
Stéphane Beel

Mobiele studio voor het programma Container (1989) nu opgesteld in de tuin van Bernard Filliers te Vosselare

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: In het midden van
de jaren ’80 realiseer je het programma
IJsbreker: 22 uitzendingen over de meest uit-
eenlopende culturele onderwerpen – van mode
en tatoeage tot literaire tijdschriften, culturele
centra en cultuurmanagement. Op het einde
van de jaren ’80 maak je Container – 10 uit-
zendingen waarin Lieven De Cauter en Bart
Verschaffel met gasten “babbelen over bescha-
ving”. In de jaren ’80 krijg je aanzienlijk wat
zendtijd toebedeeld.
Jef Cornelis: Dat klopt. En wat is daar de
verklaring voor? Begin jaren ’80 werd Hilda
Verboven benoemd tot productieleider van
de dienst Kunstzaken. Ze was zeer enthou-
siast over een aantal van mijn films die ze
destijds had gezien, zoals Ge kent de weg en de
taal (1976) en Rijksweg nr. 1 (1978).
K.B./D.P.: Hilda Verboven vertrouwde ons toe
dat jij met haar reeds in gesprek was nog voor ze
formeel haar functie als diensthoofd had opgeno-
men. Je wilde kennelijk nagaan welke mogelijk-
heden zich met haar komst zouden aandienen.
J.C.: Ja, met Verboven klikte het onmiddel-
lijk. Ik herinner me dat ik samen met haar
Charles Vandenhove heb opgezocht. Toen
we terugkeerden uit Luik was de beslissing
al genomen om een film aan zijn architectu-
raal oeuvre te wijden: Het raadsel van de
sfinks, uitgezonden in 1983.
K.B./D.P.: In datzelfde jaar komt IJsbreker op
de buis.
J.C.: De dienst Kunstzaken was op zoek naar
een nieuw format voor een cultureel pro-
gramma. Ik heb toen IJsbreker voorgesteld,
een liveprogramma waarin diverse perso-
nen via camera’s en monitoren met elkaar

in gesprek werden gebracht. Hilda Verboven
geloofde sterk in de formule, en als zij een-
maal voor iets gewonnen was, dan kwam
het ook voor elkaar. Er was zeer veel steun
van haar voor mijn werk – trouwens ook
voor dat van sommige van mijn collega’s in
de dienst Kunstzaken. Het enige andere
diensthoofd dat zoveel begrip voor mijn
werk heeft opgebracht, was Herman Verdin.
Hij heeft in het begin van mijn carrière de
films over Alden Biezen (1964), Abdij van
Park Heverlee (1964) en het kasteel van
Westerlo (1965) mogelijk gemaakt. Verdin
was erudiet, een classicus die het al vlug
voor bekeken hield in de openbare omroep
en hoogleraar werd aan de K.U.Leuven.
Verboven daarentegen was een selfmade
televisiemaker, begonnen als regieassistent,
opgeklommen tot productieleider van de
dienst Kunstzaken en – nadien – tot hoofd
van het departement Jeugd en Vrijetijds-
programma’s.
K.B./D.P.: Na IJsbreker, dat liep van 1983 tot
1984, maak je opnieuw programma’s over beel-
dende kunst, zoals over de Biënnale van Parijs
(1985), Sonsbeek (1986), de Gentse kunst-
manifestaties in 1986, Skulpturprojekte
Münster (1987) en een uitzending over het
Vlaams hoger kunstonderwijs.
J.C.: De langste dag, het meer dan zes uur
durende programma over Initiatief 86 en
Chambres d’amis in Gent, mag je gerust als
de 23ste aflevering van IJsbreker beschou-
wen: ik kon beschikken over de technische
infrastructuur van de BRT, die normaliter
alleen ingezet werd voor het verslaan van
wielerwedstrijden, om op zeer verschillende
locaties en met zeer diverse reporters en
praatgasten de discussie over de beeldende
kunst anno 1986 aan te gaan.

Gedachten zijn geen knechten

K.B./D.P.: In 1989 komt het praatprogramma
Container op antenne. Wat was de aanleiding
voor het maken van Container?
J.C.: De rechtstreekse aanleiding was een
lezing die Bart Verschaffel begin 1988 gaf
in de reeks Hard op de Tong, georganiseerd
door Knack en de Beursschouwburg in
Brussel.
K.B./D.P.: Kende jij Bart Verschaffel al persoon-
lijk op dat moment?
J.C.: Ja. Bart is de neef van Geert Bekaert.
Reeds in de jaren ’70, toen ik frequent met
Geert samenwerkte, maakte ik kennis met
Bart. Hij hing daar vaak rond en hij gaf
soms reacties op mijn films. Geert had het
ook af en toe over hem.
K.B./D.P.: Openbaar denken, de lezing die
Verschaffel gaf in de Beursschouwburg en
waarvan de tekst eerst gepubliceerd werd in
Knack, en daarna in de essaybundel De Glans
der Dingen, is een striemend betoog over de
positie van de intellectueel in Vlaanderen.
J.C.: Ja, enkele zinnen uit die tekst ken ik van
buiten: “Vlaanderen heeft zo goed als geen
intellectuele traditie, en heeft zo goed als
geen kritiek. We komen niet aan het levens-
minimum. Doorgaans wordt ‘intellectueel’
hier als scheldwoord gebruikt.” Ik vond die
lezing zeer inspirerend.
K.B./D.P.: Hij haalt uit naar de specialist: “Het
lijkt zinnig om er, voor een tijdje, methodisch
van uit te gaan dat ‘specialist’ een retorische
kwalificatie is, die gebruikt wordt om beschutte
werkplaatsen te creëren.” Ook de cultuurver-
spreider wordt op de hak genomen: “Deze figuur
leeft van de spatie tussen buitenland en binnen-
land, tussen specialist en leek, tussen gevormde
en onwetende, en beschouwt het als zijn taak

“Twijfel er niet aan dat televisie nog altijd
gelijkstaat met politiek”

Interview met Jef Cornelis over Container

De publieke plaats van de
intellectueel

Drie, vier intellectuelen die in een met
koeienhuiden beklede container – een
bouwsel van Stéphane Beel – over een
‘moeilijk onderwerp’ praten: dat is
zowat de kortst mogelijke omschrijving
van het televisieprogramma Container
(1989), dat met de jaren tot een van de
meest legendarische producties van de
Vlaamse publieke omroep is gaan
behoren. Container werd na tien afleve-
ringen afgevoerd, maar het programma
is eigenlijk nooit weg geweest.
Recentelijk doken bijvoorbeeld
Container-fragmenten op in Het ABC
van de VRT (een alfabetisch geordende
compilatie van sketches, bloopers en
andere vermakelijke onzin uit 50 jaar
BRT-archief) en stond een monitor met
de Container-aflevering Over roes opge-
steld in het decor van De laatste show,
de vlotte praatshow-voor-het-slapen-
gaan van de VRT. Container is een
mythe – in negatieve zin dan wel.
Container dient om mee te lachen,
maar de spot klinkt al te zelfzeker en te
rancuneus, en valt té vaak te beluiste-
ren om niet symptomatisch te zijn. 

Het is geen toeval dat Container in
het jaar van de oprichting van VTM
werd uitgezonden én afgevoerd.
Container is een gouden casus om de
veranderingen op het vlak van de
openbaarheid van het intellectuele
leven op te sporen: alle reden dus voor
Koen Brams & Dirk Pültau om een
omstandig interview af te nemen van
de realisator van Container, Jef
Cornelis. Bart Meuleman wijdde een
bijdrage aan de ontvangst van
Container, een ontvangst die – op een
enkel commentaar na – dramatisch
aan het programma voorbijschoot en
dan ook stukken meer zegt over het
mediapolitieke steekspel dat rond
Container werd uitgevochten dan over
het programma zelf.

