa
SScchhlleeuussssnneerr
(DE) pre-
senteert: 

‘The 
Ghost of 
James Lee
Byars
Calling’ 
met 
EErriikk SSmmiitthh
(DE/US)

1177 ffeebb -- 2255 mmaaaarrtt::
Solotentoonstellingen 

EErriikk PPaarrkkeerr
(US)

SStteevveenn SShheeaarreerr
(CA)

de Appel arts centre
Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam. www.deappel.nl 

A
ddee AAppppeell on the side:

1199 –– 2277 jjaann::
Het Schaduwkabinet:

NNaattaa˘̆ssaa PPeettrree˘̆ssiinn (FR/SL) 
presenteert ‘Distorted 
Fabric’ met o.a. JJooaannaa
HHaaddjjiitthhoommaass eenn KKhhaalliill
JJoorreeiiggee

2233 ffeebb::
Boekpre-
sentatie:

‘Curating
Subjects’ 
door Paul 
O’ Neill
(GB)
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Lezingenreeks Minima Docta: Kamagurka, woensdag 17 janua-
ri om 18.15 uur, Auditorium 2 Sint-Lucas Gent, Zwarte
Zustersstraat 34, 9000 Gent (www.kunst.sintlucas.wenk.be).
Cartoonist Kamagurka geeft een invulling aan het seizoens-
thema van de lezingenreeks: “Poëtica – een lege formule?”.

Een caleidoscoop van kleuren, donderdag 1 februari van 19.30
tot 20.30 uur in het Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat
11, 3500 Hasselt (www.modemuseumhasselt.be). Aanslui-
tend bij de tentoonstelling van Kaffe Fassett spreekt de inter-
nationaal bekende textielkunstenaar over zijn werk.

Echt-Vals, donderdag 18 januari van 14.30 tot 16.30 uur
in Passenger Terminal Amsterdam, Piet Heinkade 27,
1019 BR Amsterdam (www.realismeamsterdam.com). Het
symposium maakt deel uit van het programma van
Realisme 07. De beurs voor hedendaagse figuratie. Inschrijven
via info@realismeamsterdam.com.

Lezingen in De Pont. Op zaterdag 20 januari om 15 uur
spreekt Diana Franssen, hoofd van de bibliotheek van het
Van Abbemuseum in Eindhoven, met de Tilburgse kunste-
naar Carina Diepens (°1958) naar aanleiding van het ver-
schijnen van haar nieuwste publicatie. In de reeks
NBKS/DE PONT kunstenaarsgesprekken is op donderdag 8
februari Nan Groot Antink en op donderdag 8 maart
Marjolein De Wit te gast. Deze lezingen beginnen telkens
om 20 uur en de inkom bedraagt 3 euro. (www.depont.nl)

Symbolen Constructies, maandag 22 januari van 18.30 tot
20.30 uur in Rivier cultuurkelder van boekhandel De
Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen. Naar
aanleiding van haar recente publicatie Symbolen
Constructies. 596 universele symbolen (www.genecode.be)
praat Inez Michiels over betekenisverbanden tussen kleu-
ren en symbolen en over een wetenschappelijke verklaring
voor het onbewuste opwekken van emoties door beelden.
Inschrijven via genecode@skynet.be.

Michel Desvigne. Landscape Strategies, donderdag 25 januari
om 20 uur in het Paleis voor Schone Kunsten, Zaal M,
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. De Franse landschaps-
architect Michel Desvigne praat over zijn werkwijze, motie-
ven en strategieën. Daarbij komen internationale projecten
met Rem Koolhaas, Kengo Kuma, Renzo Piano en Norman
Foster aan bod, alsook werk met Stéphane Beel en Xaveer
De Geyter (info en tickets www.bozar.be).

Curating the Library. In de lezingenreeks van deSingel spre-
ken op donderdag 1 februari industrieel ontwerpster Hella
Jongerius en cultuurfilosoof Frank Vande Veire over de
belangrijke boeken in hun leven en werk. Op donderdag 8
maart volgen architect Luc Deleu en beeldend kunstenaar
Aurélien Froment. Telkens om 20 uur in de Singel,
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (www.desingel.be).

Lezingen in het KMSKA. Op zondag 4 februari Egyptomanie:
Alexandre Cabanel, Cleopatra en het oude Egypte door Peter De
Smet, docent aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten te Gent en bij Amarant, eveneens te Gent. Naar
aanleiding van de tentoonstelling Vlaamse primitieven, de
mooiste tweeluiken zijn twee lezingen geprogrammeerd: op
zondag 4 maart Diptieken van Vlaamse primitieven: tentoon-
stelling en onderzoek door Ron Spronk, conservator Harvard
University Art Museums, Cambridge USA; op zondag 11
maart Diptychs in context: Function and Iconography door
Jessica Buskirk, doctoranda University of California,
Berkeley USA (KMSKA, Leopold De Waelplaats, 2000
Antwerpen; info an.desmedt@kmska.be).

Rotterdam Dialogues – the Periphery Complex, donderdag 8
tot zaterdag 10 februari in Witte de With, Witte de
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (www.wdw.nl). Het
symposium onderzoekt drie actuele thema’s in de beelden-
de kunst: het nieuwe publiek, het nieuwe geld en de nieuwe
locatie. Met sleutelfiguren uit de Rotterdamse, Nederlandse
en internationale kunstwereld.

Jörg Schlaich (INGENIEUR) ‘The Joy of Engineering’, maan-
dag 12 februari om 20.30 uur in Flagey, Belvédèrestraat,
Brussel (www.flagey.be). “Structuuringenieurs zijn mis-
schien wel de laatste generalisten”, luidt het credo van
Schlaich Bergermann & Partners. Schlaich ontwierp in
1972 de experimentele Olympische Arena te München
(samen met Frei Otto). Precies 35 jaar later presenteert Jörg
Schlaich zijn visie omtrent de volgende generatie structu-
ren.

Archistenforum. In de lezingenreeks van de studentenraad
architectuur Hogeschool Antwerpen zijn volgende bureaus
te gast: URA (www.ura.be) op woensdag 14 februari;
Atelier Kempe Thill (www.atelierkempethill.com) op woens-
dag 28 februari en nu architectuur atelier (www.nu-web.be)
op woensdag 7 maart, telkens om 20 uur in aula dieperik,
Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry
van de Velde, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
(http://student.ha.be/aria/archistenforum.html).

Commitment, zaterdag 17 maart in CC Mechelen,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen. Internationaal
symposium aansluitend bij de tentoonstelling Commitment
georganiseerd door CC Mechelen en CC Strombeek.
Referaten van Hans De Wolf, Diedrich Diedrichsen, John
Knight. (info 015/29 40 00)

Plastische kunsten
Domestic Landscapes. Bert Teunissen in Huis
Marseille. In principe kan alles een woning zijn, of het nu
een grachtenpand is of een grot, een kartonnen doos of een
rijtjeshuis. Zodra een mens ergens gaat wonen, promoveert
die plek tot woning. De vraag is: wat maakt een huis tot
thuis? Zit dat in meubels, kleuren, geuren, geluiden, licht-
val of in de andere mensen die er ook wonen? Het antwoord
van fotograaf Bert Teunissen is veelomvattend: een woning
is een landschap, een domestic landscape. Met dezelfde com-
plexiteit die een gebied tot een landschap maakt. Het
samenstel van objecten, mensen en zintuiglijke waarne-
mingen maakt een huis tot thuis, en Teunissen heeft gepro-
beerd dat vast te leggen.

Teunissen (geboren in Ruurlo, 1959) fotografeerde tien
jaar lang interieurs met hun bewoners in diverse Europese
landen. Hij maakte ongeveer 250 foto’s, waarvan een deel
nu geëxposeerd wordt in Huis Marseille, een fotomuseum
dat gevestigd is in een statig herenhuis op de Amsterdamse
Keizersgracht. Op iedere foto is een kamer te zien zonder
kunstverlichting. Alleen daglicht en soms een haardvuur
verlichten de ruimte. De mensen op de foto’s kijken door-
gaans frontaal in de camera, de gezichten staan neutraal
tot ernstig, vrijwel niemand lacht. Huisdieren en kinderen
zijn zelden aanwezig, de meeste foto’s hebben een oude
man en/of vrouw in de hoofdrol. Ze poseren voor de foto-
graaf, met wie ze zojuist een praatje hebben gemaakt; zijn
koffiekopje staat in veel gevallen nog op tafel.

De interieurs zijn over het algemeen proper en sober. Ze
zijn door de bewoners ingericht met een keur aan meubels,
foto’s, prenten, souvenirs, religieuze beeldjes en servies.
Geen Ikea, Coca Cola of Disney in deze woningen, maar
spullen die de bewoners door de jaren heen verzameld en
gekregen hebben, die nodig waren of die ze kochten omdat
ze ze leuk vonden. De meubels zijn niet op elkaar afgestemd
en daardoor zijn de interieurs heel persoonlijk en heel ver-
schillend. Tegelijk lijken ze ook op elkaar: op elke tafel ligt
een tafelkleed en overal staat er òf een kachel òf een televi-
sie centraal.

Een deel van de foto’s is op panoramaformaat geschoten
en groot afgedrukt. De laatste jaren is Teunissen vaker op
vierkant formaat gaan fotograferen, met een heel ander
soort foto’s tot gevolg. De panoramafoto’s laten veel interi-
eur zien en minder prominent de bewoner, waardoor het
idee van het domestic landscape goed overkomt. De vierkan-
te foto’s zetten de bewoner centraal en worden daardoor
meer karakterstudies.

Op een audiotour bij de tentoonstelling heeft Teunissen
niet alleen een toelichting op het totale project ingesproken,
maar vertelt hij ook de verhalen bij een aantal foto’s. Dit
noemt hij domestic stories. Ze gaan over een gepensioneerde
Portugese die dolgelukkig was met een tweekamerwoninkje
naast het huis van haar beste vriendin; over een man die na

MEMORY ON/OFF – This is a Moment
Johan Opstaele

16 februari tot en met 1 april 2007

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

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

toegang gratis
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
toegang tot 16 uur,
gesloten op maandag, 24.12 en 31.12.2006

Eerste tentoonstelling in de nieuwe galerieruimte:
Jan van de Pavert, nieuw werk, 13 januari – 17 februari 2007

Beurs: Art Rotterdam, 8 januari t/m 12 februari 2007
Gianni Caravaggio, 24 februari – begin april

Gebouw Detroit   Withoedenveem 8   NL-1019 HE Amsterdam   T +31 20 6236237   F +31 20 6390038   E-mail  info@paulandriesse.nl
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11–18 uur, zaterdag 14–18 uur, zondag 14–17 uur   www.galeries.nl/andriesse

GALERIE PAUL ANDRIESSE

NIEUW ADRES / NEW ADDRESS
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Nina Berman

GALERIE JACQUES CERAMI Route de Philippeville, 346 • 6010 Charleroi - Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 • Mobile 0032/0477 78 44 34
info@galeriecerami.be • www.galeriecerami.be 

tentoonstelling exposition

13/01>17/02/07
14h – 19h  woensdag donderdag vrijdag

mercredi jeudi vendredi
11h – 18h  zaterdag | samedi 
feestdagen gesloten | fermé les jours fériés 

IN DE HALLE, MARKT 1 TE 2440 GEEL
OPENINGSUREN vrijdag, zaterdag en zondag 10-17 uur. Toegang gratis.

RONNY DELRUE 20/01-11/03
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© Ronny Delrue
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lange tijd terugkeerde naar zijn geboortegrond om op kleine
schaal streekeigen producten te gaan maken; over een oud
Spaans stel dat volmaakt tevreden was met wat chorizo,
kaas en wijn in het voorraadkastje van hun piepkleine
woning. Verhalen die druipen van de nostalgie, van een ver-
langen naar een eenvoudig en puur leven. De basis van de
nostalgie ligt in zijn jeugd, zo vertelt Teunissen in zijn intro-
ductie op de tentoonstelling. Als kind werd hij teleurgesteld
toen zijn ouderlijk huis na een grondige verbouwing totaal
veranderd bleek. De vertrouwde lichtval en sfeer waren ver-
dwenen. Sindsdien jaagt hij de sfeer en lichtval van zijn
oude woning na en als hij ergens een glimp ziet van zijn her-
innering, wil hij fotograferen. Dat blijkt een sterke drijfveer,
aangezien het hem tien jaar aan de slag heeft gehouden. Hij
zocht naar huizen waar de veranderingen van het daglicht
nog het levensritme van mensen bepaalt.

Omdat in de introductie gemeld wordt dat Teunissen
“met spijt constateert dat door globalisering de authentieke
manieren van leven verdwijnen en dat mensen die een ster-
ke band met hun geboortegrond hebben, dreigen uit te ster-
ven”, neem je als bezoeker aan dat hij deze interieurs zo
aantrof. Hij documenteert wat dreigt te verdwijnen. Dat
betekent dat hij lang moet hebben gezocht naar de juiste
plekken. Bij het kijken naar de foto’s vraag je je soms af hoe
hij de selectie heeft gemaakt. In de queeste naar het levens-
ritme van zijn jonge jaren heeft Teunissen zijn grootfor-
maatcamera vooral neergezet in woningen van mensen die
het niet breed hebben. Knappe jonge mensen met hippe
designmeubels kwamen niet in aanmerking.

Het daglicht van één kant geeft de beelden een soort
Vermeer-sfeer, maar dan op een hedendaagse, meer directe
manier. De producten van Teunissens zoektocht zijn uitein-
delijk indringend, maar vooral ook esthetisch. Het zijn sub-
jectieve, persoonlijke beelden die de fotograaf ons voorhoudt.
Omdat de foto’s achter spiegelend glas zijn ingelijst en vaak
grote schaduwpartijen hebben, ziet de beschouwer regelma-
tig zichzelf weerspiegeld. De mensen op de foto’s kijken in de
lens en de beschouwer ziet zichzelf en wordt even binnenge-
laten in de woning van vreemden. En hoewel we behoorlijk
wat gewend zijn van de televisie, waar iedereen bij iedereen in
de slaapkamer kan kijken, zijn deze beelden bij vlagen pijnlijk
privé. Teunissen houdt ons – bedoeld of onbedoeld – spiegels
voor met zijn domestic landscapes. Dorine van Hoogstraten

p Domestic Landscapes. Bert Teunissen in Huis Marseille tot 4
maart in Huis Marseille, Keizersgracht 401, 1016 EK
Amsterdam (020/531.89.89; www.huismarseille.nl).

Adam Broomberg & Oliver Chanarin. De gretigheid
waarmee musea en galeries documentaire fotografie omar-
men, maakt duidelijk dat deze fotografische praktijk van-
daag hoog aangeschreven staat. Een belangrijke reden voor
dit succes is wellicht de grote flexibiliteit van die praktijk.
Niet gebonden aan een of ander specifiek genre, kan deze
fotografische stijl de meest diverse onderwerpen behande-
len. Documentaire fotografie is immers eerder een stijl dan
een genre. Ook de aristocratische terughoudendheid waar-
mee de documentaire fotograaf opereert, is een belangrijke
factor in het kritische en institutionele succes ervan: door
zichzelf uit het beeld weg te schrijven, suggereert de foto-
graaf dat het documentaire beeld de wereld eerder passief
ontvangt, dan actief (ver)vormt. Meteen verschijnt het
documentaire beeld als een neutrale ruimte waar de werke-
lijkheid zich in al haar gelaagdheid kan manifesteren. De
inhoudelijke winst die een dergelijke strategie oplevert,
wordt mooi geïllustreerd in de tentoonstelling die het
Stedelijk Museum Amsterdam wijdt aan het documentaire
werk van het fotografenduo Adam Broomberg (°1970) en
Oliver Chanarin (°1971).

De tentoonstelling, met als titel Facts, Fictions and Stories,
toont twee recente projecten. De eerste reeks speelt zich af
in Zuid-Afrika en bestaat voornamelijk uit portretten

(gecombineerd met enkele landschappen). De tweede reeks
exploreert enkele ideologisch belangrijke plaatsen in Israël
– in geen enkel beeld is er een mens te bespeuren. Ondanks
deze formele verschillen ontwikkelen beide reeksen eenzelf-
de thema. Telkens gaat het om landen waar het maatschap-
pelijke leven ontwricht wordt door een nauwelijks te con-
troleren geweld. De beelden kaarten dit geweld echter nooit
rechtstreeks aan. Hier zijn geen reportagefotografen aan
het werk die scherp stellen op de brutale schok van het
geweld of op de lichamelijke verminkingen die daarvan het
gevolg zijn. Niet de morele aanklacht interesseert hen, wel
hoe het geweld zich uitkristalliseert in maatschappelijke en
psychologische structuren.

In Zuid-Afrika vormt het lichaam het uitverkoren oorlogs-
gebied. Niet alleen omdat daar de klappen vallen, maar ook
omdat heel het conflict verankerd is in een bij uitstek licha-
melijk aspect, namelijk de huidskleur. De keuze voor het por-
tret ligt dan ook voor de hand. Hoe belangrijk die concrete
aandacht voor het lichaam wel is, blijkt ook uit de tekst die
de beelden begeleidt (en waarvan sporadisch ook resten
opduiken in de tentoonstelling). Deze tekst is niet een com-
mentaar van de fotografen bij de beelden, maar is de plaats
waar de geportretteerde zelf aan het woord komt: de tekst
geeft deze lichamen met andere woorden ook een stem. De
aanwezigheid van deze tekst (die in de catalogus telkens de
linkerbladzijde vult) suggereert meteen een meer intiem
contact met de geportretteerde. Tegelijkertijd echter wordt
deze suggestieve nabijheid weerlegd door het kader dat de
persoon telkens op een eerbiedwaardige afstand plaatst (alle
modellen worden ten voeten uit gefotografeerd). In dit span-

ningsveld treedt iets van het ontwrichtende geweld waaraan
deze mensen ten prooi zijn gevallen aan het licht. Het kader
wordt hier op een extreem dubbelzinnige manier ingezet: als
teken van een respectvolle afstand functioneert het tegelij-
kertijd ook als een kerker waar de geportretteerde zich (al
dan niet vrijwillig) in heeft teruggetrokken. Het kader arti-
culeert hier geen tussenruimte waar buiten en binnen op
elkaar kunnen worden afgestemd, maar werpt een onbe-
twistbare barrière op: tot hier en niet verder.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is natuurlijk even bloe-
dig als het conflict in Zuid-Afrika (en vereist eenzelfde tol
aan mensenlevens), maar de structuur ervan is totaal
anders. Dit conflict is verankerd in een strijd om land: tradi-
tionele boeren die hier al generaties lang leefden worden
geconfronteerd met nieuwe kolonisten die het land claimen
op basis van religieuze overtuigingen. Daarom kiezen de
fotografen hier niet voor portretfotografie, maar voor archi-
tectuur- en landschapsfoto’s. De fotografen (die allebei
joodse wortels hebben) laten het werkelijke strijdtoneel
links liggen en brengen plaatsen in beeld die een ander (en
vaak verborgen) facet van de strijd openbaren. Een eerste
reeks beelden exploreert het pretpark mini-Israël, een reus-
achtig schaalmodel dat gestalte geeft aan het toekomstige
Israël, terwijl de tweede reeks zich afspeelt in een trainings-
kamp van het Israëlische leger in de Negevwoestijn.

Beide plaatsen staan in het teken van een verregaande
wil tot controle. Mini-Israël kan immers gelezen worden als
een concretisering van een utopisch toekomstvisioen: er
wordt een aseptisch beeld van Israël getoond waaruit alle
maatschappelijke spanningen zorgvuldig zijn weggepoetst.

Bert Teunissen

La Alberca #6, 01.03.2005, 12:56
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STROOM
T. 070-3658985 INFO@STROOM.NL
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TERUG- EN VOORUITBLIK OP
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Het is een plaats die het onverteerbare heden uitveegt ten
voordele van een gefantaseerde toekomst. Hier wordt een
gedeelde verbeelding gecreëerd. Vandaar ook het spookach-
tige aanschijn van dit pretpark: wat we te zien krijgen is niet
verankerd in de realiteit, maar in een droomwereld. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat het de realiteit niet zou beïnvloe-
den, integendeel zelfs. Als de neerslag van een collectief
fantasma heeft het juist een heel belangrijke taak te vervul-
len: mini-Israël zet de bevolking op weg naar een eindpunt,
maar is dat eindpunt natuurlijk niet zelf. Als hoopvol beeld
van de toekomst, functioneert het als een balsem voor de
huidige ellende. Ook ‘Chicago’, de naam die het Israëlische
leger geeft aan de zorgvuldige reconstructie van een
Palestijnse wijk (compleet met Arabische graffiti), kan gele-
zen worden als een concrete materialisatie van dit quasi
paranoïde verlangen tot controle. Als oefenterrein voor het
Israëlische leger moet deze reconstructie de soldaten ver-
trouwd maken met een terrein waar ze later worden
gedropt. Eenzelfde fantasie ligt aan de basis van dit virtuele
dorp: ook hier weer hoopt men het heden te kunnen con-
troleren door de complexe leefwereld van de tegenpartij te
reduceren tot een schematische en hanteerbare abstractie.
Beide reeksen openbaren zo de fantasmatische schema’s die
de Israëlische verhouding tot de realiteit bepalen en die
tabula rasa moeten maken met de complexe en gedeelde
geschiedenis van het land.

De foto’s van Broomberg & Chanarin zijn beelden van iets
wat zelf al als beeld functioneert. Precies door deze herha-
ling (die natuurlijk geen letterlijke herhaling is, maar altijd
ook een verplaatsing inhoudt), wordt de ideologische func-
tie van deze ruimtes zichtbaar gemaakt. En precies hierin
ligt de kritische kracht van documentaire fotografie: in
plaats van de werkelijkheid simpelweg te reproduceren,
werkt ze als een instrument van ontmaskering. En dat
bereikt de fotograaf niet door de subjectiviteit ten volle te
laten spelen, maar juist door zich te beperken tot een nauw-
gezette registratie. Steven Humblet

p Facts, Fictions and Stories. Two Projects by Adam Broomberg
and Oliver Chanarin tot 25 februari in het Stedelijk Museum,
Post CS-gebouw, Oosterdokskade 5, 1011 AD Amsterdam
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

Rouault – Matisse. Correspondances. Van hun eerste
ontmoeting in het atelier van Gustave Moreau in 1891 tot
hun laatste samenzijn in Nice in 1953 (Rouault overleed in
1954, Matisse in 1958) onderhielden Rouault en Matisse,
hoe verschillend hun levenswijze en hun artistieke opvat-
tingen ook waren, een hechte vriendschap.

De tentoonstelling Rouault – Matisse. Correspondances in
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris is meer het
relaas van de “vive sympathie d’art” die beide kunstenaars
verbond, dan van een gemeenschappelijk artistiek avon-
tuur. Getuige hiervan de recent verzamelde briefwisseling

tussen beide kunstenaars, maar ook tussen hun kinderen
Isabelle Rouault en Marguerite en Pierre Matisse, die
Rouault in New York vertegenwoordigde. De tentoonstel-
ling concentreert zich meer op het oeuvre van Rouault,
waarvan het museum, dankzij een schenking van Maurice
Girardin, een belangrijk ensemble bezit.

Allebei kregen ze een opleiding bij Gustave Moreau, ze
debuteerden gezamenlijk in de cage aux fauves op het Salon
d’Automne van 1905, ze werkten beiden voor het tijd-
schrift Verve van Tériade en voor Diaghilev en de Russische
balletten (Matisse voor Le Chant du rossignol op muziek van
Stravinsky (1919), Rouault voor Le Fils Prodigue op muziek
van Prokofiev (1929)) en allebei illustreerden ze Les Fleurs
du mal van Baudelaire. Maar verder hadden ze artistiek wei-
nig gemeen. Matisse was een verfijnd epicurist, Rouault een
van de zeldzame Franse expressionisten, een religieus geïn-
spireerde kunstenaar, die zijn plastische drie-eenheid
‘vorm, kleur en harmonie’ naar eigen zeggen ten dienste
stelde van een mystieke drie-eenheid, ‘de clown, de kunste-
naar en Christus’.

Alvorens toe te treden tot het atelier van Gustave Moreau,
waar naast Matisse ook Marquet, Manguin en de vroeg
gestorven Belgische schilder Henri Evenepoel (1872-1899)
werkzaam waren, had Rouault reeds een opleiding als glas-
schilder en restaurateur van glasramen achter de rug. Niet
alleen de religieuze onderwerpen, maar ook de zware con-
touren van zijn figuren, zoals die door de glas-in-lood-tech-
niek bepaald werden, roepen herinneringen op aan zijn
vroegste artistieke bezigheden. Na de dood van Moreau in
1898 werd zijn woonhuis en zijn atelier opengesteld als
museum. Rouault werd de eerste conservator.

Van hun leermeester, die ze systematisch le patron noem-
den, herinneren Rouault en Matisse zich vooral zijn intel-
lectuele uitstraling en zijn op vrijheid gebaseerde onder-
wijs. In hun vroegste werken staan beide kunstenaars nog
dicht bij mekaar, zoals in een reeks olieverfschetsen naar
levend model duidelijk te zien is. Maar na hun gemeen-
schappelijk succes als ‘fauvist’ gaan ze allebei hun eigen
weg. Matisse exploiteert vooral de kleur. Rouault kiest voor
zijn expressief, bijwijlen karikaturaal realisme voor sombe-
re tonen en zwarte contouren. Zijn religieus geïnspireerd
humanisme gaat uit naar figuren in de marge van de maat-
schappij zoals beschuldigden voor hun rechters, meisjes
van plezier, clowns, potsenmakers en ander circusvolk.
Zowel inhoudelijk als vormelijk sluiten zijn tekeningen en
schilderijen, soms ironisch, soms vol mededogen, nauw
aan bij de traditie van Daumier. Het subliem komische gaat
ongemerkt over in het subliem tragische.

De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan Rouaults
relatie met zijn ‘marchand’ Ambroise Vollard, een relatie die
zowel stimulerend als remmend werkte en die uiteindelijk
eindigde in een reeks eindeloze processen. In 1913 koopt
Ambroise Vollard de volledige inhoud van Rouaults atelier,
een ensemble van 770 werken. In 1925 bezorgt hij hem een
atelier. Hierdoor wordt Rouault meer en meer afhankelijk
van zijn ‘marchand’, die reeds het merendeel van zijn werk
bezat. Vollard ergert zich echter aan het perfectionisme en de
traagheid van zijn kunstenaar. Deze laatste beklaagt zich
over de manier waarop zijn ‘marchand’ de productie wil
opdrijven. “Il croit que cela se fait en soufflant dessus”,
schrijft hij. Vanaf 1936 verslechtert hun relatie. Wanneer
Vollard uit het atelier 133 werken ontvreemdt, is de maat vol.
Rouault neemt een advocaat. Na het plotse overlijden van
Vollard in 1939 wordt het atelier door de erfgenamen verze-
geld. In 1947 krijgt Rouault na een rechtszaak, die inzake
auteursrecht gezaghebbend zal worden, slechts een deel van
zijn werk terug. In aanwezigheid van een gerechtsdeurwaar-
der verbrandt Rouault 315 onafgewerkte schilderijen, die hij
gezien zijn leeftijd toch niet meer had kunnen afwerken.

Vollard, die ook uitgever was, stimuleerde Rouault onder
meer tot het maken van talrijke gravures, waaronder de
belangrijke reeksen Les Réincarnations de père Ubu (1932), Le
cirque de l’étoile filante (1938), Passion (1939) en vooral zijn
meesterwerk Miserere et Guerre (1917-1947). Hierbij wordt
de christelijke kunst via Rouaults geliefkoosde onderwerpen,

Georges Rouault

Fille, 1906

Thalys inspireert
wie kunst adoreert.
Informatie en reservaties op www.thalys.com

Brussel-Keulen 
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presentspresents

emily
wolfe
veronica
brovall

heidi
voet
michael
filez

21 .01.2007 - 04 .03.2007 08 .02.2007 - 12 .02.2007 11 .03.2007 - 22 .04.2007

Art Rotterdam
presenting

Veronica Brovall
Anneke Eussen
Nathalie Guilmot
Jochen Mühlenbrink
John Timberlake
Adriaan Verwée
Anne Wenzel

OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40
B - 9000 Gent (near S.M.A.K.)
+32 9 324 45 29
info@onetwenty.be
www.onetwenty.be
wed-thu-fri-sun from 2till 6 pm
and by appointment
designed by sarageerts@hotmail.com

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

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

Robert Barry
25 januari – 24 februari

Jean-Luc Moulène 
1 maart – 21 april

Veronica Brovall (Zweden)      ROOTFILLING

Vernissage op donderdag 18.01.07 van 18u tot 21u — Tentoonstelling van 19.01.07 tot 04.03.07
Open: dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u / zaterdag van 13u tot 17u — Extra open tijdens het Brussels Kunstenweekend 02.03 – 04.03 
van 11u tot 18u — Gesloten op de zaterdagen 17.02 en 24.02

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

01_Breda - 16 februari t/m 31 maart
Presentatie: 16.02.2007 om 20 uur

Alles Nahe werde fern

Stephen Walter  (GB)

Elout de Kok (NL)

Frank Havermans (NL)

Diederik Klomberg (NL)

01_Antwerpen I - 26/27/28 januari
Presentatie: 26.01.2007 om 20 uur

ism Kunstenfestival 0090

01_Antwerpen II - 01/02/03 maart
Presentatie: 01.03.2007 om 20 uur

Lode Geens (B)

_Breda - Kloosterlaan 138

_Antwerpen - Provinciestraat 287

t: +31 (0)76 514 19 28

e: info@lokaal01.org

w: www.lokaal01.org

<BE>      12|06 - 02|07

<FR>      01|07 - 06|07

<SE>      02|07 - 05|07

<TR>      01|07 - 02|07

<NL>      01|07 - 03|07

<AU>      03|07 - 08|07

<DE>      04|07 - 09|07

INFO VZW ARTISTS IN RESIDENCE ANTWERPEN
Oosterweelsteenweg 3 - B-2030 Antwerpen  |  info@airantwerpen.be 
T +32 3 475 17 57  |   F +32 3 485 51 88 | www.airantwerpen.be

JÜRGEN OTS

AGNÈS GEOFFRAY

NATHALIE DJURBERG

EMRE ERKAL

HADASSAH EMMERICH

JOHANNA KIRSCH

NIKOLAUS GANSTERER

N E W R E S I D E N T S S P R I N G 2 0 0 7
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het landschap en de menselijke figuur, opnieuw uitgevon-
den. Alhoewel begonnen in 1912, zal het tot 1947 duren
vooraleer de 58 gravures (aquatint op een achtergrond van
heliogravure) van Miserere et Guerre gepubliceerd worden.
De meeste platen ontstonden tijdens de Eerste Wereldoorlog,
waardoor het thema van de Miserere verbonden wordt met
dat van de oorlog, het lijden van Christus met dat van de
mens. Het sacrale en het profane reiken elkaar de hand.
Jezus en de mens komen tot dezelfde vaststelling, deze van le
dur métier de vivre. Dat de volledige reeks pas na de Tweede
Wereldoorlog gepubliceerd werd, ondanks het feit dat de pla-
ten reeds in 1927 drukklaar waren, maakte ze opnieuw
brandend actueel. Lieven Van Den Abeele

p Rouault-Matisse. Correspondances tot 11 februari in het
Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du
Président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00;
www.mam.paris.fr). Vanaf 25 maart tot 17 juni is deze ten-
toonstelling te gast in het Musée départemental Matisse in
Le Cateau-Cambrésis. 