In één aflevering van Container was
de intellectueel zelf het onderwerp
van het gesprek: De Puntzak van Heine
bracht Lieven de Cauter, Paul De Vylder,
Rudi Laermans en Bart Verschaffel –
leden van het geheimzinnige genoot-
schap WITT – samen om te discussië-
ren over de problematische verhou-
ding van de intellectueel tot wat wij
‘geschiedenis’ noemen. De Puntzak
verknoopt meteen het microverhaal
van dit nummer (het televisieprogram-
ma Container) met het ‘grote thema’
dat erdoor opgeroepen wordt: de intel-
lectueel in de publieke sfeer. Daaraan
zijn de twee paneldiscussies gewijd,
een Nederlandse met als deelnemers
Hans Blokland, Joke Hermsen, Rem
Koolhaas en Gijs van Oenen en een
Belgische met Jean-Jacques Cassiman,
Thierry de Duve, Dominiek Hoens en
Myriam Van Imschoot. We zetten deze
debatten in een historisch perspectief
en vertrokken telkens van de vraag
wat er sinds Container – of sinds eind
jaren ’80 – veranderd is met betrek-
king tot de publieke condities van het
intellectuele leven in Vlaanderen,
Nederland en daarbuiten. Als start-
tekst fungeerde een essay dat voor
Container een inspirerende rol heeft
gespeeld: Openbaar denken (1988) van
Bart Verschaffel. René Gabriëls en
Dominiek Hoens zorgen voor flanke-
rende stukken over respectievelijk de
expert (versus de intellectueel) en
‘denken als praxis’. Rudi Laermans
sluit het nummer af met een reflectie
over de postmoderne politiekloosheid
als intellectuele conditie.
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van alles mee te delen en uit te leggen.” Over de
media zegt hij: “Het jongste type van pseudo-
openbaarheid wordt op het podium van de nieu-
we media opgevoerd – de talkshow. In een cere-
monie hoeft er niets te gebeuren, tijdens de
show daarentegen moet er altijd iets gebeuren.”
J.C.: In die tijd kwam Bart wel vaker pole-
misch uit de hoek. Het begon al vroeger in
de jaren ’80 toen hij tijdens lezingen in het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te
Leuven zijn vakgenoten tegensprak en reac-
ties kreeg van ‘dat doe je niet’. Om die reden
wellicht was er voor hem geen plaats in het
Instituut te Leuven, waar hij gestudeerd
had en gepromoveerd was. Toen ik met Bart
in gesprek raakte over Container, had hij
slechts een parttime betrekking. Ik bood
hem een bijkomende parttime aan in de
BRT, maar ik heb hem moeten overtuigen
om mee te doen. Hij was er niet onmiddel-
lijk voor te vinden.
K.B./D.P.: In 1988 dien je een programma-
voorstel in bij de directie van de BRT waarin de
tekst van Bart Verschaffel duidelijk resoneert:
“Binnen de omroep is, in navolging van de ons
omringende landen een ruim aanbod van
‘praatshows’. Rondom een ankerman komt
iedereen, die op zijn beurt enige mediabekend-
heid geniet, ook op tv zijn bevestiging zoeken of
verliezen. Naambekendheid zonder tv-optreden
is onmogelijk geworden. Wat daar telkens bij
opvalt is het ontbreken van ‘publieke discussie’:
tijdens het tweemansgesprek komen sommige
onderwerpen slechts zijdelings aan bod en om
de amusementswaarde niet te schaden, beperkt
men zich tot biografische details. Het aange-
voerde onschuldige publiek speelt de ouderwetse
rol van theaterpubliek, dat het niet kan waar-
maken. In zekere zin werkt het tv-medium
tegen de ‘openbaarheid’. De culturele mediawe-
reld zou zijn eigen ‘openbaarheid’ moeten ont-
dekken. Vooral bij onze Zuiderburen zijn daar
aanzetten voor te vinden, meestal in laatavond-
programma’s op zenders die commercieel getint
zijn (Frankrijk I: Permission de minuit, RAI:
Die van de nacht).” Het programmavoorstel
omvat niet minder dan 52 uitzendingen van
telkens 60 minuten.
J.C.: Ik was van mening dat Container weke-
lijks moest worden uitgezonden zodat de
sprekers los zouden komen. De directie
besliste echter om Container tweewekelijks
uit te zenden. Maar weet je waar het mij
eigenlijk om te doen was?
K.B./D.P.: (sprakeloos)
J.C.: Ik wilde weg uit de BRT.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
J.C.: Wegwezen! Proberen een instrument
te fabriceren, een plaats, waar – zonder
controle – geproduceerd kon worden. Ik
wilde mij afscheiden van de openbare
omroep. Het mag dom en naïef klinken,
maar ik wou een eigen werkverblijf en stu-
dio maken. Ik was met een overlevings-
poging bezig. Ik zag de bui hangen. Ik wou
verdwijnen.
K.B./D.P.: Was dat de reden voor de bouw van
de container, waaraan het programma zijn titel
te danken heeft?
J.C.: Ja. De openbare omroep had op dat
moment al kleinere captatiewagens, met
twee of drie camera’s. Ik heb met zo’n cap-
tatiewagen gewerkt in ’87 voor de films over
het Vlaams hoger kunstonderwijs en over
Skulpturprojekte in Münster. Voor het dis-
cussieprogramma wou ik een mobiele stu-
dio laten bouwen. Ik wou mij isoleren, en
dat is nog zacht uitgedrukt. Het was voor
mij bijzonder helder wat er in de openbare
omroep aan het gebeuren was. Bert
Hermans, de directeur-generaal Televisie,
was bijna op pensioen…

Een parasiet

K.B./D.P.: In het eerste programmavoorstel
voor Container staat: “Omdat mensen en tech-
nische middelen schaars zijn, stel ik een infra-
structuur voor die weinig tijd en plaats opeist
en toch een hoge antenne-frequentie zou kun-
nen toelaten. Daarom ‘een container’ als uit-
gangspunt die al naargelang de beschikbaarheid
van de studio’s 1, 3 of 5 tot zelfs in de voor-
bouw kan opgesteld worden.” Er is nog geen
sprake van verplaatsingen buiten het omroep-
gebouw.
J.C.: Dat is mogelijk, maar in latere voorstel-
len was dat zeker het geval. De container
was voor mij essentieel om onafhankelijk-
heid te verwerven. Het was een poging om
me te onttrekken aan de controle. Om die
reden moest het programma zo laat moge-
lijk worden uitgezonden. Ik wou het tijds-
blok dat niemand interesseerde, het blok na

het tweede journaal. Ik wou de rest-tijd, de
niet-tijd.
K.B./D.P.: Het programmavoorstel wordt uit-
drukkelijk met economische argumenten
omkleed: “In plaats van zelf studio- of captatie-
tijd te vragen, ent de mobiele studio zich als een
parasiet op de rest(overschot) van de studio- of
captatietijd van andere elektronisch gemaakte
programma’s.”
J.C.: Als het niet veel geld kost, dan kan het
nog een poosje duren, dacht ik. In die tijd
was er op woensdag altijd voetbal op de tele-
visie. Ik wou met de container bijvoorbeeld
naar de steden rijden waar er gevoetbald
werd, en gebruik maken van het personeel
dat instond voor de verslagen van de voet-
balwedstrijden.
K.B./D.P.: Container is inderdaad ’s woensdags
uitgezonden.
J.C.: Ja, het moest een parasiet zijn, die je
overal aan kon koppelen. Maar dat is helaas
niet gelukt.
K.B./D.P.: Waarom niet?
J.C.: De trailer waarop de container ver-
voerd zou worden, was niet klaar toen de
eerste aflevering van Container op antenne
ging. De productietijd van de container was
extreem kort. Begin februari 1989 was er
nog steeds geen groen licht gegeven voor de
bouw van de container, terwijl de eerste
aflevering van Container geprogrammeerd
was op 5 april 1989. De tekeningen van
Stéphane Beel lagen klaar, er waren een
aantal offertes uitgebracht door aanne-
mers, maar de directie bleef talmen. Op een
bepaald moment werd ik door Bert
Hermans, de directeur-generaal Televisie,
opgeroepen tijdens een vergadering van de
raad van bestuur. Toen is de beslissing
gevallen. Els Witte, voorzitter van de raad
van bestuur, heeft getekend en de productie
van de container kon van start gaan.
K.B./D.P.: In het VRT-archief bevindt zich
inderdaad een nota van Bert Hermans gericht
aan Els Witte. Hij schrijft op 13 februari
1989: “Eén van de programmavoorstellen
1989 die de Raad van Bestuur op 27 juni
1988 goedkeurde had betrekking op het pro-
gramma Instuif. Omdat mensen en technische
middelen op de BRT schaars zijn, zal die instuif
moeten plaatsvinden binnen een tv-infrastruc-
tuur die weinig tijd en plaats opeist en toch een
hoge antenne-frequentie zou kunnen toelaten.
Nu de BRT-dotatie uiteindelijk gekend is en de
overheid aandringt op het spoedig ‘zichtbaar
maken’ van de bijkomende toegekende midde-
len, wordt onder meer de realisatie van deze
Instuif zeer urgent.” Terwijl Hermans’ argu-
mentatie helemaal overeenstemt met jouw
onderbouwing van het programma, is in zijn
brief geen sprake van Container maar van het
programma Instuif.
J.C.: Dat moeten zijn eigen woorden zijn,
want de titel Instuif zegt me niets. Instuif:
vreselijk! Bert Hermans was fin de carrière;
zijn opvolger, Jan Ceuleers, zou nooit heb-
ben ingestemd met mijn project.
K.B./D.P.: Bert Hermans vraagt aan Els Witte
om akkoord te gaan met de offerte van de firma
Versluys, omdat die aannemer de laagste prijs
heeft uitgebracht. Els Witte tekent en op 14
februari, de dag erna, begint de bouw van de
container.
J.C.: Ik vergeet die scène nooit. Ik stond daar
op de gang. Els Witte heeft op de gang voor
akkoord getekend! Onmiddellijk daarna is
gestart met de constructie van de container.
K.B./D.P.: Vreemd is dat zowel Bert Hermans
als jijzelf steeds met economische argumenten
hebben geschermd – reductie van studio- of cap-
tatietijd, verminderde personeelsbezetting enzo-
voort – terwijl de container een aardige duit heeft
gekost, 2,5 miljoen frank, om precies te zijn.
J.C.: Dat is inderdaad een contradictie. De
dure container was evenwel ook een garantie.
K.B./D.P.: Dat het programma niet meteen zou
worden afgevoerd?
J.C.: Inderdaad.