Architectuur en Vormgeving
De Keuken. Een levenswijze. De Fondation pour
l’Architecture en de Archives d’Architecture Moderne
(AAM) pakken in Brussel samen uit met een rijk geïllus-
treerde tentoonstelling over de geschiedenis van de keuken.
De tentoonstellingsruimtes van de Fondation pour
l’Architecture zijn gevuld met keukens, keukentoestellen,
ontwerptekeningen, reclamefolders, tijdschriften, foto’s
enzovoort van omstreeks 1900 tot vandaag. De verzame-
ling is overweldigend. Er staat een reconstructie van de
Cubex-keuken van architect Louis-Herman De Koninck en
co uit 1930, een Bruynzeel-keuken naar ontwerp van Piet
Zwart uit 1937, een reconstructie van de keuken van ont-
werpers Charlotte Perriand en Le Corbusier van omstreeks
1950 uit de Unité d’Habitation in Marseille, een bolvormi-
ge keuken van de Italiaanse firma Sheer uit 2005… Er zijn
foto’s, advertenties en modellen te zien van koelkasten en
kookfornuizen uit verschillende decennia. Verrassend zijn
bijvoorbeeld de reclame van de cilindervormige koelkast
Hydrofrix uit de jaren ’30 en de houten koelkast van EFA uit
het begin van de 20ste eeuw. Het uiteenlopende materiaal
is tentoongesteld aan de hand van een reeks min of meer
chronologisch gerangschikte subthema’s, vertrekkende
van “vóór de keuken” tot “de keuken van de toekomst”.
Tussenin zitten onder meer “de kelderkeuken”, “de ratione-
le keuken”, “de keuken in het appartement”, “steenkool,
gas of elektriciteit” en “het ritueel van de afwas”.

De Keuken. Een levenswijze vertelt niet zomaar een
geschiedenis. De tentoonstelling belicht in de eerste plaats
producten van grote ontwerpers (Henry Van de Velde, Willy
Van Der Meeren, Gerrit Rietveld…) en baanbrekende mer-
ken (Tout en ordre, Electrolux, AGA…) ook al wordt dit niet
expliciet gesteld. Slechts hier en daar becommentariëren
enkele foto’s expliciet de veranderingen in het ‘gewone’
sociale leven in de keuken. Tussen de foto’s van de model-
keuken voor de Kempense mijnwerkerswoning van archi-
tecten Fernand Bodson en Antoine Pompe uit 1914 en het
subthema over koelkasten hangt bijvoorbeeld een beeld,
eveneens uit 1914, van een mijnwerkersgezin. Hoewel de
foto duidelijk is geënsceneerd, herinnert ze aan de toenma-
lige was- en eetgewoonten rondom de Leuvense stoof.
Andere foto’s over het dagelijkse leven in de keuken hangen
er een beetje verloren bij. Zoals de interieurbeelden van
sociale woningen van kunstenaar François Hers: deze
foto’s waren eerder al door de AAM gepubliceerd in het
boek Intérieurs (1981), maar krijgen nu een ietwat onge-
lukkige plaats in de directe nabijheid van de loftkeuken uit
de jaren ’90.

De tentoonstelling brengt een positief, bijna modernistisch
vooruitgangsverhaal. De ondertitel Van duister naar licht is
wat dit betreft veelzeggend. De keuken evolueerde van een
donkere, bedompte woonplaats waar men kookt, eet, wast,
breit, kaart, leest, rookt en speelt, naar een goed verlichte
kamer met persoonlijkheid. En gelukkig maar. Grote moder-
nistische ontwerpers hebben deze evolutie gestimuleerd,
maar dit proces is vaak net iets complexer dan de tentoon-
stelling aangeeft. Zo was de Cubex-keuken met haar gestan-
daardiseerde en op diverse wijzen combineerbare modules
een baanbrekend ontwerp. Maar wat de tentoonstellingsma-
kers niet meegeven is dat de keuken haar oorspronkelijk
doelpubliek, de arbeidersbevolking, nauwelijks heeft bereikt.
De Cubex-keukens kwamen vooral terecht in de huizen en
appartementen van de rijkere burgers. Ook de tentoonstel-
lingscatalogus, samengesteld door historicus Emmanuel
Collet, corrigeert dit beeld niet. Het boekje, uitgegeven door
de AAM, moet het vooral hebben van het beeldmateriaal,
maar door het bijzonder kleine formaat (ca. 14x14 cm)
komen veel afbeeldingen nauwelijks tot hun recht.

Hoewel De Keuken. Een levenswijze binnenlandse en buiten-
landse producten en ontwerpen toont, ligt de focus op
België. Maar wat vertelt de confrontatie met de uitheemse
keukens? Bestaat er zoiets als een Belgische, Vlaamse,
Brusselse of Waalse keuken? Waarin verschilt de
Bruynzeel-keuken van Piet Zwart met de Cubex-keuken
van De Koninck en co? Dergelijke vragen worden in de ten-
toonstelling niet behandeld. Ook de afsluiter van het par-
cours ondersteunt in de eerste plaats het ‘vooruitgangsver-
haal’ van de tentoonstelling. Acht gediplomeerde fotogra-
fen van La Cambre fotografeerden een vijftigtal Belgen in
hun keuken. De resultaten worden gepresenteerd in een
portretgalerij. We zien veel opgewekte gezichten. De keu-
kens zijn ruimtes met persoonlijkheid. Fredie Floré

pFondation pour l’Architecture, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
(02/642.24.62; www.fondationpourlarchitecture.be).

Over beeld en geluid. Jaap Drupsteen en Neutelings
Riedijk Architecten. Het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid herbergt ongeveer zeventig procent van het audio-
visuele materiaal dat in Nederland sinds 1896 werd gepro-
duceerd, en de grootste muziek- en filmverzameling van
Nederland. Een geschikt gebouw voor het Instituut bestaat
dan ook grotendeels uit depot- en archiefruimte, zonder
daglicht en met precies gedefinieerde klimatologische condi-
ties. Ongeveer de helft van het programma (en al het mate-
riaal) is daarom ondergronds gesitueerd, maar ook het
bovengrondse deel omvat een grote ruimte zonder daglicht:
de Beeld en Geluid experience, over de media van toen en nu.

Zo bezien is de gevel van groot belang. Want hoe krijgen al
die ruimten zonder ramen een aantrekkelijk gezicht naar de
buitenwereld? Neutelings Riedijk Architecten haalde Jaap
Drupsteen (°1941) erbij. Drupsteen is een van Nederlands
bekendste onbekende ontwerpers. Alle Nederlanders hebben
een paspoort naar zijn ontwerp op zak, heel Nederland
betaalde tot de invoering van de euro met door hem ontwor-
pen briefgeld (de kievit, de vuurtoren), en velen herinneren
zich de leaders voor KRO’s Sport op Zaterdag (1980), Den Haag
Vandaag (1980) of Kunstmest (1993). Maar eigenlijk is hij
vooral een kunstenaar op het snijvlak van beeld en geluid.

Museum Hilversum heeft naar aanleiding van de ope-
ning van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een
dubbelportret gemaakt van de architect en de kunstenaar.
Vijftien maquettes, als fonkelende diamanten op zwart flu-
weel, tonen de context van het werk van de architect.
Prachtig, maar bekend terrein. Het is vooral de tentoonstel-
ling over Drupsteen die de nieuwste aanwinst in het
Hilversumse Mediapark een extra dimensie geeft. Het
merendeel van de expositie bestaat uit televisiefragmenten
die Drupsteen zelf van commentaar voorziet. De bewegen-
de beeldcollages stammen uit de jaren ’70, maar zijn – hoe-
wel gedateerd gezien de technische mogelijkheden – nog
altijd fascinerend om naar te kijken. Typerend voor zijn
manier van denken is zijn commentaar op een van zijn dier-
baarste producten: Hertejoch Zanker uit 1983. “Het is een
animatie over iemand die schrijft aan een tafel en wat hij

schreef meteen daarna weer weggooide. Dat was het hele
verhaal, maar het is bijzonder omdat het kunst is die tot
stand komt met de maakmiddelen van televisie. Kunst op
een televisionaire manier.”

Vooral muziektelevisie leent zich daarvoor. “Muziek-
televisie is een wereldwijd probleem. Een spelend orkest op
de elektronische glazen buis is een groep kleine poppetjes.
Camera’s gaan dan maar op zoek naar details. Dat leidt al
decennialang tot clichés als vingers op snaren, monden
blazend op pijpen, brillen, neuzen en haardossen. Beelden
die eerder afleiden dan de aandacht concentreren op
muziek. TV moet beter laten ZIEN wat we HOREN”, zegt
Drupsteen op zijn website. Voor De BV Haast Show (1977)
gebruikte hij schilderijen van de 16de-eeuwse architect en
schilder Vredeman de Vries als basis voor een virtueel drie-
dimensionaal decor voor een orkest (het Willem Breuker
Kollektief). Echte mensen gevat in surreële beelden, die des-
ondanks een ‘onontkoombare illusie’ bieden. Hetzelfde
effect is waarneembaar in de Doe Maar Special (1988),
waarvoor hij de liedteksten visualiseerde in beeldcollages
waarin de popartiesten figureerden, opdat het beeld geen
eendimensionale illustratie werd bij de liedjes.

Ook in zijn eigen composities zijn beeld en geluid verwe-
ven. Sinds een aantal jaar werkt hij aan een connectiesys-
teem tussen beeld en geluid, om beeld en geluid op elkaar te
kunnen afstemmen binnen de maatvoering die in muziek
gebruikelijk is. Met zijn band Tom Push, een audiovisueel
combo, ontwerpt hij motion graphics, waarin soundtrack en
animaties als virtuele ritmesectie de live spelende musici
begeleiden. Soortgelijke animaties maakt hij ook bij klassie-
ke muziek, bijvoorbeeld voor het Holland Festival. Dat gaat
zover dat de startmomenten van de video’s in de partituren
vermeld staan. De dirigent kan zelf bepalen wanneer ze
gespeeld worden, in welke snelheid en met welke intensiteit.
Zo kunnen beweging en geluid van twee kanten worden
beïnvloed, een voorwaarde voor de synthese die Drupsteen
nastreeft. “Muziek en geluid moeten zich hechten aan het
beeld, alsof het beeld het geluid veroorzaakt.”

Met recht dus werd Drupsteen gevraagd om de gevels van
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid inhoud te
geven. De opdracht van Neutelings Riedijk luidde: “Gebruik
beelden uit het archief en bewerk ze zodanig dat het gebouw
uitbundig gekleurd wordt en toch monumentaal blijft.
Voorkom dat het gebouw een grote kiosk wordt.” Dat heeft
geleid tot een selectie van 748 beelden uit allerlei tijdperken
en genres die de Nederlandse televisie rijk is. Vervolgens zijn
de beelden bewerkt. De stills vervloeien in horizontale rich-
ting, de kleurintensiteit is opgevoerd en tot slot komt het ori-
ginele beeld in glasreliëf weer terug. Dat alles in één tech-
nische handeling: pigmentpoeders, glasplaat en mal gingen
tegelijkertijd de oven in. Het resultaat is een doorlopende lus
van beelden die de Nederlandse televisiegeschiedenis ver-
beeldt, alsook een nieuwe interpretatie van het fenomeen
kunst op een televisionaire manier. Indira van ’t Klooster

pOver beeld en geluid tot en met 6 mei in Museum Hilversum,
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum (035/629.28.26;
www.museumhilversum.nl en http://portal.beeldengeluid.nl).

Jaap Drupsteen en Neutelings Riedijk Architecten

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Foto: Jan Derwig

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

Wintertentoonstelling met de volgende kunstenaars:

DE BRUYCKERE BERLINDE / BARAN PHILIP /
DANIELE MARIO & ANNE / DE COCK JAN /
GOUAT MARIE-CLAIRE / GUAFFI PATRICK / 
KAYSER ROBERT / KOSHLYAKOV VALERY / 
PAPARELLA JUAN / TIBBAUT DIANA / 
VAN GESTEL KRISTOF / VE DIDIER / 
VOLLEKINDT ROBERT
de tentoonstelling loopt tot 18.02.2007
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Generaal Bothastraat 7D T 040 2815503 EINDHOVEN overslag@iae.nl Voor info ROUTE en programma: www.iae.nl/users/overslag Open: Do. en vrij. van 11 - 15 uur, zondag van 13 - 17 uur

Masterclass II > 22 - 28 januari
Masterclass onder leiding van de Eindhovense kunstenaar Jan
van den Dobbelsteen onder de titel Gezichtsbedrog. Van den 

Publieke 
presentatie masterclass: Za. 27 januari vanaf 20 uur en 28 
januari van 13-17 uur. Voor inschrijvingsmogelijkheid > website 

Naro Snackey > 18 februari - 4 maart. 
Naro Snackey verblijft 3 weken in De Overslag en realiseert ter plekke 
nieuw werk. OPENING: Zondag 18 februari om 15.00 uur / 3 pm

> Couple / 2005
Wood, comp.print,
paint/ 122 x 78 cm

25 feb - 1 april 2007 

Hellen van Meene, polaroids en Kid’s Wear 

Van Zoetendaal Keizersgracht 488    1017 eh Amsterdam    willem@vanzoetendaal.nl   +31 20 624 98 02    www.vanzoetendaal.nl

Galerie de Expeditie
Curdin Tones         Hiryczyuk / van Oevelen Art Rotterdam
sculpturen en fotografie fotografie standnr 52

t/m 20 januari 27 januari t/m 10 maart 8 t/m 12 februari

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

Aanwinsten
I.p.v. Mashkov. Het Gemeentemuseum in Den Haag laat
deze maanden een selectie zien van werk dat recentelijk is
aangekocht binnen het nieuwe ‘ontzamelingsbeleid’. Een
dergelijke beleidsoptie houdt in dat musea werken uit de
eigen collectie verkopen die geruime tijd in het depot heb-
ben gezeten, om met de opbrengst werk aan te kopen dat
een grotere expositiewaarde heeft. De meest opmerkelijke
verkoop van het Gemeentemuseum in deze context is een
bloemstilleven van de Russische schilder Ilja Mashkov
(1884-1944). Dit werk leverde het museum ruim 3 miljoen
euro op. Het is het enige afgestoten werk dat als fotorepro-
ductie te zien is op de tentoonstelling.

Voor een ontzamelingsbeleid wordt gekozen omdat het
meer dynamiek in de collectie zou brengen, die hierdoor
geen statische accumulatie van aankopen is, maar een
open geheel. Het museum kan zich zodoende op uitgespro-
ken wijze herprofileren. Ten tweede geeft men zo gehoor
aan de al jaren klinkende oproep om kunst zoveel mogelijk
uit de depots te houden. Door een museum de mogelijkheid
te geven om ongewenste werken ‘in te wisselen’ voor werk
dat beter aansluit bij het huidige expositiebeleid, nemen de
mogelijkheden om de collectie te exposeren toe.

De vrijheid om een collectie deels te herscheppen brengt
wel het gevaar met zich mee dat de historische complexiteit
van de collectie verloren gaat. Een museale verzameling is
meer dan louter een groep werken. Het is tevens een histo-
risch ‘document’ dat inzicht geeft in de kunstgeschiedenis
in concrete zin. Een museale collectie is een levend archief,
dat als doel heeft om zichzelf op anachronistische wijze te
actualiseren. Dat houdt de mogelijkheid in om werken die
op een eerder moment zijn aangeschaft te confronteren met
de museale werkelijkheid van vandaag. 

Bij de tentoonstelling in het Gemeentemuseum spelen
overwegingen over de status van de collectie en het nieuwe
beleid echter een marginale rol. De lijst van afgestoten wer-
ken is overigens niet echt spectaculair. Het overgrote deel
van de 107 nummers bestaat uit 19de- en vroeg 20ste-
eeuwse werken van schilders die vaak allang in de vergetel-
heid zijn geraakt. Het pakket zonder Mashkov bracht min-
der dan 200.000 euro op. De verkoop heeft iets weg van een
zolderopruiming en had zonder het stilleven van Mashkov
weinig opzien gebaard.

In de presentatie van de nieuw aangekochte werken is de
kans gemist om te reflecteren op de rol van de collectie en de
relatie die zij tot de concrete ruimte van het museum heeft.
Van Krimpen, bekend om zijn zakelijke en marktgerichte
benadering van kunst, is wars van theorie. Hij opteert voor-
namelijk voor klassieke media als schilderkunst en fotogra-
fie en hij biedt het publiek zonder veel opsmuk zijn keuzes
aan. De namen variëren van grootheden als Andy Warhol,
Jörg Immendorff, Markus Lüpertz, Frank Stella, Rineke
Dijkstra en Thomas Ruff tot jongere kunstenaars als Tjebbe

Beekman, Sebastian Gögel, Matthias Weischer, David
Schnell, Michael Kirkham en Hadassah Emmerich.