Flanders Technology

K.B./D.P.: Hoe ben je op het idee van een con-
tainer gekomen?
J.C.: Eerst dacht ik aan een frituur- of werf-
wagen. Ik heb een aantal gespecialiseerde
firma’s bezocht en kreeg te horen dat die
tuigen te licht zijn voor het programma dat
ik erin wilde realiseren. Daarna heb ik een
firma voor bouwketen bezocht. Ik had een
mobiele structuur voor ogen die kon wor-
den geopend. Ook een bouwkeet was niet de
geschikte oplossing.
K.B./D.P.: In het dossier over Container in het
archief van de VRT bevindt zich een artikel uit

Kunstforum – een artikel over kunst en contai-
ners. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar
Portikus in Frankfurt, een tentoonstellingsplek
in een container, jarenlang gerund door Kasper
König. Heeft dat artikel jou geïnspireerd?
J.C.: Ik heb dat artikel waarschijnlijk gele-
zen, maar ik ben de inhoud en/of de impact
vergeten.
K.B./D.P.: Het artikel in Kunstforum dateert
van november-december 1988 – de maanden
waarin jij wellicht een bezoek brengt aan die fir-
ma’s voor frituurwagens en bouwketen. Er
staan een aantal lezenswaardige gedachten in
het artikel. Hans-Peter Bender, de persoon die
geïnterviewd wordt, stelt: “Im ersten Weltkrieg
wollte die US-Armee ohne zeitraubende
Umladevorgänge vom Schiff auf andere Trans-
portmittel ihren Nachschub zu den Kriegs-
schauplätzen in Europa möglichst rationell
organisieren. Dazu war der Container eine
geradezu geniale Erfindung, da geschah eine
Institutionalisierung der totalen Mobil-
machung, militärisch, und später auch wirt-
schaftlich und gesellschaftlich. Die sofortige
Verfügbarkeit über Ressourcen, an Menschen
wie an Material, wird durch das Einsparen von
Zeit garantiert. Daher ist der Container ein
Werkzeug der Macht, und Machtausübung
widersetzt sich ja der Veränderung und
Befreiung, ihr Wesen ist ja vielmehr das
Abgrenzen und Absichern.” Deze argumentatie
lijkt sterk op de jouwe.
J.C.: Dat klopt. Ik wilde een structuur die
snel kon worden ingezet.
K.B./D.P.: Heb je na je bezoek aan de firma’s
voor werfwagens en bouwketen contact gezocht
met Stéphane Beel?
J.C.: Nee, ik heb eerst een gesprek gehad met
een andere architect, John Körmeling. Hij is
naar de BRT gekomen en we hebben over
het project gesproken, maar we zaten niet
op dezelfde golflengte.
K.B./D.P.: Nochtans zou je geneigd zijn te den-
ken dat zo’n project gehoor zou vinden bij hem.
J.C.: De vonk sprong niet over. Met Beel klik-
te het wel.
K.B./D.P.: Welke ideeën heb jij Stéphane Beel
aangereikt?
J.C.: Het moest een constructie zijn die
geopend en gesloten kon worden: een werk-
plaats, inclusief opbergruimte, en een stu-
dio vanwaaruit uitgezonden kon worden.
De licht- en de klankinstallatie moesten vol-
ledig ingebouwd zijn. Het enige wat nodig
was om te kunnen beginnen uitzenden,
waren stopcontacten voor elektriciteit en
telefonie.
K.B./D.P.: De aankleding, en de stijl ervan, heb
je daar ook inspraak in gehad?
J.C.: Dat is allemaal in samenspraak met
Stéphane Beel tot stand gekomen. Aan elk
detail is aandacht geschonken: de tafel, de
stoelen, het servies… Er was zelfs een koffie-
zetapparaat.
K.B./D.P.: En de bekleding met koeienhuiden?
J.C.: Dat was een idee van Stéphane.
K.B./D.P.: Welke betekenis hebben die koeien-
huiden voor jou?
J.C.: Ik associeer die met oorlog. De prijs van
leer gaat omhoog als het oorlog is. Er is dan
veel leer nodig voor schoeisel.
K.B./D.P.: Hebben die koeienhuiden ook iets te
maken met isolatie, gezien jouw utopie van de
eigen werkplek?
J.C.: Op die manier kan je de koeienhuiden
ook interpreteren.
K.B./D.P.: Hoe was je bij Stéphane Beel
terechtgekomen?
J.C.: Ik ken uiteraard het wereldje van de
Vlaamse architectuur. Ik weet niet meer of
ik er met Geert Bekaert over gepraat heb.
K.B./D.P.: Of met Bart Verschaffel?
J.C.: Zeker niet. Met de bouw van de contai-
ner heeft hij niets te maken gehad. Weet je
wanneer Bart Verschaffel de container voor
het eerst gezien heeft? Toen hij binnengere-
den werd in de BRT: hij werd binnengere-
den en zakte door de wielen waarop hij
gemonteerd was!
K.B./D.P.: Had Versluys, de aannemer, een fout
gemaakt?
J.C.: Het was dramatisch: de container zakte
door zijn draaiwieltjes. Onvoorstelbaar. Ik
had geëist dat de container kon worden ver-
reden, maar dat type wieltjes kon het
gewicht van 5 ton niet dragen. De onder-
kant van de container is nadien helemaal
opnieuw gelast.
K.B./D.P.: Waren er nog andere tekortkomin-
gen toen de container werd geleverd?
J.C.: Een aantal kleinigheden, en natuurlijk
het feit dat de trailer niet af was. Versluys
kon die trailer zelf niet bouwen. Hij mocht
dat ook niet. Over Versluys ben ik, afgezien
van dat akkefietje met die wielen, zeer te

spreken. Naast de ploeg van Versluys kon ik
rekenen op technici van de BRT. De directie
Techniek stelde een aantal mensen ter
beschikking die bij Versluys ingezet zijn om
de container op tijd af te krijgen. In een
privéfirma!
K.B./D.P.: De directie Techniek was jou dus
goedgezind. Hoe kwam dat?
J.C.: Met de directie Techniek had ik onmid-
dellijk contact opgenomen toen ik wist dat
ik een container wilde laten bouwen.
Iedereen van de dienst stond achter mij.
Waarom? Ik had een zekere reputatie opge-
bouwd, onder andere door IJsbreker, maar
zeker ook door De langste dag. Men hield van
de uitdaging, denk ik, en men wist dat ik tot
het uiterste ging. De container is gemaakt
over de grenzen van alles heen. De direc-
teur-generaal Televisie heeft er zelf ook een
deel van zijn eigen budget in geïnvesteerd.
Dat stak uiteraard de ogen uit.
K.B./D.P.: Was je tevreden over het eindresultaat?
J.C.: Versluys heeft een Rolls-Royce
gemaakt. Het was een architecturaal en
technisch hoogstandje. De container is
trouwens tentoongesteld in Flanders
Technology, de technologiebeurs die door
Gaston Geens opgezet was.
K.B./D.P.: In Gent?
J.C.: Ja, ik heb daar zelf ook gestaan, zoals
een standwerker met promotiemateriaal. Ik
moest de container zichtbaar maken of
houden, want als ik niet oppaste, was hij
misschien al verdwenen nog voor hij goed
en wel in gebruik was genomen. We hadden
toen net de twee eerste Container-uitzendin-
gen achter de rug…

Laura

K.B./D.P.: De eerste twee uitzendingen vinden
plaats op woensdag 5 april en woensdag 19 april
1989. Uit de correspondentie in het Container-
dossier blijkt dat Eva Binnemans, jouw assisten-
te, vanaf januari een proefuitzending…
J.C.: …er heeft nooit een proefuitzending
plaatsgevonden!
K.B./D.P.: Nochtans is er wel een voorbereid.
Dat blijkt uit tal van brieven aan betrokkenen:
studiopersoneel, sprekers, cameralui enzovoort.
J.C.: Er is geen proefuitzending gemaakt.
K.B./D.P.: Waarom niet?
J.C.: Er was eenvoudigweg geen tijd.
Gedurende de extreem korte periode waarin
de container is gebouwd – nauwelijks zes
weken – heb ik haast niet geslapen. Op het
einde was ik niet meer te genieten. Ik was
enorm gespannen. Ik ben ook tegen allerlei
mensen uitgevaren. Maar ik zag ook de zin
van een proefuitzending niet in. Ik vond dat
je in de container moest plaatsnemen en
beginnen te spreken. Ik wou niet dat er
gerepeteerd werd. De sprekers zagen elkaar
telkens één keer op voorhand en bekeken
elkaars beeldmateriaal. Als de discussie op
gang dreigde te komen, dan zei iemand: ‘de
kurk op de fles’, het wachtwoord om aan te
geven dat er niet dieper op de zaak mocht
worden ingegaan.
K.B./D.P.: Elke aflevering van Container
begint en eindigt met hetzelfde streepje muziek.
Heb jij de openings- en eindtune gekozen?
J.C.: Ja, Laura van Charlie Parker.
K.B./D.P.: Waarom heb je dat gekozen?
J.C.: Container was een laatavonduitzen-
ding. De muziek vormde een soort over-
gang. Ik hou enorm van de muziek van
Charlie Parker.
K.B./D.P.: De eerste aflevering handelt over
sentimentaliteit en de drie sprekers zijn Bart
Verschaffel, Lieven De Cauter en Patricia De
Martelaere. Verschaffel en De Cauter keren in
elke aflevering terug als de vaste panelleden, die
ook steeds op dezelfde plaats in de container zit-
ten: Lieven links, Bart rechts. Hoe is de keuze
op Bart en Lieven gevallen?
J.C.: In de openbare omroep was er in ieder
geval niemand met wie ik in zee wilde gaan.
Bart Verschaffel had me de ogen geopend
met zijn lezing in de Beursschouwburg:
“Gedachten zijn geen knechten die men
kan bevelen en kan gebruiken om er buren,
heersers, ongelukkigen, de goede zaak of
zuil mee te plezieren.” Voor mij was het evi-
dent dat hij bij Container betrokken was. Hij
stelde als voorwaarde dat Lieven de tweede
vaste spreker zou zijn. Hij wilde iemand die
hij goed kende en die hij kon vertrouwen. Ik
begreep dat volkomen. Ze kregen beiden
een parttime contract bij de openbare
omroep.
K.B./D.P.: Je had al met Lieven De Cauter en
Bart Verschaffel samengewerkt, namelijk voor
de film over het Vlaamse hoger kunstonderwijs.
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J.C.: Inderdaad. Met Bart Verschaffel zou ik
ook na Container nog verschillende films
realiseren, over Jan Fabre in 1990, The
Music Box in 1994, over René Magritte in
1995 en 1997 en over Thierry De Cordier
in 1996.
K.B./D.P.: De Cauter en Verschaffel hadden
zich in die tijd – het is onduidelijk wanneer pre-
cies, wellicht op het einde van 1987 – verenigd
in het genootschap WITT, samen met Rudi
Laermans en Paul De Vylder. Zowel Rudi
Laermans als Paul De Vylder hebben hun
opwachting in Container gemaakt. Wat was de
relatie tussen Container en WITT?
J.C.: Voor mij hadden die twee niets met
elkaar te maken.
K.B./D.P.: We hebben de vier WITT-leden
gesproken. Alle vier hebben ze bevestigd dat zij
onder elkaar druk correspondeerden over de
onderwerpen die in Container aan bod zouden
worden gebracht.
J.C.: Onder elkaar, dat is mogelijk.
K.B./D.P.: In het VRT-archief hebben we een
brief gevonden van Lieven De Cauter, “gericht
aan de leden van WITT en J.C.”. Hij noemt als
titel voor het programma: ‘De fabelen der
beschaving’ of ‘De fabelachtige beschaving’.
Ook Beel vermeldt die titels als hij zijn plannen
voor de mobiele studio inlevert.
J.C.: Ik wilde vasthouden aan de titel
Container. ‘Containing’, daar ging het voor
mij om. Een andere titel zag ik niet zitten.
K.B./D.P.: In die brief van begin december
1988 omschrijft De Cauter het programma als
“een soort gestoffeerde werkvergadering aan
een project” en hij geeft een voorbeeld: “Ovidius
in stripverhaal – een metamorfose. Een jonge
striptekenaar vat het idee op om een stripver-
haal te maken van Ovidius. Op een werkverga-
dering met WITT worden een aantal onbekende
metamorfoses voorgelezen en gekozen.” Hij
somt daarnaast nog een aantal andere
gespreksonderwerpen op en heeft voor alle
betrokkenen een opmerking klaar. Aan jou
schrijft hij: “Jef, spendeer alsjeblief niet al onze
kredieten aan dat tuig.”
J.C.: De container, dat was mijn idee. Het is
een object, dat is toch duidelijk? Ik had dat
nodig, dat object. De invulling kwam op de
tweede plaats.
K.B./D.P.: En WITT stond daarvoor in?
J.C.: Ik heb nooit met WITT rond de tafel
gezeten. De eerste aflevering was trouwens
met Patricia De Martelaere als enige gast en
ik denk dat zij ook het thema – sentimenta-
liteit – heeft voorgesteld, of er toch tenmin-
ste inspraak in heeft gehad.

Het ontroerparcours

K.B./D.P.: Een dag voor de eerste Container
werd uitgezonden, vond er een persconferentie
plaats. Hoe is die verlopen?
J.C.: Er was veel volk. Op dezelfde dag was
Lieven De Cauter te gast in Argus, het media-
programma van de openbare omroep.
K.B./D.P.: Het Laatste Nieuws berichtte twee
dagen later over Argus: “Bijzonder ergerlijk
was de bijdrage over Container. Dit was frap-
pante navelstaarderij, waarbij aan de bedoeling
om wat reclame te maken voor een nieuw BRT-
programma volledig werd voorbij gegaan. De

presentator van Container liet zich uitspraken
vallen [sic] die de cameralui van de BRT nogal
pijn zullen doen (‘technische problemen zijn
mijn zaken niet’) en kwam vooral pretentieus
over. Wie Argus gezien heeft, zal gisterenavond
zeker niet naar Container gekeken hebben. En
terecht. Zak tekende het schitterend met de
commentaar ‘Volgend onderwerp’.” Container
was nog niet begonnen of er pakten zich al don-
kere wolken samen boven het programma. Had
jij de mediastrategie op voorhand besproken
met Verschaffel en De Cauter?
J.C.: Nee.
K.B./D.P.: Het begin van de eerste Container is
legendarisch. Het is 5 april, een woensdagavond,
om kwart voor elf. Nadat de klanken van Laura
van Charlie Parker zijn weggestorven zegt Lieven
De Cauter: “Laten we met iets heel eenvoudigs
beginnen, iets heel eenvoudigs, iets dat als het
ware uit het leven gegrepen is, namelijk Het ont-
roerparcours. In Humo zijn er niet zo lang
geleden een aantal bekende Vlamingen geïnter-
viewd en die heb jij [Patricia De Martelaere]
voor ons als het ware doorgelezen – die teksten
met die interviewers, met de vraag: ‘wat was
ontroerend?’, ‘waardoor werd je ontroerd?’. En
jij licht daar een aantal hoogtepunten uit.
Daarmee hebben we een soort vaste grond om te
vertrekken en dan kunnen we zien waar we uit-
komen.” De kijker kent Lieven De Cauter niet.
Hij wordt niet aangekondigd, hij stelt zichzelf
niet voor en zelfs zijn naam verschijnt niet in
beeld. Dat gebeurt pas na drie minuten, nadat de
andere sprekers, eerst Patricia De Martelaere,
daarna Bart Verschaffel, in beeld zijn verschenen
en het woord hebben genomen. Was het jouw
idee om die eerste uitzending te beginnen zonder
introductie, noch van het onderwerp, noch van
de sprekers?
J.C.: Het moest snel beginnen.
K.B./D.P.: Naast de fragmenten uit Humo’s
Ontroerparcours waaruit De Martelaere
citeert, worden verschillende beeldreeksen
getoond, becommentarieerd door de sprekers.
J.C.: Ik was van mening dat er niet zoveel
beelden moesten worden getoond. Ik vond
het naast de kwestie.
K.B./D.P.: Jij wilde gewoon een gesprek.
J.C.: Ja. 
K.B./D.P.: In de eerste aflevering loopt er van
alles mis met de beelden – er worden beelden
gevraagd die niet ofwel te laat op het scherm
komen.
J.C.: Er waren afspraken gemaakt over de
wijze waarop de beelden konden worden
opgeroepen, maar het liep vaak mis. Dat is
ook logisch: mensen die aan het praten zijn,
concentreren zich op wat er gezegd wordt.
Vergeet niet dat Container een liveprogram-
ma was.
K.B./D.P.: Dat het live is, kan je eigenlijk niet
merken. Het is duidelijk dat het niet gemon-
teerd is, maar niet dat het niet vooraf opgeno-
men is.
J.C.: Dat is een opmerking die ik meermaals
heb gehoord.
K.B./D.P.: Konden de sprekers de beelden zien
in de container?
J.C.: Bart en Lieven hadden een monitor,
Patricia niet. Ik wou eigenlijk niet werken
met beelden, of toch niet met zoveel beel-
den. Ik wou een ruimte waar je een gesprek
kon hebben.