In de schilderkunst lijkt daarmee de nadruk te liggen op
technisch imposant werk met complexe narratieve composi-
ties en verwijzingen naar de geschiedenis van de schilder-
kunst. Oeuvres die een reflectie bieden op het medium, bij-
voorbeeld op de spanning tussen materiaal en inhoud, zijn
ondervertegenwoordigd. Veelzeggend in dat opzicht is dat
wel werk van Immendorff, Lüpertz en A.R. Penck werd aan-
gekocht en niets van Gerhard Richter, Sigmar Polke of Blinky
Palermo. Van Krimpens voorkeur lijkt uit te gaan naar de
meer klassieke, expressionistische kunst van deze generatie. 

Dit neemt niet weg dat Uzlany II, het recent aangekochte
werk van Frank Stella, een bijzondere aanvulling is op de
collectie. Het werk, dat zich voorzichtig uitstrekt in de ruim-
te en breekt met het platte vlak van het schilderij, is een
sleutelstuk in het oeuvre van Stella. Ook Schade, dass Wols
das nicht mehr miterleben darf van Martin Kippenberger is
een mooie aanwinst. Het werk is een ode van de jonge
Duitse schilder aan zijn landgenoot en collega-kunstenaar
Wols (eigenlijk Alfred Otto Wolfgang Schulze) die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door Parijs zwierf en snapshots
maakte met een uitzonderlijke aandacht voor het onbedui-
dende. Dergelijke werken vullen de leegte op die achterblijft
na het vertrek van Mashkov. Steven ten Thije

p i.p.v. Mashkov loopt tot 25 maart in het Gemeentemuseum
Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
(070/338.11.11; www.gemeentemuseum.nl).

Fotomuseum in Den Haag 1100 foto’s rijker. Het
Fotomuseum Den Haag – onderdeel van het Gemeente-
museum – heeft een 1100 foto’s tellende collectie verwor-
ven, bijeengebracht door Willem van Zoetendaal, galerie-
houder en gewezen hoofddocent aan de Rietveld Academie.
Onder meer werk van Rineke Dijkstra, Paul Kooiker en
Céline van Balen maakt deel uit van deze aanwinst. De ver-
zameling werd deels aangekocht en is deels geschonken;
het gaat om vroeger werk van studenten en docenten van
de afdeling Fotografie van de academie. In 2008 is een over-
zichtstentoonstelling gepland van de verworven collectie.
(www.fotomuseumdenhaag.nl)

Publicaties
Mies van der Rohe. The Krefeld Villas. Voor velen, en
niet in het minst voor het ‘grote publiek’, zal Mies van der
Rohe (1886-1969) altijd de architect blijven van het Duitse
Paviljoen op de Internationale Tentoonstelling in Barcelona
uit 1929. Zijn bijdrage tot de modernistische canon wordt
vaak nog aangevuld met de Villa Tugendhat uit 1930 (de
‘miesiaanse’ pendant van de Villa Savoye), het Farnsworth
House uit 1950 of de Neue Nationalgalerie in Berlijn uit
1968. Het zijn stuk voor stuk ‘sleutelwerken’ die bijdragen
tot de constructie van het beeld van Mies van der Rohe als
een van de belangrijkste en meest progressieve Europese
modernistische architecten. Het discours is bekend: het
oeuvre van Mies is modern en vooruitstrevend; het zoekt
geen aansluiting bij het verleden; het brengt de voordelen
van het nieuwe ‘machinetijdperk’ en van de industriële
revolutie tot uitdrukking door het veelvuldige gebruik van
glas en staal; het is transparant, waarachtig, ‘echt’, anti-
burgerlijk en avant-gardistisch. Een essay uit 1924 met de
veelzeggende titel Baukunst und Zeitwille maakt duidelijk
dat Mies van in het begin tot deze beeldvorming heeft bijge-
dragen. “Ondanks al mijn waardering voor de schoonheid
van ambachtelijk werk besef ik heel duidelijk dat het
ambacht als bedrijfsvorm ten dode is opgeschreven. [...] Wie
de moed heeft te beweren dat we buiten de industrie kun-
nen, mag daarvoor het bewijs op tafel leggen.” Het oeuvre
en de persoon van Mies liggen, samen met leven en werk
van Le Corbusier uiteraard, aan de basis van wat – ook nu
nog – onder moderne architectuur wordt verstaan.

Een recent boek van Kent Kleinman en Leslie Van Duzer
(een duo dat begin jaren ’90 al een monografie aan Villa
Müller van Adolf Loos wijdde) neemt zich voor om dat
beeld te deconstrueren, en wel aan de hand van het ont-
werp en de ontstaansgeschiedenis van twee veronacht-
zaamde villa’s in Krefeld (1927-1930): Haus Lange en Haus
Esters. Mies heeft de twee bakstenen huizen altijd als een
soort van dirty little secret afgedaan, als een realisatie waar-
in hij niet ‘voluit is kunnen gaan’, omdat de bouwheren
tegenwerkten en omdat hij in die periode noodgedwongen

Frank Stella

Uzlany II, 1973
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meer aandacht besteedde aan het exemplarische Barcelona
Paviljoen en de Villa Tugendhat, die ook aan het eind van de
jaren ’30 werden gerealiseerd. “I wanted to make this
house [Haus Lange] much more in glass, but the client did
not like that. I had great trouble”, zei Mies zelf tijdens een
debat aan de Architectural Association in 1959. De huizen
werden voorgesteld als noodzakelijke mislukkingen, als
inconsequenties die nu eenmaal gepaard gaan met de pro-
ductie van een groots consistent oeuvre. De (naoorlogse)
historiografie en kritiek volgde de mening van de meester:
de Krefeld villa’s werden langzaam vastgezet als onvolwas-
sen fases van een architect-in-wording, als symptomen van
een strijd tegen neoklassieke architecturale opvattingen
– en als dusdanig enkel interessant binnen de kronkelende
zoektocht naar een persoonlijke moderne architectuurtaal.
Kleine raamopeningen, zware bakstenen muren, oneerlijke
constructiemethodes, strak afgebakende kamers, een woe-
kerend, duister en ‘burgerlijk’ grondplan: het zijn kenmer-

ken van de villa’s die, althans voorafgaandelijk aan de
publicatie van deze monografie, als de laatste zonden van
een ‘moderniserende’ architect werden gezien, noodzake-
lijk voor de realisatie van de ‘echte’, contemporaine mees-
terwerken – reculer pour mieux sauter als het ware.

Kleinman en Van Duzer zijn zich bewust van de hardnek-
kige geschiedenis die ze misschien niet te lijf willen gaan,
maar toch ernstig willen nuanceren. Zelfs de restauratie
van de Krefeld villa’s na de Tweede Wereldoorlog, en de
ingebruikname ervan als kleine musea voor moderne
kunst, heeft het ‘beeld’ van de huizen alleen maar versterkt.
Het is precies die restauratie, en de daaropvolgende ‘musea-
le’ werking, die door de auteurs wordt ingeschakeld als een
bewijs van de ontstellende kracht van deze weggemoffelde
bakstenen huizen. Het is een kracht die steunt op eigen-
schappen van het ‘moderne’ – en dus van ‘architectuur’ –
en die de aloude noties van het gecanoniseerde modernis-
me overstijgen. Dit intellectuele genoegen – dat als een

‘modernisering van het modernisme’ gezien kan worden,
als een zoveelste herschepping en reconstructie van een
van de sleuteloeuvres van de 20ste eeuw – steunt op het
kennersplezier (dat de lezer zich al snel eigen kan maken)
om een oeuvre niet langer (enkel) te waarderen voor de
‘grijsgedraaide’ greatest hits: het Barcelona Paviljoen, de Neue
Nationalgalerie…

Het boek biedt meer dan genoeg rechttoe rechtaan archi-
tectuuranalyse – van de constructiemethode bijvoorbeeld,
de genese, de bouwmaterialen, de planopbouw, de kadre-
ring van de raamopeningen – om voorgoed tegen te spreken
dat de Krefeld villa’s mislukkingen zouden zijn.
Tegelijkertijd wordt het ontwerp geconfronteerd met de
kunstwerken die sinds de jaren ’60 in de villa’s zijn tentoon-
gesteld – de bouwheren waren kunstverzamelaars en het
interieur van Mies speelde hierop in. De in situ-installaties
van onder meer Yves Klein, Sol LeWitt, Richard Serra,
Ernest Caramelle, Christo en Daniel Buren, worden inge-
schakeld als analyse-instrumenten van de architectuur
– en als artistieke bewijsvoeringen voor de onrechtvaardig-
heid van de historiografische miskenning van de villa’s. Met
die interdisciplinaire aanpak slagen de auteurs erin om op
een terloopse manier alle topics van de moderne architec-
tuurtheorie te bespreken: de ‘witte kamer’ van Klein
(1961) in Haus Lange reveleert de eigenzinnige woonpatro-
nen van de villa; de installatie van LeWitt in de achtertuin
(1969) ‘correspondeert’ met de rol van het bouwproces en
de constructieve instructies in de architectuur van Mies; de
haast agressieve wanden van Serra in de woonkamers
(1985) leggen de latent agressieve aspecten van die zoge-
zegd ‘burgerlijke’ ruimtes bloot; en een muurschildering
van Caramelle uit 1990 ‘analyseert’ de destabiliserende
ruimtelijke technieken van de raamopeningen.

Zo wordt het duidelijk dat de nieuwe fascinatie voor deze
architectuur op zichzelf ook modern of eigentijds genoemd
kan worden: het zijn de meer weerbarstige en slechts op het
eerste zicht onmoderne eigenschappen van deze villa’s van
Mies die ze voor de huidige architectuursituatie zo briljant
kunnen maken. Elk tijdperk ‘produceert’ op een retroactieve
manier meesterwerken – nu, aan het begin van de 21ste eeuw,
stellen Haus Lange en Haus Esters al de andere ‘iconen’ van
Mies in de schaduw. Het is moeilijk om tijdens de lectuur van
dit boek nog onderscheid te maken tussen de totnogtoe onbe-
lichte verdiensten van de Krefeld villa’s en die van de auteurs
en hun belangwekkende studie. Het lijkt onvoorstelbaar dat de
kwaliteiten van deze huizen, die dankzij hun museale functies
interfereren met bijna alle moderne architectuur- en kunst-
theoretische thema’s, meer dan zeventig jaar lang onopge-
merkt zijn gebleven – het zou zonde zijn mocht voor het boek
hetzelfde gelden. Christophe Van Gerrewey

pMies van der Rohe. The Krefeld Villas van Kent Kleinman en
Leslie Van Duzer verscheen in 2006 bij Princeton
Architectural Press, 37 E 7th Street, New York NY 10003
(212.995.9620; www.papress.com). ISBN 1 56898 503 7.

de nieuwe site van 
het Initiatief Beeldende Kunsten vzwwww.ibknet.be
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Mies van der Rohe

Haus Esters. Foto: Volker Döhne
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Peter Zumthor. De Zwitserse architect Peter Zumthor
bekleedt in het kransje van topontwerpers een aparte
plaats. Hoewel zijn beperkte oeuvre bijna volledig in of rond
zijn geboorteland Zwitserland gesitueerd is, geniet hij een
grote bekendheid. Zijn lezingen trekken volle zalen en som-
mige van zijn projecten, zoals de kapel in Sumvitg of de
thermale baden in Vals zijn echte bedevaartsoorden voor
architectuurpelgrims geworden. Het Kunsthaus in Bregenz
is zijn meest omstreden project: de gesloten box aan de
oever van de Bodensee negeert zijn idyllische omgeving
immers totaal. Deze koppige architecturale geste typeert de
ontwerper: Zumthor is een veeleisend man die niet alleen
van zijn medewerkers, maar ook van zijn klanten een
onvoorwaardelijke inzet en vertrouwen verlangt. Hij heeft
een broertje dood aan deadlines en budgetten, waardoor de
realisatie van zijn projecten steevast gepaard gaat met pole-
miek. Dat heeft niet te maken met nonchalance, maar met
een bijna ziekelijke drang naar controle en perfectie.
Hoewel Zumthor door zijn onbuigzaamheid ongetwijfeld al
veel opdrachten verloor, heeft diezelfde halsstarrigheid hem
een bijna mythisch aura opgeleverd: in een tijd waar veel
architecten onbesuisd meesurfen op de laatste hypes, ver-
schijnt Zumthor als een Alpenboer die vasthoudt aan prin-
cipes en wijsheden die van generaties terug zijn overgele-
verd. Nog in tegenstelling tot vele van zijn collega’s is
Zumthor, ondanks de enorme belangstelling voor zijn werk,
niet zo tuk op media-aandacht. Of is de weigering om zijn
projecten te publiceren onderdeel van een strategie om het
mysterie rond zijn persoon te cultiveren? Hoe dan ook, ter-
wijl de internationale architectuurscène gedomineerd
wordt door grootschalige projecten met een sterk iconisch
karakter, houdt Zumthor vast aan zijn overtuiging dat
architectuur haar overtuigingskracht moet halen uit de
concrete, feitelijke elementen van het bouwen. Ook in zijn
publicaties onderscheidt hij zich: waar zijn collega’s dikke
koffietafelboeken afleveren vol visuele retoriek en grote
statements, laat de Zwitserse architect dit jaar twee dunne
boekjes verschijnen: Thinking Architecture en Atmospheres.

Het eerste boekje geniet onder architecten een cultstatus.
Het verscheen oorspronkelijk in 1998 op een beperkte opla-
ge en is nu uitgebreid met 3 nieuwe essays. Thinking
Architecture verschaft de lezer een inzicht in Zumthors
inspiratiebronnen en zijn begrip van architectuur. Bij deze
schets van zijn referentiekader vermijdt hij evenwel refe-
renties naar zijn eigen oeuvre; ook voorbeelden uit de
architectuurgeschiedenis of namen van illustere collega’s
ontbreken. Hij verwijst daarentegen wel expliciet naar
componisten (Mozart, Stravinsky, Cage), schrijvers
(Handke, Calvino) en beeldhouwers (Kirkeby, Oppenheim).
Een belangrijk element in Zumthors denkwereld is de her-
innering. Hij haalt regelmatig beelden uit zijn kindertijd
aan; deze herinneringen vormen een soort reservoir van
ervaringen die wachten om verkend en verwerkt te worden
in concrete projecten – het lijkt alsof hij deze perfecte, ver-
loren architectuur terug tastbaar wil maken. Zijn begrip
van schoonheid is hieraan gekoppeld: het heeft minder te

maken met een inherente eigenschap van het object of een
bepaalde gemoedsgesteldheid van het subject dan met
‘afwezigheid’. Een mooi object maakt je als het ware attent
op iets waarvan je niet besefte dat je het miste. De ervaring
van schoonheid gaat dus gepaard met vreugde (in de zin
van een soort dankbaarheid voor de ontdekking van het
gemiste), maar ook pijn: vanaf dan zul je het altijd moeten
blijven missen. Om schoonheid te bereiken moet architec-
tuur de bezoeker of gebruiker ‘raken’. Zumthor streeft
ernaar deze ervaring te bereiken louter op basis van de
inherente elementen van het bouwen, zoals de interactie
tussen texturen, het spel met (dag)licht, de sequentie van de
verschillende ruimtes en het doordachte gebruik van mate-
rialen. Zumthor is in het bijzonder geïnteresseerd in de
esthetische spanning die ontstaat door het naast elkaar
plaatsen van materialen of bouwelementen. Zijn extreme
aandacht voor detaillering heeft dan ook niet zozeer te
maken met een fascinatie voor het technische aspect van
het bouwen, maar met de bezorgdheid om van een gebouw
een coherent, ‘ondeelbaar’ geheel te maken. Een gebouw
moet daarenboven de indruk geven op een bepaalde plek
thuis te horen, alsof het daar altijd gestaan heeft. Door deze
vanzelfsprekendheid kan het zich als een geruststellende
achtergrond geleidelijk aan integreren in het dagelijkse
leven van de bewoner of gebruiker. Architectuur dient zo
als een buffer tegen het jachtige karakter van de heden-
daagse maatschappij.