K.B./D.P.: Wat vond je van de eerste Container?
J.C.: Ik vond die eerste aflevering een volle-
dige mislukking. Ik heb mij in mijn kantoor
teruggetrokken en ik ben aan mijn verdedi-
ging begonnen. Ik dacht dat Container met-
een van het scherm zou worden gehaald.
K.B./D.P.: Wat zat er volgens jou fout?
J.C.: Het was al begonnen nog voor de came-
ra’s aan het draaien waren: Lieven had zich
laten schminken. Ik vond dat dat echt niet
kon.
K.B./D.P.: Was Bart Verschaffel ook geschminkt?
J.C.: Ja, en Patricia ook. Lieven had dat zelf
geregeld. Wat ik met Container voorhad,
was precies het omgekeerde. Ik wilde niets
meer te maken hebben met dat soort con-
venties. Ik wou uit de televisie breken. Dat
was een illusie, dat besef ik. Bij de tweede
Container was er in ieder geval geen grimeu-
se meer.
K.B./D.P.: Je zegt dat je ontgoocheld was na de
uitzending. Waarom?
J.C.: Er werd een nummertje opgevoerd. Het
werd heel formeel gespeeld – heel acade-
misch. 
K.B./D.P.: Maar je wist toch dat de eerste afle-
vering zou bestaan uit een gesprek over het
onderwerp sentimentaliteit, met Patricia De
Martelaere, Bart Verschaffel en Lieven De Cauter,
drie academici. Wat had jij dan verwacht?
J.C.: Dat er bijvoorbeeld stiltes zouden val-
len. Als je niets te zeggen hebt, dan zwijg je
toch? Er werd op veilig gespeeld. Het was te
publieksgericht. Ik vind dat je een uitzen-
ding kan maken waarin een half uur niets
gezegd wordt.
K.B./D.P.: Je vond dat het volgebabbeld werd?
J.C.: Ja, ik vond dat er zich niets afspeelde.
Misschien waren Bart en Lieven niet de juis-
te mensen op de juiste plaats. Maar ik ver-
wijt het hen niet. Ik heb hen voor de leeu-
wen gegooid. Ik ben verantwoordelijk voor
dat programma.
K.B./D.P.: In de eerste aflevering zijn er fricties
tussen Lieven De Cauter en Patricia De
Martelaere. Vond je dat storend?
J.C.: Nee, helemaal niet. Maar men ging
nooit door. Ze toonden zichzelf te weinig. Ze
gaven zichzelf te weinig bloot. Tenminste,
dat vond ik op dat moment. Ik heb de eerste
Container onlangs teruggezien en ik ben tot
de conclusie gekomen dat ik me toen vergist
heb.
K.B./D.P.: Ook het einde verloopt niet bepaald
vlekkeloos. De Cauter zegt: “We zouden een
besluit kunnen treffen met een soort van
gemeenplaats.” “Werkelijk? Zouden we dat wel
doen,” repliceert Verschaffel. Waarop De Cauter
zegt: “Men vraagt mij dat in mijn linkeroor. Er
is een stem van boven…” Verschaffel onder-
breekt hem: “Rond gewoon af.” De Cauter:
“…die mij zegt dat ik moet afronden. Ik zou zeg-
gen: sentimentaliteit is een verschijnsel dat ont-
staat in onze cultuur, dat blijft doorwerken in
onze cultuur; daar kan je niet onderuit. Wij zijn
allemaal sentimenteel…” Verschaffel onder-
breekt hem opnieuw: “…afronden!” De Cauter:
“…en het is ongevaarlijk, maar op bepaalde
momenten wordt het gevaarlijk. Komt er als
het ware een soort opstoot.” Verschaffel vraagt
zich vervolgens af of dat het besluit was.
Waarop De Cauter zegt: “Jij mag het beter doen,
Bart. Jij kan het gerust beter doen, dat weet ik

wel, Bart.” Bart Verschaffel spreekt de laatste
woorden van de uitzending uit: “Neen, laten we
ermee ophouden…”
J.C.: Ik had permanent contact met Bart en
Lieven. Ze hadden allebei een oortje. Na 60
minuten zei ik dat ze moesten stoppen.
K.B./D.P.: Greep jij tijdens de uitzending in?
J.C.: Ja, regelmatig.
K.B./D.P.: Wat zei je dan?
J.C.: Bijvoorbeeld: “Hou op, want er is nie-
mand die dit nog kan volgen.”
K.B./D.P.: Heb je tegen Bart en Lieven gezegd
dat je de uitzending niet goed vond?
J.C.: Ja, na elke aflevering bekeken we het
programma opnieuw en was er een evalua-
tie. Het is er hard aan toegegaan na de eer-
ste aflevering maar ze hebben mij nooit in
de steek gelaten. We konden ook niet meer
terug. We moesten op de ingeslagen weg
doorgaan.
K.B./D.P.: De reacties van de pers waren ver-
nietigend. In de Gazet van Antwerpen schrijft
R.V.H.: “Ik heb het een uur volgehouden en
voorwaar niet veel kijkers zullen dat kunnen
zeggen. Nog maar zelden is de BRT erin
geslaagd filosofie en cultuur zo onaantrekkelijk
voor te stellen.” En Edward Van Heer schrijft in
Knack Weekend: “Onder het postmodernis-
tische motto ‘Alles is interessant’ wordt daarin
door Lieven De Cauter en Bart Verschaffel een
potje oeverloos geouwehoerd rond één bepaald
thema. De heren zijn academisch geschoold en
dat zullen we geweten hebben.” En in Humo
schrijft Mark Schaevers: “Tragisch. Een groot
woord, maar ik merk dat het er al uit is.
Tragisch is het dat een programma dat uitdruk-
kelijk clichés over intellectuelen wil bestrijden,
een showroom is van alle stukgekauwde
gemeenplaatsen die er over die mensensoort
bestaan. Cafépraat, zo kan men dit programma
samenvatten, en daar was het inderdaad beter
bij gebleven.”
J.C.: Het programma is afgeschoten vanaf
de eerste uitzending. Met Container wilde ik
de resttijd gebruiken, onzichtbaar worden,
maar het omgekeerde was het geval: we
kregen heel Vlaanderen over ons heen. Wij
zijn als het ware naar elkaar toegejaagd,
Bart, Lieven en ik – om te overleven, wat mij
betreft zeker.
K.B./D.P.: Opvallend zijn evenwel ook de uit-
spraken van Lieven De Cauter en Bart
Verschaffel, voorafgaand aan de eerste uitzen-
ding. Het Volk citeert hen als volgt: “We mik-
ken op het soort mensen dat nooit tv kijkt en nu
tv moet kijken… We mikken op het publiek dat
om 22.45 uur nog wakker is en bereid is zijn
verstand te gebruiken… We mikken eigenlijk
niet op een publiek.” Vandaar nogmaals de
vraag: hadden jullie afgesproken op welke wijze
het programma zou worden gepresenteerd aan
pers en publiek?
J.C.: Nee, maar ik had geen problemen met
de aanpak van beide heren.
K.B./D.P.: Een ander voorbeeld. In Het
Nieuwsblad tekent HDJ op: “De twee initia-
tiefnemers en tevens presentatoren maakten op
een bij de BRT georganiseerde persconferentie
al meteen een aardige blunder door mee te delen
dat zij niets meer moesten zeggen ‘gezien de
belangrijkste informatie al in enkele (met name
genoemde) bladen is verschenen’. Niet bepaald
een uiting van beschaving, maar meer een vorm

Container, aflevering 2, ‘Tussen waanzin en perfectie’, met Lieven De Cauter, Frank Reijnders en Bart Verschaffel Container, aflevering 1, over sentimentaliteit, met Lieven De Cauter, Patricia De Martelaere en Bart Verschaffel
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van belediging […].” Bieden deze provocaties
een gehele of gedeeltelijke verklaring voor de
negatieve receptie van Container?
J.C.: Volgens mij niet. Het programma bete-
kende een gevaar voor het genoegzame dis-
cours dat ieder op zijn plek voerde. Humo op
zijn humo’s, Marc Reynebeau in Knack: dat
waren vestingen, en plotseling doken er op
de televisie anonieme personages op! Bart en
Lieven werden volgens mij aangevallen omdat
men hen als concurrenten beschouwde.
K.B./D.P.: Container was een format dat
sowieso bijzonder moeilijk te verkopen was,
maar De Cauter en Verschaffel hebben het op
een polemische, provocerende manier aan de
man proberen te brengen. Nog een voorbeeld,
De Cauter in SiC: “Eigenlijk hebben we een
hekel aan televisie. Ik kijk nauwelijks. Ik vind
het een dom medium.”
J.C.: Ik blijf vasthouden aan mijn verkla-
ring: het programma was bedreigend voor
een aantal journalisten die zelf ambities
koesterden in verband met televisie. Maar
misschien kan je wel zeggen dat we het tac-
tisch niet goed hebben aangepakt.

Tussen waanzin en perfectie

K.B./D.P.: De tweede aflevering van Container
is getiteld Tussen waanzin en perfectie en
handelt over de tentoonstelling Open Mind die
nauwelijks vier dagen voor de uitzending was
opengegaan in het Museum van Hedendaagse
Kunst van Gent. Wie heeft dit onderwerp voor-
gesteld?
J.C.: Ik denk dat het mijn idee was.
K.B./D.P.: In het eerste persbericht over
Container werd al vermeld dat er een uitzen-
ding zou worden gewijd aan de tentoonstelling
van Jan Hoet.
J.C.: Het lag voor de hand, vond ik.
K.B./D.P.: Opnieuw is er slechts een gast, de
Nederlandse kunsthistoricus Frank Reijnders.
J.C.: Ja, het is de laatste uitzending met
slechts een gast. Vanaf Container 3 zijn er
steeds vier sprekers.
K.B./D.P.: Hoe werden de gasten geselecteerd?
J.C.: Bart en Lieven deden voorstellen die ik
vrijwel steeds volgde. Ik had echter een
vetorecht.
K.B./D.P.: De uitzending begint met beelden
van de tentoonstelling die nog in opbouw is.
Offscreen hoor je Lieven De Cauter, en vooral
Frank Reijnders, de namen citeren van de
makers van de kunstwerken. Als een kunstwerk
in close up in beeld komt, werkt dat erg verdui-
delijkend. In de meeste gevallen komen er echter
meerdere kunstwerken in beeld…
J.C.: Die beelden zijn gemaakt door Jan
Blondeel van de dienst Kunstzaken. Er was
ook een plattegrond van het museum zodat
steeds kon worden verwezen naar de locatie
van de werken.
K.B./D.P.: Het programma is letterlijk recht-
streekse en openbare kritiek op de tentoonstelling.
J.C.: Het is een kunstkritisch stuk, maar dan
op de televisie.
K.B./D.P.: Lieven De Cauter en Bart Verschaffel
storen zich aan de extreme polarisatie in de ten-
toonstelling – de tegenstelling tussen de zoge-
naamde steriele academische kunst en de
springlevende art brut, gemaakt door gestoorde

mensen. Maar hun stelling is dat op het
moment dat je abstractie maakt van die polari-
satie de tentoonstelling best te genieten is. Wat
was de reactie van Jan Hoet op de uitzending
over Open Mind?
J.C.: Ik had op dat moment niet veel contact
meer met Jan.
K.B./D.P.: Het lijkt erop alsof van tevoren was
afgesproken om de naam van Jan Hoet niet uit
te spreken. Er wordt voortdurend gesproken
over het Museum van Hedendaagse Kunst van
Gent, of kortweg over Gent of de makers van
Open Mind. Wie heeft deze aanpak voorge-
steld?
J.C.: Dat herinner ik me niet.
K.B./D.P.: Toch heeft Hoet een steunactie voor
Container opgezet. Op 1 juli 1989 verschijnt
in De Morgen een open brief van Jan Hoet
waarin hij onder meer schrijft: “Hoewel ik zelf
niet gelukkig was met de manier waarop in
Container met onze tentoonstelling Open
Mind werd omgegaan, besef ik nog steeds ten
volle het belang van de (potentiële) confrontatie
van een dergelijk initiatief met programma’s,
die de reikwijdte ambiëren van Container.” En
hij stelt verder: “De kritieken die aanvankelijk
op Container verschenen, hadden geen uit-
staans met de controversen die een dergelijk
programma altijd begeleiden. Ze lijken me zo
duidelijk uit kwaad opzet opgezweept te worden
vanuit bepaalde hoeken, dat ik meen hier mijn
persoonlijke stem te moeten laten horen. In het
verleden heb ik zelf te vaak met gelijkaardige
mechanismen te maken gehad om ze te kunnen
miskennen.” De Gazet Van Antwerpen brengt
ook verslag uit over “de Vlaamse kunstpaus Jan
Hoet, trouwens een goede vriend van
Container-regisseur Jef Cornelis…”
J.C.: Dat meen je niet? Na het programma
De langste dag over de Gentse kunstzomer
van 1986 heb ik niet veel contact meer met
Hoet gehad.
K.B./D.P.: Het einde van de aflevering is erg ruw.
Er is geen afronding; de sprekers worden gewoon-
weg overstemd door de geluidsband van de opna-
men van Jan Blondeel waarmee Container ook
begonnen was. Was er op voorhand bepaald hoe
de aflevering moest eindigen?
J.C.: In het geval van deze Container was
dat van tevoren afgesproken. We waren
diverse mogelijkheden aan het uittesten.
K.B./D.P.: Ook deze aflevering werd geëvalueerd?
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: Was de gastspreker, Frank Reijnders,
erbij betrokken?
J.C.: Nee, we bekeken de tape enkel met ons
drieën. Tijdens die bijeenkomst werd tevens
het onderwerp van de volgende uitzending
behandeld. Ten tijde van IJsbreker hanteer-
de ik dezelfde methodiek.
K.B./D.P.: De reacties in de pers blijven zuur.
Op 26 april 1989 mengt Marc Reynebeau zich
in de discussie met een artikel, getiteld
Plattelandsjongens: “Heel toepasselijk, zoals
gesprekken in cafés in geroezemoes verdwijnen,
stierf Container vorige week uit onder getim-
mer en ijle kreten, alsof ook Verschaffel en De
Cauter het niet meer zagen zitten.” En Rudy
Vandendaele in Humo: “Wat je te zien kreeg
was het bovenmaatse ego van Lieven De Cauter
en Bart Verschaffel. Voortdurend stonden zij te
springen om het windei van hun gelijk te leg-
gen, en Frank Reijnders, die nog het beste enige

kennis van zaken kon voorwenden, werd zacht-
jes doodgeknepen.”
J.C.: Het is ongelofelijk wat wij allemaal over
ons uitgestort kregen.

WITT in Container

K.B./D.P.: De derde aflevering begint zoals de
twee voorgaande: zonder nadere toelichting
leest Bart Verschaffel een brief van Arthur
Schopenhauer. Maar vervolgens komt Lieven
De Cauter in beeld. Hij zegt: “Goedenavond,
welkom in Container, vanavond gaat het over
de puntzak van Heinrich Heine, dat was een
soort briefproject, dat wij, deze vier heren, in
Amsterdam hebben gebracht, in het kader van
een reeks over theater en politiek, en dat brief-
project…” en dan stopt hij en zegt hij, met zicht-
bare tegenzin: “…maar misschien toch eerst de
heren voorstellen, want dat was zo gevraagd:
dat is de heer, recht tegenover mij, Bart
Verschaffel, wetenschapsfilosoof, naast Bart zit
de heer Paul De Vylder, kunsthistoricus en kun-
stenaar en naast Paul zit de heer Rudi
Laermans, cultuursocioloog; ikzelf ben uiter-
aard Lieven De Cauter, ik ben filosoof en kunst-
historicus, om u te dienen. Nu die Puntzak, dat
was een briefproject, die brieven waarvan u er
net eentje hoorde, die werden in serie voorgele-
zen. Bij de voorbereiding van dat project bleven
een aantal vragen liggen en die vragen willen
we vanavond eigenlijk opnemen. De eerste
vraag was eigenlijk: hoe verhouden zich die
intellectuelen, schrijvers, kunstenaars, filoso-
fen tot de geschiedenis die in de revolte aan de
oppervlakte, in de revolutie uitbarst?” Plots is
er wel een introductie. Waarom opteerden jullie
ineens wel voor een inleiding?
J.C.: We stonden onder druk om de formule
aan te passen, een andere uitleg heb ik er
niet voor.
K.B./D.P.: Interessant is dat het open einde wel
behouden blijft. Daaruit kan je leren dat een
open begin niet kan, maar een open einde blijk-
baar wel.
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: De puntzak van Heine was een her-
haling van een WITT-activiteit in Amsterdam.
Voorafgaand aan die aflevering schrijft Lieven
De Cauter een brief aan jou: “Die puntzak van
Heine, dat zag je toch niet zo zitten. Daarom
stuur ik je een kopie van de gebruikte brieven,
een paar brieven van Marx moeten nog vervan-
gen worden. Er zijn al een paar mooie nieuwe
vondsten gesignaleerd, het geheel wordt nog
puntiger.” En dan zegt hij: “Een mogelijke ver-
sie die ik voor ogen had, zou er gewoon in kun-
nen bestaan dat je een paar goede acteurs in de
container neerpoot, met die teksten.” Hij denkt
daarbij aan Jan Decorte en Josse De Pauw.
J.C.: Ik wou dat niet. Ik wou dat de formule
van een gesprek behouden bleef.
K.B./D.P.: De aflevering is de meest radicale
realisatie van de ideeën van Bart Verschaffel
over openbaar denken. In De puntzak van
Heine gebeurt dat echt. De botsing met de beel-
dreeksen – bijvoorbeeld Goya’s prenten bij de
brief van Schopenhauer – is zeer geslaagd. In de
intro had Lieven De Cauter gesteld dat ze de
relatie tussen geschiedenis en beeld wilden
bevragen. Het is niet alleen openbaar denken,
het is een hermeneutisch experiment.

J.C.: Die beelden zijn allemaal aangeleverd
door Paul De Vylder. Hij verzorgde trou-
wens ook de beeldreeksen in de eerste
Container over sentimentaliteit. Met Paul
had ik vroeger al kennisgemaakt; hij was
betrokken bij de IJsbreker-aflevering over de
Antwerpse kunstscene.
K.B./D.P.: Wat vond je zelf van de Puntzak?
J.C.: Het werkte volgens mij niet. We waren
Container aan het uittesten en de test was
voor mij negatief.
K.B./D.P.: Een test? Beschouwde je die eerste
Containers als proefuitzendingen?
J.C.: Zo zou je het kunnen formuleren. We
waren aan het proberen ons iets eigen te
maken. Ik heb een afdak willen maken
– een plaats die een aantal mensen de kans
zou bieden om iets te doen. Maar er werd
ons geen tijd gegund.
K.B./D.P.: Had je dan in gedachten dat je op een
bepaald moment met andere personen zou
samenwerken in de container?
J.C.: Het instrument had vele gezichten
kunnen hebben.
K.B./D.P.: Welke gezichten?
J.C.: Het was de bedoeling dat Bart
Verschaffel en Lieven De Cauter na verloop
van tijd vervangen zouden worden door
andere personen. Het moest een stoelen-
dans worden. Ik wou met dat instrument
ook andere programma’s maken. Ik zag het
als een plaats voor iedereen, maar niemand
durfde eraan beginnen.
K.B./D.P.: Waarom heb je de stoelendans niet
op gang gebracht?
J.C.: Na de eerste aflevering wist ik in feite al
dat Container zou worden afgevoerd. Ik wou
minstens tien afleveringen maken. Anders
zou ik pas echt het gevoel hebben gehad dat
ik was afgegaan. We zijn er met zijn drieën
aan begonnen en we zijn er met zijn drieën
uitgestapt. Maar ik ben wel met Bart blijven
werken, dat zullen jullie ook wel hebben
opgemerkt.
K.B./D.P.: Ook met Rudi Laermans en Paul
Vandenbroeck heb je nog films gemaakt.
J.C.: Inderdaad.