Tegenover de blitse architectuur in de boekjes stelt
Zumthor de notie van slow architecture. De gewone dingen
van het leven bezitten een enorme kracht en schoonheid,
maar deze magie komt pas tot uiting als je er lang genoeg
naar kijkt. Ontwerpen heeft eerder te maken met ‘ontdek-
ken’ dan met ‘uitvinden’. In tegenstelling tot zijn collega’s,
die als globale nomaden meer tijd doorbrengen in het vlieg-
tuig dan in hun atelier, bestaat de essentie van Zumthors
aanpak erin thuis te blijven om de rest van de wereld te ver-
geten. Het is dan ook niet toevallig dat de teksten in
Thinking Architecture geritmeerd worden door beelden van
zijn eigen woning en atelier. Het concrete ‘wonen’, in de
heideggeriaanse zin van het woord, is een metafoor voor
Zumthors intuïtieve, sensitieve benadering van de architec-
tuur. Het gaat bij hem niet om conceptuele abstracties,
maar om de concrete realiteit van het bouwen en bewonen.
In die zin zet de titel Thinking Architecture de lezer op het ver-
keerde been: het gaat hier niet zozeer over het (be)denken,
maar over het maken en beleven. Deze fenomenologische
benadering van architectuur doet denken aan het werk van
Christian Norberg-Schultz en Juhani Pallaasma. Vanuit
een kritiek op de dominantie van het visuele paradigma in
de westerse architectuur pleiten zij voor een meer holis-
tische benadering door de andere zintuigen te betrekken in
het ontwerp en de kritiek van architectuur. Zumthor han-
teert in deze context de notie van ‘atmosfeer’ als een esthe-
tische categorie; ze heeft betrekking op de directe zintuiglij-
ke ervaring van architectuur, in contrast met de kritische,
rationele appreciatie ervan. Dit concept vormt het centrale
thema in Atmospheres, een lezing uit 2003 waarin Zumthor
een aantal aspecten van zijn werk en denken schetst in
negen korte hoofdstukjes. Hij grijpt daarbij voor een groot
deel terug naar de hierboven vermelde ideeën uit Thinking
Architecture. Net zoals in dit laatste boekje suggereert de
bladspiegel in Atmospheres – veel wit, ruime interlinie – dat
het hier niet zomaar gaat om ‘teksten over architectuur’.
Het zijn eerder korte stukjes die moeten gelezen worden als
zelfstandige poëtische fragmenten die reflecteren over de
‘dingen’ en hun ‘omgeving’. Net als in zijn architectuur eli-
mineert Zumthor ook in zijn schrijven en spreken het over-
bodige. Het resultaat is een terughoudend verhaal over
architectuur dat is opgebouwd uit persoonlijke observaties,
herkenbare anekdotes en hermetische referenties. In
Thinking Architecture en Atmospheres gaat het dan ook niet
over abstracte concepten, verleidelijke beelden of utopische
visies, maar over architectuur als een kunst van het hier en
nu, die zich tot doel stelt de bijzonderheid van alledaagse
evidenties duidelijk te maken. Sven Sterken 

p Thinking Architecture (2de editie) en Atmospheres.
Architectural Environments. Surrounding Objects van Peter
Zumthor werden beide in 2006 uitgegeven bij Birkhäuser
Verlag, Viaduktstrasse 42, 4051 Basel (061/20507-07;
www.birkhauser.ch).

Medewerkers: Fredie Floré, Marc Goethals, Steven Humblet,
Sven Sterken, Steven ten Thije, Lieven Van Den Abeele,
Christophe Van Gerrewey, Dorine van Hoogstraten, Indira
van ‘t Klooster
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Nieuwe publicaties
• Alain Bergala. Godard au travail, les années 60. Paris,

Cahiers du Cinéma, 2006. ISBN 2-86642-443-3.

• Marie-Laure Bernadac. Annette Messager, Word for
Word. Londen, Violette editions, 2006. 
ISBN 1900828219.
Geïllustreerd overzicht van het werk van Annette Messager. 

• Leo Copers. Er was eens… / Once Upon a Time… Gent,
Imschoot Uitgevers, 2007. ISBN 978-90-7736266-2.
Immateriële en vluchtige kunstwerken (happenings, installaties,
performances) gemaakt vanaf 1969 en gedocumenteerd met
foto’s, worden in dit boek voor het eerst verzameld.

• John Currin, The Complete Works. New York, Rizzoli 
International Publications, 2006. 
ISBN 978-0-8478-2865-4.
Inleiding door Norman Bryson; met teksten van onder anderen
John Currin zelf. Het boek, dat mag beschouwd worden als een
voorlopige oeuvrecatalogus, bevat ongeveer 400 afbeeldingen
van tekeningen en schilderijen die John Currin tot nu toe maak-
te. 382 pagina’s.

• Michel Foucault. De woorden en de dingen. Amsterdam,
Boom, november 2006. ISBN 9085-0607-37.
Deze klassieker uit 1966 werd opnieuw vertaald door Walter
van der Star.

• Gerhard Mack. Rémy Zaugg, eine Monographie.
Luxembourg, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Luxembourg (Mudam), 2006. ISBN 2-919923-60-9.

• Jonathan Meese. Mama Johnny. Retrospective. Hamburg,
Deichtorhallen, 2006. ISBN 3865-6009-05.
Eerste werkoverzicht van een der interessantste jonge kunste-
naars uit Duitsland. Momenteel loopt de tentoonstelling in 
Le Magasin – Centre National d’Art Contemporain, Grenoble (tot
7 januari 2007).

• Boris Mikhailov. Suzi et cetera. Köln, Verlag der Buch-
handlung Walther König, 2006. 
ISBN 3-86560-113-8.
Nieuw fotoboek van Boris Mikhailov zonder tekst. Bevat meer
dan 100 kleurfoto’s die de toeschouwer dikwijls achterlaten met
een ongemakkelijk gevoel.

• Anne Moeglin-Delcroix. Sur le livre d’artiste. Articles et
écrits de circonstance (1981-2005). Gémenos, Le Mot
et le Reste, 2006. ISBN 2-915378-29-0. 
Dit boek bevat alle teksten van de Grande Dame van het kunste-
naarsboek. Ze verschenen in tijdschriften, catalogi en diverse
publicaties in Frankrijk en elders. Bevat ook enkele ongepubliceer-
de teksten. Anne Moeglin-Delcroix is vooral bekend voor haar
klassieke naslagwerk Esthétique du livre d’artiste 1960-1980.
Paris, Jean Michel Place/B.n.F., 1997. ISBN 2-85893-291-3.

• Wolfgang Tillmans. Manual. Keulen, [uitgave in eigen
beheer], 2007. 
Het boek is uitgegeven en ontworpen door Wolfgang Tillmans
zelf. Hij beschouwt het boek als een uitgebreide installatie. 
432 pagina’s.

• Vacuum 1970-1971. Antwerpen, Galerie Rode Zeven,
2006.
Onderzoekje naar de gebeurtenissen in de galerieruimte Vacuum
in Antwerpen (waar onder anderen Luc Deleu debuteerde met
Luc Deleu neemt afscheid van architectuur). Alle tentoonstellings-
affiches zijn afgebeeld. De tekst is van Johan Pas. Bij het boekje
verschijnt een dvd-rom met getuigenissen en historisch beeld-
materiaal.

• Peter Weibel. Das offene Werk 1964-1979. Ostfildern,
Cantz, 2006. ISBN 3-7757-1539-8 (Duits/Engels).
Eerste en uitvoerig overzicht van het vroege werk van de
Oostenrijker Peter Weibel. Hij debuteerde met visuele poëzie, was
actief binnen de Wiener Aktionismus maar creëerde ook multi-
mediaal werk (video- en computerinstallaties).

• Martina Weinhart/Max Hollein. Nichts/Nothing.
Frankfurt/Ostfildern, Schirn Kunsthalle Frankfurt/
Hatje Cantz, 2006. ISBN 978-3-7757-1816-5.
Tentoonstellingscatalogus (12 juli – 1 oktober 2006) die het ver-
dwijnen van het visuele (nur Geräusch...) in de laatmodernistische
kunst onderzoekt. Met werken van onder anderen Joëlle
Tuerlinckx, John Baldessari, Martin Creed, Rémy Zaugg en Luc
Tuymans. 

• Emmett Williams. A Flexible History of Fluxus Facts
and Fictions. 70 ‘Kunstfibel’ Collages digitally remastered
by Ann Noël. London/Bangkok, Editions Hansjörg
Mayer, 2006. ISBN 0500976643.

Samenstelling: Marc Goethals

Peter Zumthor

Thermale baden, Vals, 1996. Foto: Hélène Binet (uit Atmospheres, p. 28)
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Tentoonstellingsagenda De Witte Raaf 118

België
Aalst

Netwerk – centrum voor hedendaagse
kunst
Houtkaai z/n – 9300 Aalst
053.78.89.81 wo-za 14-18u
q ‘Voorstellen voor de integratie van
een kunstwerk – Jan de Vries’ [tot 17/2]

Antwerpen

De Singel Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 – 2018
Antwerpen
03.248.28.28 di-zo 14-18u
q ‘Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa/
Walter Niedermayr’ [15/2 tot 6/5] 
q ‘35m3 – Noumenon’ [15/2 tot 25/3]

In-Between 
Paardenmarkt 90-92 – 2000 Antwerpen
03.232.22.29 wo-za 11-18u
q ‘Christophe Lezaire’ [tot 15/2]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 2000 Antwerpen
03.238.78.09 di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘De Mooiste Tweeluiken – Vlaamse
Primitieven’ [3/3 tot 27/5]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 2000 Antwerpen
03.226.06.30 wo-za 13-18u
q ‘Julian Rosefeldt’ [25/1 tot 10/3] /
‘Roofing – Ives Maes’ [25/1 tot 10/3]

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
Nationalestraat 28 – 2000 Antwerpen
03.470.27.70 di-zo 11-17u
q ‘De Momu Collectie: Selectie II’ [8/9
tot 17/6] / ‘6+. Antwerpse mode in het
Vlaams Parlement’ [25/1 tot 23/6]

Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen (MuHKA)
Leuvenstraat 32 – 2000 Antwerpen
03.238.59.60 di-zo 10-17u
q ‘Collectiepresentatie XVII... En double’
[tot 11/2] / ‘The Projection Project –
durven denken, durven dromen’ [tot 25/2]

Brugge

Concertgebouw
‘t Zand – 8000 Brugge
070.22.33.02 di-zo 9u30-17u
q ‘Pablo Atchugarry’ [tot 20/5] / ‘In de
naam van Mozart – Malou Swinnen’
[tot 20/5]

Gruuthusemuseum
Dijver 17 – 8000 Brugge
050.33.99.11 di-zo 9u30-17u
q ‘Geloof en Geluk. Sieraad en Devotie
in middeleeuws Vlaanderen’ [tot 4/2]

Brussel

Art en Marge
Hoogstraat 312 – 1000 Brussel
02.511.04.11 wo-vr 12-18u za 11-16u
q ‘20+20’ [tot 30/1]

Baronian Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 1050 Brussel
02.512.92.95 di-za 12-18u
q ‘Robert Crumb’ [tot 3/2]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel
02.507.82.00 di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Het verboden rijk. Wereldbeelden van
Chinese en Vlaamse meesters’ [15/2 tot
6/5] q ‘Restlessness – Jan Lauwers’
[2/3 tot 6/5] q ‘Kijk op Europa. Duitse
schilderkunst in de 19de eeuw’ [8/3 tot
20/5]

De Electriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 1000 Brussel
02.279.64.44 wo-zo 11-18u
q ‘Another World Bamako 2005’ [tot 11/3]

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Jules Besmestraat 95 – 1081 Brussel
0475.38.66.02 woe-vrij 14-18u za 10-17u
q Léopold Plomteux & Alsican [tot 16/3]

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 1000 Brussel
02.227.49.60 di-vr 11-18u za-zo 13-17u
q ‘Henry van de Velde Awards 2006’
[tot 4/2]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 1000 Brussel
02.514.10.10 do-za 14-18u30
q ‘Programma (2006-2007) 
See www.janmot.com’ [tot 31/12]

Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 – 1000 Brussel
02.219.14.22 di-za 14u30-18u
q ‘Robert Barry’ [25/1 tot 24/2] 
q ‘Jean-Luc Moulène’ [1/3 tot 21/4]

Goethe-Institut Brussel
Belliardstraat 58 – 1040 Brussel
02.230.39.70 
ma 14-19u di-vr 10-19u za 10-13u
q ‘Forever Young: Sebastian van den
Akker, Anna Bauer, Marc Baruth, Katrin
Brüggemann...’ [tot 24/2]

Joods Museum van België
Stalingradlaan 74 – 1000 Brussel
02.512.19.63 ma-do 12-17u zo 10-13u
q ‘Joodse Levensroutes en Ankerplaatsen
... De Sjoel in Molenbeek: facetten van
een hedendaags jodendom’ [tot 22/3]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 1000 Brussel
02.741.73.00 di-zo 10-17u
q ‘In de voetsporen van de Indianen’
[15/2 tot 31/10] q ‘Meesters van de
pre-Columbiaanse kunst. De verzameling
Dora en Paul Janssen’ [tot 29/4] 
q ‘Het kleine Rome van de Abruzzen:
50 jaar archeologische opgravingen in
Alba Fucens’ [tot 4/3] q ‘Volksrepubliek
van Verlangen’ [9/3 tot 2/9] 
q ‘België op Opticaprenten’ [tot 30/12]

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 1000 Brussel
02.508.32.11 di-zo 10-17u
q ‘Eurovisions’ [1/3 tot 1/7] 
q ‘Léon Spilliaert en film... Ongewilde
ontmoetingen’ [tot 2/2] 
q ‘Pol Bury’ [tot 4/2]

Librairie Quartiers Latins/CFC
Editions
Martelaarsplein 14 – 1000 Brussel
02.227.34.04 ma-za 10-18u
q ‘Le Gardin – Lucia Radochonska’
[tot 3/3]

Librairie Saint-Hubert
Koningsgalerij 2 – 1000 Brussel
02.511.24.12
q ‘Pinocchio’ – Jim Dine [tot 28/2]

Musée d’Architecture – La Loge
Kluisstraat 86 – 1050 Brussel
02.649.86.65 di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘De keuken, een levenswijze. Een
eeuw ontwikkeling’ [tot 25/3]

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 74 – 1030 Brussel
02.250.11.66 ma-vr 10-17u za 13-17u
q ‘Rootfilling’ – Veronica Brovall 
[tot 4/3]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 1050 Brussel
02.639.67.30 di-za 12-18u
q ‘Jean-Marc Bustamante’ [tot 24/2] 
q ‘Blue Time vs. Suspense’ – Saâdane
Afif [tot 24/2]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 6032
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
071.43.58.10 di-zo 10-18u
q ‘Dousha Balit – Viviane Joakim’ [27/1
tot 8/4] 
q ‘Cinquante ans du Chimigramma’ –
Pierre Cordier [27/1 tot 8/4] 
q ‘Les Belles Images de Monsieur
Stanley, exploiteur’ [27/1 tot 8/4]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 – 6010 Couillet
071.36.00.65 wo-vr 14-19u za 11-18u
q ‘Nina Berman’ [tot 17/02]

Damme

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 8340 Damme-Sijsele
0498.75.43.37 za-zo 10-12u 15-18u 
q ‘Berlinde De Bruyckere, Baran Philip,
Danielle Mario & Anne, Jan De Cock...’
[tot 18/2]

Deurle

Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 - 9831 Deurle
0496.54.44.54 woe-za 13-18u zo 11-14u
q ‘Drawings and Papers – Part I’
[tot 25/2] q ‘Drawings and Papers –
Part II’ [4/3 tot 15/4]

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 9831 Deurle
09/282.51.23 di-vr 13-17u za-zo 11-17u
q ‘Collectie-uitdieping’: E. Laermans,
E. Tytgat, M. Wéry en J. Tuerlinckx /
‘Celia’ – Marcel Van Eden / ‘J'ai le
sentiment d'avoir oublié quelque chose’ –
Matthieu Ronsse [tot 4/2]
q Marcel Maeyer / Birgit Brenner /
Monika Sosnowska [11/2 tot 8/4]

Dilbeek

Tat’Art Gallery
Kalenbergstraat 9 – 1700 Dilbeek
02.569.56.17 do-zo vanaf 19u
q ‘Craboutcha’ – Gaël Dejonge [tot 10/2]

Drongen

Showcase Alfred Vandaele –
Contemporary Art & books
Antoon Catriestraat 47 – 9031 Drongen
09.227.28.55 do-vr 14-18u & op afspraak
q ‘Art & Language: books, works & pos-
ters’ [tot 31/1] 
q ‘Sol Lewitt: books, works & posters’
[1/2 tot 28/2]
q ‘Robert Barry: books, works & ephe-
mera’ [1/3 tot 31/3]  