Container in Argus

K.B./D.P.: Container 4 vindt opnieuw plaats
naar aanleiding van een tentoonstelling, name-
lijk Art deco in Europa. Decoratieve tenden-
sen in de toegepaste kunst rond 1925 in het
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Vreemd
genoeg komt de tentoonstelling helemaal niet
aan de orde. Het gaat over art deco in het alge-
meen.
J.C.: Lieven De Cauter had het onderwerp
ingebracht, vermoed ik. Het was een van de
topics die hem bijzonder interesseerden. De
aflevering zelf kon me in het geheel niet
overtuigen.
K.B./D.P.: De keuze van de gasten is vreemd. In
de aflevering over Open Mind is Jan Hoet niet
uitgenodigd – zijn naam gaat zelfs nauwelijks
over de tong. In de aflevering over art deco is
Marc Lambrechts, de tentoonstellingsmaker,
wel uitgenodigd. Daarnaast is ook Norbert
Poulain, voorzitter van de stichting Interbellum,
te gast. Zij zijn experts, specialisten. Dat is toch
tegen de filosofie van Container?

Container, aflevering 4, over art deco, met Lieven De Cauter, Marc Lambrechts, 
Norbert Poulain en Bart Verschaffel

Container, aflevering 3, ‘De puntzak van Heine’, met Lieven De Cauter, Rudi Laermans, 
Paul De Vylder en Bart Verschaffel
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J.C.: Dat klopt.
K.B./D.P.: Met het beeldmateriaal wordt er
niet goed omgesprongen. Er wordt in die afleve-
ring enorm met namen gegoocheld. Als kijker
verlies je snel de trappers.
J.C.: Ze vroegen het beeldmateriaal niet
goed aan. Er waren afspraken gemaakt,
maar die werden niet nagekomen. Het is
ook niet makkelijk om met beelden om te
gaan als je in een discussie verwikkeld bent.
K.B./D.P.: De aflevering is bijzonder acade-
misch. De sprekers zijn voortdurend bezig met
begripsafbakening, tot in het oeverloze…
J.C.: Ik vond die aflevering heel slecht.
K.B./D.P.: Is het probleem niet dat er niet
genoeg dilettanten of niet-specialisten zijn in
Vlaanderen?
J.C.: Het was in ieder geval zeer lastig om de
juiste sprekers te casten.
K.B./D.P.: Je kan je zelfs afvragen of het über-
haupt mogelijk is om het met om het even wie
over om het even welk onderwerp te hebben.
J.C.: Ja, je kan ook stellen dat men terugviel
op datgene wat men al zeer goed kende.
K.B./D.P.: Je hebt al gezegd dat je door de eerste
uitzending verrast was in negatieve zin. Dat is
toch vreemd: je gaat op antenne en je hebt er
blijkbaar geen enkel idee van hoe het resultaat
eruit zal zien.
J.C.: Ik vond het heel steriel, al ben ik nu van
mening dat ik dat moet terugnemen.
K.B./D.P.: Als je ontgoocheld bent, dan impli-
ceert dat dat je een andere verwachting had van
wat er in de container zou gebeuren. Wat dan?
J.C.: Het confronterende, het wilde, het
onvoorziene… zonder gecontroleerd te wor-
den. De mogelijkheid dat er stiltes vallen. Ik
vind de stilte soms zeer interessant. Op televi-
sie mag dat niet, dat moet altijd maar door-
gaan. Ik wou iets doorbreken in Vlaanderen,
maar ik ben er niet in gelukt. We hebben niet
op een normale manier een gesprek kunnen
voeren. In IJsbreker is dat soms wel gelukt.
K.B./D.P.: Waarom heb je de inhoudelijke
invulling niet beter voorbereid? Op het vlak van
het object, de container, ben je een perfectionist.
J.C.: IJsbreker heb ik op dezelfde manier aan-
gepakt. Ik voorzag geen problemen.
K.B./D.P.: Als je geen foto van de container
gezien hebt, en enkel over de televisiebeelden
beschikt, is het niet eenvoudig om uit te maken
hoe de container er precies uitziet.
J.C.: De container kon langs de voor- en ach-
terkant worden opengeklapt. Er waren
bovendien verschillende decorelementen:
gordijnen, panelen… Ik heb die allemaal
uitgeprobeerd.
K.B./D.P.: Werden de variaties afgestemd op het
thema van de aflevering, bijvoorbeeld art deco?
J.C.: Nee, het waren improvisaties. Het hing
er ook vanaf waar de container opgesteld
stond.
K.B./D.P.: De container lijkt inderdaad steeds
op een andere plaats te staan. Soms wordt hij
vanop een extreem grote afstand in beeld
gebracht, als een soort muizenval.
J.C.: Hij heeft overal gestaan: in een werk-
plaats, in de gang, in Studio 3. Waar er
plaats was, werd de container naartoe
geduwd.
K.B./D.P.: Na Container 4 worden Lieven De
Cauter en Bart Verschaffel uitgenodigd in
Argus, het programma van Jan Van Rompaey.

J.C.: Ik heb hen verplicht om ernaartoe te
gaan. Bart verzette er zich het hevigst
tegen, maar ik argumenteerde dat Container
zou worden afgeschaft als zij niet zouden
gaan.
K.B./D.P.: Het debat in Argus met Marc
Reynebeau van Knack en Flip Feyten van de
Gazet Van Antwerpen verliep niet bepaald
gelukkig. De meest karikaturale fragmenten uit
Container werden getoond. In dat programma
kon je er in feite niet goed uitkomen.
J.C.: Het was een schande hoe Bart en
Lieven behandeld werden.
K.B./D.P.: Je krijgt na elke aflevering de kijkcij-
fers toegespeeld. De eerste aflevering haalde
47.000 kijkers, 19,5% van het totaal aantal
kijkers; de vierde, 16.000 kijkers, 10,9% van
het totaal aantal kijkers.
J.C.: Bij televisie is er geen publiek. Er blijven
soms mensen plakken aan iets, en als ze met
velen blijven plakken, dan weet je waar je
terechtgekomen bent: bij de rattenvanger
van Hamelen. Ik heb nooit in een publiek
geloofd. Waar is dat publiek? Als ik daar-
naar had moeten luisteren, dan had ik niets
verricht in mijn leven.
K.B./D.P.: In 1989 ging VTM van start, twee
maanden voor de eerste Container werd uitge-
zonden. Was dat een issue voor jullie?
J.C.: Ik heb daar weinig van gemerkt. Maar
Container was de laatste zucht. Je kon rui-
ken dat het in de openbare omroep gedaan
was.

Ceuleers: een nieuwe directeur-generaal

K.B./D.P.: Container 4 is meteen de laatste
aflevering waarin het onderwerp van gesprek
verband houdt met de actualiteit. Container 5
handelt over Ernest Claes. Gasten zijn Rudi
Laermans en Paul Vandenbroeck. Zowel Rudi
Laermans als Paul Vandenbroeck keren nog
terug als gasten, Rudi Laermans nog eenmaal,
Paul Vandenbroeck nog drie keer.
J.C.: Als Paul deelnam, dan gebeurde er
meestal iets… Hij had daar een zekere aan-
leg voor. Ik zeg niet dat hij Container gered
heeft, maar hij had een goede inbreng.
K.B./D.P.: Kende je Paul Vandenbroeck?
J.C.: Ja, ik had in 1987 zijn tentoonstelling
gezien in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten van Antwerpen, Beeld van
de andere, vertoog over het zelf. Over wilden en
narren, boeren en bedelaars.
K.B./D.P.: Vond jij die tentoonstelling goed?
J.C.: Ja, ik vond dat een van de weinige keren
dat er eens iets gebeurde in dat museum.
K.B./D.P.: In Container 5 worden de sprekers
op een andere manier voorgesteld. Rudi
Laermans wordt nu geïntroduceerd als gods-
dienstsocioloog en Lieven De Cauter als essay-
ist. Was dat een spelletje om om te gaan met de
formattering van de inleiding?
J.C.: Ja, die titels waren een grapje. Er was
afgesproken dat men zich niet zou verschui-
len achter academische titels. We hebben er
lang over gepraat. Het was ook het thema
van Openbaar denken, Verschaffels tekst.
K.B./D.P.: Wie heeft het onderwerp – Ernest
Claes – aangebracht?
J.C.: Dat was een keuze van Bart.
K.B./D.P.: Wat trok jou in dat onderwerp?