Geel

Cultuurcentrum De Werft
Werft 32 – 2440 Geel
014.57.03.40 vr-zo 10-17u
q ‘Het universum is een monster’ –
Willy van Loocke [tot 25/2]

Genk

FLACC
Werkplaats voor beeldende kunstenaars
André Dumontlaan 2 – 3600 Genk
089.84.52.23 ma-vr 9-17u
q ‘Open Huis’ [tot 18/2]

Gent

Caermersklooster – Provinciaal
Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
9000 Gent
09.269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Memory ON/OFF – This is a Moment’
– Johan Opstaele [16/2 tot 1/4]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82 – 9000 Gent
0479.45.37.79 
do-vr 15-19u za-zo 14-18u
q ‘Crox3 – Extra > Brainbox Review’ /
‘Crox2 – Alan Smith’ [tot 4/2] 
q ‘Crox3 – Wouter Decorte’ / ‘Crox2 –
Marc Coene’ [25/2 tot 18/3]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 9000 Gent
09.267.99.99 di-zo 10-18u
q ‘Louis, Philippe & Marcel Wolfers:
Meesters in Zilver’ / ‘Marimekko – stof-
fen, mode, architectuur’ [tot 9/4]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 9000 Gent
09.269.23.50 di-zo 11-17u
q ‘Het dagelijks leven in bewegend
beeld’ [tot 17/6]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 9000 Gent
0486.405.254 ma-zo 9-18u
q ‘Raphaël van Lerberghe’ [tot 28/01]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 9000 Gent
09.216.35.95 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Waanzin is vrouwelijk’ [tot 28/1] 
q ‘Voorbij goed en kwaad’ [tot 29/4]

MIAT
Minnemeers 9 – 9000 Gent
09.269.42.00 di-zo 10-18u
q ‘Caussemille, een luciferfabriek in
Gent’ [tot 16/9]

OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40 – 9000 Gent
09.324.45.29 wo-do-vr-zo 14-18u
q ‘Emily Wolfe’ / ‘Veronica Brovall’
[21/1 tot 18/2]

SMAK
Citadelpark – 9000 Gent
09.221.17.03 di-zo 10-18u
q ‘Lost & Found’ [tot 18/3] 
q ‘Tellervo Kalleinen & Mika Taanila’
[tot 11/2]

Vooruit
St.-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent
09.225.56.43 dagelijks 20-24u
q ‘You are about to do something you
shouldn’t’ [7/2 tot 16/2]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 9000 Gent
0477.78.90.98 wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
q ‘Wonderland – Fluxus en het spel’
[tot 18/2]

Hasselt

Z33
Zuivelmarkt 33 – 3500 Hasselt
011.29.59.60 di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Spot Light Play’ [tot 21/1]

Hornu 

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 7301 Hornu
065.65.21.21 di-zo 10-18u
q ‘Portraits. Marianne Berenhaut.
Angel Vergara’ [18/2 tot 6/5]

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 7301 Hornu
065.65.21.21 di-zo 10-18u
q ‘Les Paruriers – Bijoux de la haute-
couture’ [tot 18/2]

Ieper

Stedelijk Museum
Ieperleestraat 31 – 8900 Ieper
057.21.83.00 
di-zo 9u30-12u 13u30-17u30
q ‘François Böhm (1801 – 1873)’
[tot 18/11]

Knokke

Galerie Adrian David
Kustlaan 335 – 8300 Knokke
050.38.86.31 za-zo 10-19u
q ‘David Hockney’ [tot 10/2]

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A – 
8300 Knokke-Heist
050.62.93.63 za-zo 14-18u
q ‘The White-out Studio invites: Harry
Ruhé – Galerie A’ [27/1 tot 18/3]

Leuven

Stedelijk Museum Vander Kelen –
Mertens
Savoyestraat 6 – 3000 Leuven
016.22.69.06 di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Nothing retains its Shape – 
Rui Chafes’ [tot 4/3]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 3000 Leuven
016.23.03.20 ma-vr 10-18u zo 14-18u
q ‘Resonance – or how one reality can
be understood through another (i.s.m.
Van Eyck Academy Maastricht)’ [tot 28/1]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 9870 Machelen-Zulte
09.381.60.00 wo-zo 11-17u
q ‘De Toets’ [tot 4/3]

Mechelen

bkSM (beeldende kunst Strombeek
Mechelen)
Onder de Toren – 2800 Mechelen
015.29.40.14 do-zo 11-18u
q ‘Commitment’ – Jimmie Durham,
Geert De Mot, Sisley Xhafa, Adrian Paci,
Anri Sala, Ricardo Brey, Atelier van
Lieshout, John Knight, Francis Alÿs,
Pascal Marthine Tayou, Hans Haacke,
Martin Kippenberger... [23/2 tot 1/4] 
q ‘Serse – The Nature of Drawing’
[tot 4/2]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 2800 Mechelen
015.33.63.36 vr-zo 14-18u
q ‘Troubler les Lointains’ – Virginie Bailly
[tot 18/2]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 7140
Morlanwelz
064.21.21.93 di-zo 10-18u
q ‘A la rencontre des potiers du fleuve
Rouge: un itinéraire culturel’ [tot 25/2] 
q ‘Chef-d’ oeuvre de la porcelaine de
Tournai’ [6/2 tot 15/4] q ‘Les Pharaons
noirs. Sur la piste des quarantes jours’
[9/3 tot 31/8] q ‘Livres d’ artistes:
collection cdla – Saint-Yrieix-la-Perche’
[tot 18/3]

Oostende

Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst (PMMK)
Romestraat 11 – 8400 Oostende
059.50.81.18 di-zo 10-18u
q ‘Ensor en de avant-gardes aan zee’ /
‘Gijs Bakker and Jewelry’ [tot 25/2]

Sint-Niklaas

Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten (DKO)
Boonhemstraat 1 – 9100 Sint-Niklaas
03.780.36.77 
ma-wo 19-21u za-zo 10-12u 14-17u
q ‘Getekend...’ [21/1 tot 4/3]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 1853 Strombeek-
Bever
02.263.03.43 dagelijks 10-22u
q ‘No thing’ – Franciska Lambrechts /
‘Extra Muros’ – Frederik Van Simaey /
‘Foto-jaarproject’ – Barbara Peremans
[tot 8/2]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 8790 Waregem
056.62.94.10 woe-zo 11-17u
q ‘Progress – Louis De Cordier, Nick
Ervinck, Charlotte Lybeer, Wendy Morris,
Herman Van Ingelgem, Anne Vanoutryve’
[tot 4/2]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 9473 Welle
053.66.43.82 vr-zo 14-18u
q ‘Albert Pepermans’ [tot 11/2]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 52058 Aachen
0241.180.71.04 di+do 10-17 
wo+vr 10-20u za-zo 11-17u
q ‘Kunstpreis Aachen – 2006: Roman
Signer’ [tot 25/2] 
q ‘Double Wall Projects 03 – Hendrik
Schrat: ‘Bräunungsabsicht &
Entzugserscheinung’ [tot 30/9]

Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten – 52070
Aachen
0241.50.32.55 di-zo 14-18u wo 14-20u
q ‘Alexandre da Cunha – Damien Roach’
[tot 25/2]

Berlin

Bauhaus-Archiv (Museum für
Gestaltung)
Klingelhöferstraße 13 – 10785 Berlin
030.254.00.20 wo-ma 10-17u
q ‘Schenkung Dora Hartwig’ [tot 5/2]

Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 – 10117 Berlin
030.243.45.90 di-zo 12-18u
q ‘Into me / Out of me’ [tot 28/2]

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 – 10557 Berlin-
Tiergarten
030.390.760  di-zo 1-18u
q ‘Transmediale.07 – Unfinish!’ [31/1
tot 4/2]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 – 53113 Bonn
0228.91.71.202 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘Angkor. Goddelijk Cambodjaans erf-
goed’ [tot 9/4]

Duisburg

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 – 
47049 Duisburg
0203.283.26.30 di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘100 Years – 100 Heads: the century
of modern sculpture’ [tot 28/1]

Düsseldorf

K20 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 40213 Düsseldorf
0211.83.81.130 di-zo 10-18u vr 11-18u
q ‘Rooms of My Mind’ – Juan Muñoz
[tot 4/2] q ‘Malen gegen die Zeit’ –
Picasso [3/2 tot 28/5]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 40217 Düsseldorf
0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q Juan Munoz [tot 4/2]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 40479 Düsseldorf
0211/89.962.60 di-zo 11-18u
q ‘Ich esse Licht’ – Berkan Karpat 
[tot 11/2] q ‘Glas der Wiesenthalhütte.
Design 1958-1980’ [tot 18/3]

Städtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 40213 Düsseldorf
0211.899.62.43 di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Between: Rückblick auf die experi-
mentelle Ausstellungsreihe’ [21/1 tot 9/4]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 – 73728 Esslingen
0711.35.12.24.61 
di 11-20u wo-zo 11-18u
q ‘Von Zeitentzerrzonen und Nacht-U-
Boten’ – Ulrike Flaig [tot 11/2] 
q ‘Das alles auf Papier!’ [25/2 tot 25/3]

Frankfurt

Messe Frankfurt GmbH/Art Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1 – 60327
Frankfurt +49 69 75 75 60 82 
dagelijks 11-19u
q ‘Art Frankfurt 2007 – Kunstbeurs’
[9/2 tot 13/2]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 60311 Frankfurt
069.29.98.82.20 
wo-za 11-22u di+zo 11-19u
q ‘Odilon Redon’ [26/1 tot 29/4] 
q ‘Picasso and the Theater’ [tot 21/1]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1
069.21.23.40.37 di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘Retrospektive’ – Stefan Heiliger [tot
25/2]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 60311 Frankfurt am Main
069.219.314.0 di-vr 12-20u za-zo 11-18u
q ‘Tranzit – auditorium, stage, backsta-
ge – An Exposure in 32 Acts’ / ‘Ist das
Leben nicht schön?’ – Tommy Stockel
[tot 4/3]

Städelsches Kunstinstitut und
Städtische Galerie
Dürerstr. 2 – 60596 Frankfurt am Main
+49 69- 60 50 98 – 234
q ‘The Painter’s Garden: design,
Inspiration, Delight’ [24/11 tot 11/3]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 30169 Hannover
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
q ‘Thomas Ruff’ [21/1 tot 1/4]

Kleve

Museum Kurhaus Ewald Mataré
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 – 47533 Kleve
02821.75.010 di-zo 10-18u
q ‘Giuseppe Penone’ [tot 25/2]

Köln

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 50667 Köln
0221.221.223.79 di -zo 10-18u elke
1ste vrij/maand 10-22u
q ‘Blue Orange 2006 – Gabriel Orozco:
Samurai’s Tree Invariant’ [tot 28/1] 
q ‘Gespräche ohne Worte – Pierre
Klossowski’ [tot 18/3] 
q ‘Kein Tag ohne Linie – Paul Klee’
[tot 4/3]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 50667 Köln
0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Von Adel der Malerei. Holland um
1700’ [tot 21/1]

Krefeld

Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 – 47798 Krefeld
02151.77.00.44 di-zo 11-17u
q ‘Katja Strunz’ [tot 11/2]

Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 – 47798 Krefeld
02151.77.00.44 di-zo 11-17u
q ‘Wanderland – Israël &Palestina’
[tot 11/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80 – 51377
Leverkusen
0214.855.56-0 di 11-21u wo-zo 11-17u
q ‘Personal Affaires – Neue Formen der
Intimität’ [tot 18/2]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 80538 München
089/211.27.115
q ‘Allan Kaprow. Art as Life’ [tot 21/1]

Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 – 80333 München
089.23.80.50 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘The Architecture in Books. Fictive Buil-
dings and Cities in Literature’ [tot 11/3] 
q ‘Town and Places in Poetry and Tales’
[tot 15/3] q ‘Picasso’s Africa’ [14/2 tot
13/5] q ‘1111 Bowls – Young-Jae Lee’
[tot 28/1] q ‘Myths: Jewels today –
seen by Stefan Hemmerle’ [tot 18/2]
q ‘Dan Flavin – Retrospective’ [tot 4/3]
q ‘Interiors – Exteriors, drawings 1991
– 1998: Karl Bohrmann’ [tot 27/2]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 81675 München
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q ‘Gegen Kandinsky’ [tot 18/2]

Münster

Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 48143 Münster
0251.59.07.01 di-zo 10-18u
q ‘Preissträger GWK’ [tot 28/1] 
q ‘Kluge Köpfe. Portraits by Adolf
Clemens’ [10/2 tot 29/4] 
q ‘Reiner Ruthenbeck – Works in the
Collection’ [tot 15/4]

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.

BRIAN JUNGEN
EXHIBITION
2 dec – 11 feb 2007

DEPICTION, PERVERSION, 
REPULSION, OBSESSION, 
SUBVERSION
EVENT
29 jan – 2 feb 2007

Een selectie door Witte de 
With voor het International 
Film Festival Rotterdam
Dagelijks, 16 – 18 uur
@ Pathé 6, Schouwburgplein 
101, Rotterdam

ROTTERDAMSE DIALOGEN 
HET PERIFERIE COMPLEX 
EVENT
8 feb – 10 feb 2007

Dagelijks, 13:30 – 17 uur 

Zaterdag 10 feb
Slotavond in WORM, met muziek 
en film van Rotterdamse bodem
vanaf 21 uur

Witte de With
Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50 
3012 BR Rotterdam
+31 (0)10 4110144
info@wdw.nl
www.wdw.nl
open: dins – zon, 11– 18 uur

WDW Witteraaf5-ad_DEF.indd   1 19-12-2006   12:13:04

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A

NL-1017 GD Amsterdam

T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Michael Jacklin
18.11 – 23.12 2006

Steven Aalders
06.01 – 10.02 2007
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Nürenberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 90402 Nürnberg
0911.231.24.03 di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘René Daniëls, Michael Krebber, Klaus
Merkel’ [tot 28/1]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 89073 Ulm
0731.161.77.40 
ma-vr 9-18u za-zo 11-18u
q ‘Erblätterte Identitäten: Mode –
Kunst – Zeitschrift’ [tot 11/2]

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 38440 Wolfsburg
05361/266.90 
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘Lee Miller: Photographies 1930-
1970’ [tot 21/1] 
q ‘Retrospectieve’ – Neo Rauch [tot
11/3]

Frankrijk
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 ‘My Private Escape from Italy’ [tot 28/1]

Delme

Centre d’art contemporain La
Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 – 57590 Delme
03.87.01.43.42 wo-za 14-18u zo 11-18u
q ‘All we ever wanted was everything’
[tot 28/1]

Grenoble

CNAC Magasin
Cours Berriat 155 – 38000 Grenoble
04.76.21.95.84 di-zo 12-19u
q ‘Alphabet City’ – Lothar Hempel /
‘What is Public Sculpture?’ – Frank Scurti
[11/2 tot 6/5]

Marseille

Ateliers d’Artistes de la Ville de
Marseille
Boulevard Boisson 11-19 – 13004
Marseille
04.91.85.42.78 di-za 14-19u
q ‘Musée du Point de Vue – Jean-Daniel
Berclaz’ [tot 23/2]

Metz

Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 –
57000 Metz
03.87.74.20.02 wo-zo 11-19u
q ‘On/Off’ [tot 25/2]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 –
75003 Paris
01.42.71.38.38 wo-zo 14-19u
q ‘Peintures Aller/Retour’ [tot 11/3]
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 75004 Paris
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
q ‘Edouard Sautai’ [tot 5/3] q ‘Hiroshi
Sugimoto à l’Atelier Brancusi’ [tot 12/2]
q ‘Le mouvement des images” [tot 29/1]
q ‘Donation Collection de la Caisse des
dépôts’ [tot 26/2]
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 75014 Paris
01.42.18.56.50 di-zo 12-20u
q ‘Tabaimo’ [tot 4/2] / ‘Gary Hill’ [tot 4/2]
Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 75008 Paris
01.42.89.89.00 ma-za 11-19u
q ‘Please don’t stop Loving me!’ –
McDermott & McGough [tot 16/3]
Jeu de Paume
Place de la Concorde – 75001 Paris
01.47.03.12.50 di 10-13u woe 10-13u
14u30-18u30 do 14u30-18u30
q ‘VIVA – Une Agence photographique
(1972–1982)’ [30/1 tot 9/4] 
q ‘L’événement – les images comme
acteurs de l’histoire’ [tot 1/4] 
q ‘Elise Florenty’ [tot 18/2]
Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 75019 Paris
01.53.19.88.10 
wo-vr 14-19u za-zo 11-19u
q ‘Sudden Impact’ [tot 18/2]
Musée Carnavalet
Rue de Sévigné 23 – 75003 Paris
01.42.72.21.13 di-zo 10-17u
q ‘Michel Deverne – sculpturen’ [tot 25/2]
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 ‘Rouault Matisse Correspondances’
[tot 11/2]
Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 – 75009 Paris
01.55.31.95.67 di-zo 10-18u
q ‘Sang d’encre – Théophile Bra
(1793–1863)’ [6/2 tot 10/6]
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 75058 Paris
01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
q ‘Desiderio da Settignano: un sculpteur
de la Renaissance florentine’ [tot 22/1] 
q ‘Musée Eugène – Delacroix: Henriette
de Verninac / De David à Delacroix’ [tot
19/2] q ‘Le dessin en Italie aux XVIIe
et XVIIIe siècles’ [tot 23/2]

Quimper

Le Quartier
Place du 137è R.I. – 29107 Quimper
02.98.55.55.77 di-za 10-18u zo 14-17u
q ‘D’Arménie’ [27/1 tot 1/4]

Rennes

Triangle
Boulevard de Yougoslavie Rennes
02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18u
q ‘Didier Courbot’ [26/1 tot 30/6] 
q ‘I wasn’t crying but the ground wasn’t
still’ – Maïder Fortuné [tot 17/2] 
q ‘La rue, le jardin, la rivière’ – Martine
Locatelli [9/3 tot 24/4] 
q ‘I Wasn’t Crying But the Ground
Wasn’t Still’ – Maïder Fortune [tot
17/2]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 34200 Sète
04.67.74.94.37 wo-ma 12u30-19u
q The Double Twin – Bertrand
Lamarche / ‘Faire des choses avec des
mots’ – Guy De Cointet – Paul Mc
Carthy – Mike Kelley – Catherine ullivan
[tot 4/2]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance –
76300 Sotteville-lès-Rouen
02.35.72.27.51 wo-zo 13u30-18u30
q ‘So Ling – Bernard Plossu’ [tot 4/3]

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 ‘Muntadas: histoire du couteau’
[tot 31/1]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 59207 Tourcoing
03.20.28.38.00 
wo-ma 14-19u za-zo 15-19u
q ‘Histoires Animées’ [3/2 tot 11/3]
Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 59200 Tourcoing
03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18u
q ‘Grégoire Motte – La Femme au
Perroquet’ [tot 29/1]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate Gallery St Ives
St Ives – TR26 1TG Cornwall
01736.79.65.43 di-zo 10u30-17u30
q ‘Roger Hilton, Nick Evans,
Janet Leach’ [tot 21/1]

Liverpool

Tate Gallery Liverpool
Albert Dock – L3 4BB Liverpool
0151.709.32.23 di-zo 10-18u
q ‘Jake and Dinos Chapman’ [tot 4/3]
q ‘Centre of the Creative Universe:
Liverpool ans the Avant-Garde’ [20/2 tot
9/9]

London

Camden Arts Centre
Arkwright Road – NW3 6DG London
020.74.72.55.00 
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q ‘Tables of work and reflection’ –
Victor Grippo / ‘Smoking Moon’ – 
David Austen [tot 4/2]

Institute of International Visual Arts
6-8 Standart Place, Rivington Street –
EC2A 3BE London
020.77.29.96.16
q ‘The Ghosts of Songs – Black Audio
Film Collective’ [2/2 tot 18/3] 
q ‘The kiss and Other Warriors’ –
Laylah Ali [tot 24/2]

National Portrait Gallery
2 St. Martin’s Place – WC2H ONE London
020.7306.0055 
ma-zo 10-18u do-vr10-21u
q ‘Face of Fashion’ [15/2 tot 28/5] 
q ‘David Hockney’ [tot 25/1]

Royal Academy of Arts
Burlington House
Piccadilly – W1V 0DS London
0171.439.74.38 ma-zo 10-18u
q ‘Citizens and Kings – Portraits in the
Age of Revolution, 1760 – 1830’ [3/2 tot
20/4] q ‘Premiums’ [9/2 tot 18/2] 
q ‘Chola – Sacred Bronzes of Southern
India [tot 25/2]

Tate Britain
Millbank – SW1P 4RG London
020.78.87.80.08 dagelijks 10-17u50
q ‘Hogarth’ [7/2 tot 29/4] 
q ‘Duveens Commission: Mark Wallinger’
[tot 27/8] q ‘Jake and Dinos Chapman’
[30/1 tot 10/6]

Tate Modern
Bankside – SE1 9TG London
020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q ‘David Smith (1906-1965): A Centen-
nial’ [tot 21/1] q ‘Gilbert & George’
[15/2 tot 7/5] q ‘Unilever Series’ –
Carsten Höller [tot 9/4]

Nederland 
Almelo

Kunsthal Hof 88
Elisabethhof 2 – 7607 BN Almelo
0546.84.33.88 di-zo 13u30-17u
q ‘Recent afgestudeerde kunstenaars:
Willemien Nijman, Nita Wind, Joke van
Vliet, Thea weerink’ [tot 25/2]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 1325 AL Almere
036.537.82.82 
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
q ‘Vertaalde werken: Barbara Visser
1990 – 2006’ [tot 15/4]

Amersfoort

De Zonnehof
Zonnehof 8 – 3811 ND Amersfoort
033.463.30.34 di-za 10-17u zo 12-17u
q ‘Lolo Ferrari – Laatste Sieraden-
tentoonstelling Dinie Besems’ [tot 28/1]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 1181 ZX
Amstelveen
020.547.50.38 di-zo 11-17u
q ‘Hommage – Anton Rooskens’ [tot 25/2]
q ‘Tekeningen – Lucebert’ [27/1 tot 3/6]
q ‘De Rake lijnen van Picasso’ [tot 4/2]

Amsterdam

Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 – 1012 GC
Amsterdam
020.525.25.56 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Objecten voor de Eeuwigheid – Egyp-
tische schatten uit de Oudheid’ [tot 25/3]

Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 – 1012 AC Amsterdam
020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Geef mij maar Amsterdam. 100 jaar
levensliederen’ [tot 18/3]
Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 – 1011 VX
Amsterdam
020/620.48.78 di-za 13-17u
q ‘Reclame in Amsterdam’ [tot 27/1]
Art Singel 100
Singel 100 1015 AD Amsterdam
020.625.77.64 wo-za 13-17u30  
1ste zo/maand 14-17u
q ‘Anton Martineau’ [3/2 tot 25/2] 
q ‘Liesbeth Rahder – Olieverf-
schilderijen en beelden’ [10/3 tot 15/4]
Bijbels Museum
Herengracht 366 – 1016 CH Amsterdam
020.624.24.36 ma-za 10-17u zo 13-17u
q ‘Kees de Kort – Een Hommage aan 40
jaar kunstenaarschap’ [tot 18/3]
De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 – 1017 DE
Amsterdam
020.625.56.51 
di-wo+zo 11-18u do-za 11-23u
q ‘Just in Time’ [tot 11/3]
De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 – 1012 AE Amsterdam
020.626.81.68 ma-zo 10-18u
q ‘Istanbul – De Stad en de Sultan’
[tot 15/4]
Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 1017 DS Amsterdam
020.551.65.00 dagelijks 10-17u
q ‘Mensen van de 20ste Eeuw’ – August
Sander [tot 21/3] q ‘Plaats Delict. Foto’s
uit het archief van de Amsterdamse poli-
tie 1960 – 1985’ [tot 25/2] q ‘Paradise
Twenty-one’ – Paul Kooiker [tot 11/2] 
q ‘1900 Groom Road – Diedrich Meijer’
[tot 26/1]
Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 1016 LJ Amsterdam
020.423.30.46 di-za 13-18u
q ‘Playstation – Rutger Emmelkamp’
[tot 24/2] / ‘Helen Verhoeven’ [tot 24/2]
q ‘Art Rotterdam – Alex Winters’ [7/2
tot 12/2]
Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 – 1016 HA Amsterdam
020.623.65.98 di-za 13-18u
q ‘Zhanhong Kiao’ [tot 23/1]
Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 – 1015 EA Amsterdam
020.623.62.37 di-vr 11-18u za 14-18u
q ‘Beursdeelname Art Rotterdam’ [8/2
tot 12/2] q ‘Gianni Caravaggio’ [24/2
tot 3/4] q ‘Nieuw werk – Jan van de
Pavert’ [tot 17/2]
Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht 488 – 1017 KT Amsterdam
020.624.98.02 do-za 13-18u
q ‘Political Chaos’ – Paul Kooiker [tot
18/2]
Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – 1001 GR
Amsterdam
020.530.87.55 dagelijks 10-17u
q ‘Verzamelaars in Sint-Petersburg’
[tot 11/3]
Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 1016 EK Amsterdam
020.531.89.89 di-zo 11-18u
q ‘Document Nederland: Geert van
Kesteren fotografeert Verborgen armoe-
de in Nederland’ [tot 25/2] q ‘Domestic
Landscapes’ – Bert Teunissen [tot 4/3]
Joods Historisch Museum
Jonas Daniël Meijerplein 2-4 – 1011 PL
Amsterdam
020.625.42.29 di-zo 11-17u
q ‘De Joodse Rembrandt’ [tot 4/2]
Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 – 1017 PH Amsterdam
020.624.17.77 wo-zo 14-20u
q ‘No Strings Attached’ – Catta
Donkersloot [25/1 tot 28/1] 
q ‘Portretten’ – Marie Cécile Thijs [2/2
tot 4/3] q ‘Women in a Wartime’ –
Patrizia Casamirra [8/3 tot 8/4]
Montevideo/TBA
Keizersgracht 264 – 1016 EV Amsterdam
020.623.71.01 di-za 13-18u
q ‘Ready Media’ [tot 10/2]
Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 – 1001 AC Amsterdam
020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Grootzilver: Bennewitz en
Bonebakker (1800 – 1850)’ [tot 9/4]
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 1071 ZD
Amsterdam
020.674.70.00 dageljks 9-18u
q ‘Brand!’ – Jan van der Heyden, schil-
der en uitvinder [2/2 tot 30/4] 
q ‘Maritime Power – War Journalism in
the 17th Century’ [tot 27/2]
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 1017 GD Amsterdam
020.625.72.14 di-za 13-18u
q ‘Steven Aalders’ [tot 10/2]
Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 – 1011 AD Amsterdam
020.573.29.11 
dagelijks 10-18u do 10-21u
q ‘Just in Time’ [tot 11/3] q ‘Facts,
Fictions & Stories: 2 projects by Adam
Broomberg & Oliver Chanarin’ [tot 25/2]
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 1092 CK Amsterdam
020.568.82.00 
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Pracht en Praal in het Tropen-
museum’ [tot 13/5]
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 1071 CX
Amsterdam
020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘Invloed van Vincent van Gogh op
Expressionisme’ [tot 4/3]
W 139
Warmoesstraat 139 – 1012 AD Amsterdam
020.622.94.34 di-zo 13-19u
q ‘W139 Colored’ – Rob Birza, Paul
Drissen, Iris Kensmil, Adriaan Rees,
Peter Vos [tot 25/2]

Arnhem

Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 – 6811 CV Arnhem
026.442.69.00 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Honderd jaar bouwen aan Arnhem’
[tot 31/3]
Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 – 6812 AA Arnhem
026.351.24.31 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘De droom van het levende beeld’ –
John Rädecker (1885-1956) [tot 28/1]

Assen

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 9401 GM Assen
0592.31.53.16 do-za 13-17u
q ‘Mohr Players’ [tot 10/2] 
q ‘De Ironische Wending’ [4/3 tot 24/3]

Delft

Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 – 2611 EE Delft
015.214.59.13 do-za 12-17u zo 14-17u
q ‘Reflecterende Portretten’ – Cornelius
Rogge [tot 25/2]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 2517 HV Den Haag
070.338.11.40 di-zo 14-22u
q ‘Retrospectieve’ – Gregory Crewdson
[tot 25/2]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 2517 HV Den Haag
070.338.11.33 di-zo 14-22u
q ‘Schilderkunst Nederland –
Deutschland Malerei’ [tot 21/1]

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 – 2517 HV Den Haag
070.338.11.11 di-zo 11-17u
q ‘Jan van der Zee’ [tot 28/1] 
q ‘Ontwerp & Uitvoering’ [3/2 tot 22/4]
q ‘Sixties! Kunst, mode, design, film en
fotografie’ [tot 29/4] q ‘Plein Air – de
School van Barbieon & de Haagse
School’ [17/2 tot 3/6] q ‘Studio Ton
Boelhouwer’ [tot 25/3] q ‘Glas uit de
Oriënt’ [tot 18/3] q ‘i.p.v. Mashkov –
recente aankopen’ [tot 25/3]

Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 – 2513 AB Den Haag
070.302.34.56 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Rubens & Brueghel Samen: Paviljoen
voor Antwerpse kunstenaars’ [tot 28/1]

Museum Mesdag
Laan van Meerdervoort 7 – 2517 AB
Den Haag
070.363.14.34 di-zo 12-17u
q ‘De grens van het Affiche’ [tot 11/2]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 2514 HA Den Haag
070.365.89.85 ma-za 12-17u
q ‘1951 DHZW 2007 – Toekomstig
Erfgoed’ [tot 11/2]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 3311 XP Dordrecht
078.631.46.89 wo-za 12-17u
q ‘Dutchscape & Verkehrsprojekte
Deutsche Einheit – Jan Koster & Hans-
Christian Schink’ [tot 4/2]

Dordrechts Museum
Museumstraat 40 – 3311 XP Dordrecht
078.648.21.48 di-zo 11-17u
q ‘De Sint Elisabethsvloed – De eeuwige
strijd tegen het water’ [tot 28/5]

Eindhoven

De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D – 5642 NJ
Eindhoven
040.281.55.03 do-zo 13-17u
q ‘Naro Snackey’ [18/2 tot 4/3] 
q ‘Masterclass II’ [22/1 tot 28/1]

MU
Emmasingel 20 – 5611 AZ Eindhoven
040.296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
q ‘Game’ – Peter Sutherland [26/1 tot
25/2]

Onomatopee
Strijp S 10151 – 5616 VJ Eindhoven
06.5172 2003 za-zo 13u – 18u
q ‘Eigen Terrein’ [tot 28/1]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 5611 NH Eindhoven
040.238.10.00 di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘Living Archive – Ondertussen...
Achter de schermen’ [tot 11/2] 
q ‘The Complaints Club – Lily van der
Stokker’ [tot 1/4]

Haarlem

De Hallen Haarlem – Vleeshal en
Verweyhal
Grote Markt 16 – 2001 Haarlem
023.511.57.75 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Imperium Schlemihlium schilderijen
en sculpturen van Uwe Henneke’ [24/2
tot 28/5]

De Vishal
Grote Markt 20 – 2011 RD Haarlem
23.532.68.56 di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘Versche Visch’ [tot 30/1]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 2001 Haarlem
023/511.57.75 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘In het licht van het zuiden’ – Nicolaes
Bercham (1621-1683) [16/12 tot 15/4]
q ‘Kalervo Palsa’ / ‘Give me your image:
fotoproject van Bertien van Manen’ /
‘Finlandia’ – Joakim Eskildsen, Jouko
Lehtola, Ari Saarto & Pekka Turunen
[tot 11/2]

Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 – 6411 HK Heerlen
045.577.22.10 
di-woe-vr 11-17u do 11-20u za-zo 13-17u
q ‘Jan Roeland’ [8/3 tot 27/5] 
q ‘Schnitt mit dem Küchenmesser aux
quatre mains – Benoît Hermans &
Hannah Höch’ / ‘Borderline’ [tot 25/2]

Helmond

Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 – 5701 PP Helmond
0492.58.77.16 di-vr 10-17u za-zo 14-17u
q ‘Heinrich Zille: Berlijn rond 1900 –
tekeningen, grafiek & foto’s’ [tot 11/2]

Heerenveen

Museum Belvédère
Oranje Nassaustraat 12 – 8448 AB
Heerenveen
di-zo 11-17u
q ‘Friezen om Utens’ [tot 18/2]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 1211 BX Hilversum
035.629.28.26 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Over Beeld en Geluid’ – Jaap
Drupsteen en Neutelings Riedijk
Architecten [tot 6/5]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 8911 KS Leeuwarden
058.255.55.00 di-zo 11-17u
q ‘Set Your Receivers’ – Serge Game
[tot 28/1]

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 ‘Johan Creten’ [9/2 tot 6/5]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 6201 BS
Maastricht
043.329.01.90 di-zo 11-17u
q ‘Lost Highway – Fons Haagmans’
[6/2 tot 6/5]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 6211 KM Maastricht
043.350.37.37 ma-zo 12-17u
q ‘Resonance – or how one reality can
be understood through another (i.s.m.
STUK Leuven)’ [tot 31/1]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 6211 RT
Maastricht
043.327.02.07 di-zo 13-18u
q ‘Dilettanti, From Lenin to Putin and
back again’ [tot 25/2]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 6511 TB Nijmegen
024.360.88.05 di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Isaac Israels in het ziekenhuis’ [tot
28/1] q ‘De laatste uren van
Herculaneum’ [tot 18/3]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 5341 GC Oss
0412.62.93.28 di-zo 12u30-16u30
q ‘De adem der natuur’ – Willem
Roelofs (1822 – 1897) [tot 25/2]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 6731 AW Otterlo
0318.59.12.41 di-zo 10-17u
q ‘De Kunstpaus H.P. Bremmer’ [tot 28/1]

Rotterdam

Art Rotterdam
Cruise Terminal – Rotterdam
030.241.00.11 
do-vrij 13-18u za-zo 11-19u ma 11-17u
q ‘Art Rotterdam 2007’ – kunstbeurs
[8/2 tot 12/2]

Chabot Museum
Museumpark 11 – 3015 CB Rotterdam
010.436.37.13 
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
q ‘Paula Modersohn-Becker
(1876–1907)’ [tot 11/3]

Historisch Museum Rotterdam Het
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 3011 GK
Rotterdam
010.217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Bekende Nederlanders’ [17/2 tot 13/6]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 3015 AA Rotterdam
010.440.03.01 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Henry Moore and the Challenge of
Architecture’ [tot 28/1] q ‘Dinosaurs!
Enter at your Peril’ [tot 4/3]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 3015 CX
Rotterdam
010.441.94.00 di-za 10-17u
q ‘This can’t go on (stay with me)’ –
Erik van Lieshout [tot 4/2] q ‘Willem
Kalf’ / ‘Bauhaus. Revolutionair design’
[tot 18/2]

Natuurmuseum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark) 3015
AA Rotterdam
010.436.42.22 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘De Natuur, de Mens en de Tijd’ [tot 4/3]

Nederlands Architectuurinstituut
(NAi)
Museumpark 25 – 3015 CB Rotterdam
010.440.12.00 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Stad noch land’ [tot 25/2]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 3012 BR
Rotterdam
010.411.01.44 di-zo 11-18u
q ‘Brian Jungen’ [tot 11/2]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 2586 EL
Scheveningen
070.358.58.57 di-zo 11-17u
q ‘In Fluïdum’ – Johan Tahon [tot 11/2]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 3100 CD Schiedam
010.246.36 57 
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Ieder het zijne’ – Fernando Sánchez
Castillo [tot 11/2] / ‘Lucebert’ [28/1 tot
24/6]

’s -Hertogenbosch

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
Magistratenlaan 100 – 5223 MB 
’s-Hertogenbosch
073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
q ‘Matali Crasset – Desiger i.h.k.v.
Erasmus Festival 2006’ [tot 25/2]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 6131 ER Sittard
046.451.34.60 di-zo 11-17u
q ‘Guestroom # 5’ – Prins Claus Fonds /
‘Doe dat niet meer’ – Rik Meijers [tot
11/3] q ‘Hub. Leufkens (1894–1962)’
[tot 25/2]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 5041 EA Tilburg
013.543.83.00 di-zo 11-17u
q ‘Willem de Kooning. Schilderijen en
beelden uit Nederlands bezit. Hommage
aan Edy de Wilde en Rudi Oxenaar’ [tot
28/1] q ‘Charlotte Dumas’ [tot 21/1]

Utrecht

Aboriginal Art Museum
Oudegracht 176 – 3511 NP Utrecht
30.238.01.00 di-vr 10-17u  za-zo 11-17u
q ‘Grootmeesters: van traditie naar
hedendaagse kunst’ [tot 11/3]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 3512 XC Utrecht
030.236.23.62 di-zo 12-17u vr 12-21u
q ‘19de eeuwse Franse schilderkunst’
[tot 25/2] q ‘In Girum Imus Nocte Et
Consumimur Igni’ / ‘Franse Passie.
Franse schilderkunst in Nederlands
Bezit’ [tot 11/3]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 5911 AD Venlo
077.351.34.57 di-zo 11-17u
q ‘Out there hiding everywhere’ [tot 18/3]

Venray

Geschied- en Oudheidkundig Museum
Eindstraat 8 – 5801 CR Venray
0478.58.38.80 wo+za-zo 14-17u
q ‘Jubileumtentoonstelling – 25 jaar
verzamelen en tentoonstellen’ [tot 28/2]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 4381 Vlissingen
0118.41.55.05 do-zo 16-21u
q ‘10 Days – presentatie Kunstuitleen’ –
Remco van den Bosch [tot 4/3] 
q ‘MOTEL insomnia – Fransje Killaars,
Loek Grootjans, David Neirings...’ [9/2
tot 24/3] q ‘Manfred Willmann – Henk
Tas – Margi Geerlinks’ [tot 4/3]

Oostenrijk
Wien

BA CA Kunstforum
Freyung 8 – 1010 Wien
0431 537 33 26 dag. 10-19u vrij 10-21u
q ‘Chagall’ [tot 18/2]

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1 – 1070 Wien
01.521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-20u
q ‘Americans – Masterpieces of
American Photography from 1940 until
now’ [tot 4/2] q ‘Whatever it is you’re
looking for, you won’t find it here’ –
Raymond Pettibon [tot 25/2]

MUMOK
Museumsplatz 1 – 1070 Wien
01.525.00 di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Keep a Cool Head’ – Erwin Wurm /
‘Retrospectieve’ – Franz Gertsch [tot 11/2]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 1010 Wien
01.587.53.07 di-za 10-18u
q ‘Stan Douglas, Judith Hopf, Midori
Mitamura’ [tot 22/1]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 08007 Barcelona
03.487.03.15 di-zo 11-20u
q ‘Els Cartells’ [tot 25/2]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic 08038 Barcelona
0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
q ‘Joan Miro 1960-1980. Feeling,
Emotion, Gesture’ [tot 25/2]

MACBA
Plaça dels Angels 1 – 08001 Barcelona
093.412.08.10 
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
q ‘Palazuelo. Working Process’ [tot
18/2] q ‘Manolo Laguillo’ [2/3 tot 6/5]
q ‘The Killing Machine and other sto-
ries’ – Janet Cardiff & George Bures
Miller [2/2 tot1/5] 
q ‘Carlos Pazos’ [9/3 tot 6/5]

Zwitserland
Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 4010 Basel
061.206.62.62 di-zo 10-17u
q ‘Wassily Kandinsky’ [tot 4/2] 
q ‘Klassizismus bis frühe Moderne’ [tot 4/3]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 6002 Luzern
041.226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Modell für ein Museum’ [tot 11/2]

Winterthur

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 8402 Winterthur
052.267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Disegni’ – Mario Merz [tot 9/4]
q ‘Impressions de Paris – Karl Geiser’
[3/3 tot 15/6]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 8024 Zürich
01.251.67.65 di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Picture Ballot 2006’ [tot 11/2]
Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 8005 Zürich
01.277.20.50 di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q ‘Robert Kusmirowski’ [tot 11/2]
Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 8034 Zürich
01.383.43.76 di-zo 10-17u
q ‘Sophie Taeuber-Arp’ [23/2 tot 20/5]
Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 8031 Zürich
043.446.67.67 
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Zürich HB – Milano Centrale’ [tot
23/2] q ‘Juriert – Prämiert:
Eidgenössischer Wettbewerb für Design
2006’ [tot 11/2] q ‘Swiss Federal
Design Prize 2006 [tot 11/2] q ‘This
side up – Konstantin Grcic Industrial
Design’ [24/1 tot 22/4]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 maart 2007. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 februari 2006 op het postbusadres:
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on March 15, 2006.
Please send your information before 
February 15, 2006 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Inhoudsopgave

nummer 120 maart – april 2006

| Hans Blokland Een poel van maatschappelijk onbehagen
| Guido Fonteyn PS-piramide versus uiterst-rechts | Koen
Brams en Dirk Pültau Het ‘falen’ van extreem-rechts in
Wallonië. Een gesprek met Guido Fonteyn | Patrick De Vos
Het politieke denken van Chantal Mouffe | Bart Verschaffel
De tentoonstelling als kennisvorm. Over Mélancolie. Génie
et folie en Occident van Jean Clair | Steven Jacobs The Tourist
Who Knew Too Much. Monumenten en musea in het werk van
Alfred Hitchcock | Sven Lütticken L’Image-chat. Over Chris
Markers Chats perchés

nummer 121 mei – juni 2006

| Bart Verschaffel Privaat Kunstbezit | Maarten Delbeke Het
kunstige interieur | Mariana Castillo Deball Het is klimmen
of dalen, naargelang je komt of gaat. Als je vertrekt, gaat het
naar beneden; maar als je aankomt, gaat het omhoog |
Dirk Lauwaert Kunst in een glijdend Huis. Vaststellingen
door hij en men | Eddy Bettens Kort zelfportret als
(thuis)lezer | Wouter Davidts. Home improvement. Over het
(Totes) Haus ur van Gregor Schneider | Martina Droth
Sculptuur in het laatvictoriaanse interieur | Willem Jan
Neutelings Een IJskast in Knokke | Rudi Laermans Kunst
als primaire relatie | Reesa Greenberg Kasten en collectio-
neurs | Marc Kregting Al dat zwart. Over muziek in huis |
Steven Jacobs Hitchcock over twee interieurs in The Birds |
Dirk Pültau Stylemeister | Geert Bekaert Onherbergzame
kunst | Koen Lemmens Het Vlaams Belang en de vrijheid
van meningsuiting | Charlotte Lybeer foto’s ‘kunst in huis’
| Mariana Castillo Deball 6 x 1.500 postkaarten

nummer 122 juli – augustus 2006

| Camiel van Winkel Flexibele multipliciteiten. Het discours
over onderzoek in de kunst | Dirk Lauwaert Moi, j’aime les
Professeurs! (op een melodie van Offenbach) | Koen Brams
& Dirk Pültau Kunst en onderzoek: een gesprek met Joëlle
Tuerlinckx | Hermann Pitz Kunst en research |
Bart Verschaffel De toekomst van het hoger kunstonderwijs
in Vlaanderen: een ‘doctoraat in de kunsten’? |
Paul De Vylder Soft Art | Jouke Kleerebezem Onderzoek
worden | Koen Brams Gij zult communiceren! Over Artistic
Research – Theories, Methods and Practices van Mika
Hannula, Juha Suoranta & Tere Vadén

nummer 123 september – oktober 2006

| Koen Brams & Dirk Pültau Een keuze is altijd een beper-
king. Gesprek met Guy Rombouts | Theodor W. Adorno
Leestekens | Dirk Van Hulle Full stop | Walter Nikkels
Marges worden kaders. Over het boek van morgen |
Dirk Pültau Gesprek met typograaf en vormgever Filiep Tacq
| Rudi Visker Zum-Buch-sein. Heidegger, het boek en de let-
ter | Rudi Laermans. Kunstkritiek als politiek schaduwbok-
sen. Over Geheime publiciteit van Sven Lütticken

nummer 124 november – december 2006

| Koen Brams & Dirk Pültau Gesprek met Daniel Buren over
de tentoonstelling Kunst in Europa na ’68 | Margarethe
Jochimsen WENDE ‘80’ van Hanne Darboven. De structuur
van het werk | Hans Ulrich Gumbrecht Zes vuistregels voor
de periode na ‘de lessen uit de geschiedenis’ | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Dan Van Severen | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Lili Dujourie | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Ann Veronica Janssens |
Bart Meuleman Interview met Marianne Van Kerkhoven |
Fieke Konijn De Appel 1975-1983 | Koen Brams & Dirk
Pültau Interview met Jef Cornelis over de literatuurfilms |
Daniël Robberechts Dagboek 1980 | Guy Poppe Solidarnosc,
de Grote Scheur in het IJzeren Gordijn

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
promoveerde in de sociale en politieke filosofie. Hij was fel-
low van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en onder meer verbonden aan Yale
University, Department of Political Science. Tot zijn recente
publicaties behoren Wegen naar Vrijheid: Autonomie,
Emancipatie en Cultuur in de Westerse wereld (1995), Publiek
Gezocht (1997), De Modernisering en haar Politieke Gevolgen
(2001/2006) en Pluralisme, Democratie & Politieke Kennis
(2005). Informatie over zijn werk is te vinden op
www.hans-blokland.nl

Jan Blommaert Doceert Afrikaanse Taalkunde en
Sociolinguïstiek aan de Universiteit Gent, en taal in onder-
wijs aan de University of London, Institute of Education.
Hij publiceerde onder meer Van Blok tot Bouwsteen (1999),
Ik Stel Vast: Politiek taalgebruik, politieke vernieuwing en ver-
rechtsing (2001) en Populisme (2004). In 1993 kreeg hij de
Arkprijs van het Vrije Woord.

Eric de Bruyn Doceert kunstgeschiedenis en mediatheorie
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Recente publicaties zijn
onder meer Topological Pathways of Postminimalism in Grey
Room 25 (2006), A Film in Five Episodes in David Lamelas
(Wenen, 2006), Land Art in the Mediascape in Ready to
Shoot: Fernsehgalerie Gerry Schum (Düsseldorf, 2004) en The
Expanded Field of Cinema, or Exercise on the Perimeter of the
Square in X-Screen (Wenen, 2004). Hij werkt momenteel
aan het boek Media Topologies over de rol van film binnen
het postminimalisme.

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

Ernst van Alphen Is Clark fellow aan het Clark Art
Institute en Oakley fellow aan het Oakley Institute for the
Humanities, beide te Williamstown MA. Zijn meest recente
boek is Art In Mind: How Contemporary Images Shape
Thought (University of Chicago Press, 2005).

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: Mieke Mels
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Mieke Mels

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
Verschijningsritme: Tweemaandelijks

Planning verschijnt deadline
nummer 126 15 maart 2007 15 februari 2007
nummer 127 15 mei 2007 15 april 2007
nummer 128 15 juli 2007 15 juni 2007
nummer 129 15 september 2007 15 augustus 2007
nummer 130 15 november 2007 15 oktober 2007
nummer 131 15 januari 2008 15 december 2007

Oplage: 17.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken,
culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen voor
hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels,
musea en stichtingen voor beeldende kunst

Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de
plaats van waaruit u geld overmaakt! 

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
KBC Rotterdam 63 31 38 452
Buitenland per internationale postwissel
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar-
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement 20,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 5,00 EUR 

Tarieven Buitenland
Abonnement 25,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 7,00 EUR

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.
— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50 – Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens

Colofon De Witte Raaf 118

www.meritcapital.be
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What?
How?
Why?

Is studying the arts a useful
tool? Why put daily life in an
artistic context? What is the
point of traversing different
art disciplines? Do you feel
the need for creative expres-
sion? Why communicate
with an audience? Why the
performing arts? Are you
motivated to make a move? 

Want to know more?

DasArts/ Advanced Studies in the Performing Arts
DasArts is open for interested candidates on Tuesday 6 February 2007 at 14:30 hrs. 
At ‘Doors Open’, the DasArts method and philosophy will be explained in more detail.
Registration for Doors Open at DasArts: Tel +31 (0)20 5869636 E-mail: dasarts@dasarts.nl  www.dasarts.nl

Doors Open at DasArts, 6 February 2007 at 14:30 hrs

DasArts advertentie OpenDoors  18-12-2006  18:05  Pagina 1
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