J.C.: Het was voor mij een gelegenheid om
even te prikken tegen dat Vlaamse: dat er in
een ander milieu een andere lezing was van
Claes. Ik was gefascineerd omdat dat onder-
werp voor mij lange tijd… verloren was
geweest.
K.B./D.P.: Welke onderwerpen wilde jijzelf in
Container aan bod brengen?
J.C.: Open Mind, daarover hebben we het al
gehad. Alle andere onderwerpen zijn door
Bart en Lieven voorgesteld.
K.B./D.P.: Wat vond je van de vijfde Container?
J.C.: Er zaten zeer goede momenten in deze
aflevering, maar toen hadden we al alles
over ons heen gekregen. Container is vanaf
de eerste aflevering aan flarden geschreven.
K.B./D.P.: De generiek van Container ver-
meldt steeds andere technische medewerkers.
J.C.: Ik heb gewerkt met de technici die bij-
voorbeeld het tweede journaal hadden gerea-
liseerd. Zij kwamen in de studio binnengeval-
len en een kwartier later waren we op anten-
ne. Het waren de resten van de avond.
K.B./D.P.: Was het niet moeilijk om steeds met
andere technici te werken?
J.C.: Dat was geen enkel probleem.
K.B./D.P.: De producer van Container wordt
niet vermeld in de generiek, maar in feite was
dat Hilda Verboven?
J.C.: Ja, maar ik begrijp niet waarom dat
niet vermeld werd. Zij verdedigde Container,
zeker in het begin.
K.B./D.P.: Twee weken later staat de zesde afleve-
ring op het programma, De oorsprong van het
warenhuis. Een keuze van Lieven De Cauter?
J.C.: Dat is goed mogelijk, gezien zijn studie
van het werk van Walter Benjamin, maar
ook Rudi Laermans heeft een inbreng
gehad. Hij deed op dat moment onderzoek
over de geschiedenis van het warenhuis. Ik
heb zelf veel aan deze aflevering gehad. Er
werd interessant materiaal bij elkaar
gebracht.
K.B./D.P.: In de aflevering over het warenhuis
neemt naast Rudi Laermans Christine Delhaye
deel.
J.C.: Ja, zij was evenals Rudi verbonden aan
de faculteit Sociologie van de K.U.Leuven.
K.B./D.P.: Enkele jaren later, in 1993, realiseer
je samen met Rudi Laermans de film Voyage à
Paris, een onderdeel van het programma
Vertoog en Literatuur van Antwerpen 93,
samengesteld door Bart Verschaffel.
J.C.: Inderdaad, je mag gerust stellen dat
Voyage à Paris er zonder de Container-afleve-
ring over het grootwarenhuis niet was
gekomen.
K.B./D.P.: Na deze aflevering, op 21 juni 1989
om precies te zijn, hebben jullie – Lieven De
Cauter, Bart Verschaffel, jij en Hilda Verboven –
een gesprek met Jan Ceuleers, die net als direc-
teur-generaal Televisie was aangesteld. Was dat
gesprek op initiatief van Ceuleers tot stand
gekomen?
J.C.: Nee, ik heb Hilda Verboven gevraagd
om een gesprek met hem te regelen.
K.B./D.P.: Wat was de inhoud van het gesprek?
J.C.: De stopzetting van Container. Hij wou het
programma het liefst stante pede afvoeren.
K.B./D.P.: In het najaar zijn er toch nog drie
Container-afleveringen uitgezonden?
J.C.: Ja, ik wou per se tien afleveringen reali-
seren. Weet je hoe ik dat heb aangepakt?

K.B./D.P.: Eh… nee.
J.C.: In juni 1989 waren er verkiezingen
voor het Europees Parlement. In de BRT
was er de traditionele verkiezingsshow en ik
heb ervoor gezorgd dat een aantal politici,
onder wie Stefaan De Clerck, aan Ceuleers
gevraagd hebben om de container van dich-
terbij te mogen bekijken. Sommige signalen
werken, andere niet. Ceuleers had het sig-
naal in ieder geval goed begrepen. Twijfel er
niet aan dat televisie nog altijd gelijkstaat
aan politiek.
K.B./D.P.: Je beoogde tien afleveringen en die
heb je ook gekregen.
J.C.: Ik wist ook dat het gedaan zou zijn na
die drie bijkomende uitzendingen. Uiteraard
was het de bedoeling om er veel meer af te
dwingen, maar dat was niet haalbaar. Het
stopzetten van Container was voor Ceuleers
ook belangrijk om zijn voorganger, Bert
Hermans, een hak te zetten.
K.B./D.P.: Bert Hermans had het programma,
inclusief de bouw van de container, voluit
gesteund.
J.C.: Hermans steunde in de eerste plaats
Hilda Verboven. Mij was hij niet bijzonder
genegen.
K.B./D.P.: Het gerucht gaat dat Hermans en
Verboven een relatie hadden.
J.C.: Daar geef ik geen commentaar op.
K.B./D.P.: De daaropvolgende aflevering,
Container 7, draagt de titel van een tekst van
Bart Verschaffel: Over theatraliteit. Deze tekst
had Verschaffel eerder dat jaar gebracht voor de
Contactgroep Semiotiek en Sociale Weten-
schappen van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek.
J.C.: Bart heeft voor deze aflevering inder-
daad als trekker gefungeerd.
K.B./D.P.: Aanvankelijk was het de bedoeling
om het te hebben over ‘de man voor het ven-
ster’, een verwijzing naar Maurice Gilliams en
Henri De Braekeleer. Waarom is dat niet door-
gegaan? Je zou denken dat Bart Verschaffel veel
materiaal over dat thema heeft.
J.C.: Waarom dat niet is doorgegaan? Dat
weet ik niet meer. We hebben dat thema in
ieder geval jaren later wel uitgewerkt in
The Music Box, een film over Henri De
Braekeleer, James Ensor, René Magritte en
Jan Vercruysse.
K.B./D.P.: In Over theatraliteit zijn Klaas
Tindemans en Paul Vandenbroeck te gast.
J.C.: Ik kende Klaas vanuit de opera. Na
De langste dag heb ik zes maanden in
De Munt rondgehangen, waar hij toen
werkzaam was.
K.B./D.P.: Voor een BRT-project?
J.C.: Ja, Gerard Mortier was Chambres d’amis
en Initiatief 86 niet ontgaan. Hij wilde een
project over hedendaagse kunst opzetten in
De Munt. Het is echter nooit van de grond
gekomen, alhoewel tal van kunstenaars
zoals James Coleman, Dan Graham, Daniel
Buren en anderen voorstellen hadden inge-
diend.
K.B./D.P.: In Container 7 worden fragmenten
getoond uit Landschap van kerken, een ande-
re film van jou, die eerder in 1989 was uitge-
zonden.
J.C.: Ja, de Carolus Borromeus in Antwerpen,
de kerk met een façade die als een gigan-
tisch decor functioneert.
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Container, aflevering 6, ‘De oorsprong van het warenhuis’, met Lieven De Cauter, Christine Delhaye, 
Rudi Laermans en Bart Verschaffel

Container, aflevering 7, ‘Over theatraliteit’, met Lieven De Cauter, Klaas Tindemans, 
Paul Vandenbroeck en Bart Verschaffel
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K.B./D.P.: Ook het vuurwerk op het St-Pieters-
plein in Gent naar aanleiding van de opening
van Chambres d’amis en Initiatief 86 wordt
getoond, evenwel op een zeer pejoratieve wijze:
het gaat over spectacularisering.
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: Na de eerste reeks van zeven
Containers, in juli 1989, is er een evaluatie-
bijeenkomst geweest. Dat blijkt tenminste uit
een document uit het VRT-archief.
J.C.: Daar herinner ik me niets van.
K.B./D.P.: Het is een bijzonder kritisch stuk:
“Niemand weet dat het rechtstreeks is; het is
geen echt gesprek (want afgebakend, voorbe-
reid, getimed); de container is niet autonoom en
niet mobiel. Dus: Container is fake, komt zijn
eigen definitie niet na.” Over jouw inbreng
wordt gezegd: “JC, hij filmt Container als
architectuur, hij kijkt naar een tableau vivant
van de Emmaüsgangers, hij zit niet in het
gesprek.”
J.C.: Die tafel, de Emmaüsgangers, dat ligt
nogal voor de hand.
K.B./D.P.: Over Lieven De Cauter staat er:
“Speelt zodanig veel gespreksleider dat hij wei-
nig tijd heeft om dingen te formuleren.” En over
Bart Verschaffel: “Denkt niet aan het program-
ma, maar aan wat hij per se gezegd wil krijgen,
veilige, ook wel bewonderenswaardige positie.
Of het verkoopt of niet doet er niet toe.
Concurrentie tussen de twee?!.”
J.C.: Ik weet dat we veel aan tafel zaten, de
dag na elke aflevering. Misschien is dat
document een samenvatting van een eva-
luatiegesprek.
K.B./D.P.: Het is een correcte observatie dat
Verschaffel en De Cauter met elkaar wedijveren.
Het is soms bijzonder pijnlijk, zoals op het einde
van de eerste aflevering.
J.C.: Bart en Lieven hadden andere doelstel-
lingen en methodes, dat kan je wel zeggen.
K.B./D.P.: In die periode verschijnen ook de eer-
ste steunbetuigingen in de Vlaamse pers, vooral
in De Morgen. De eerste bijdrage is van Mark
Verminck op 21 juni. Op 1 juli publiceert De
Morgen de open brief van Jan Hoet waarin hij
zijn waardering uitspreekt voor Container. Op
28 juli is er een lezersbrief van Hendrik Van
Geel. Op 14 augustus pleit Pol Hoste vóór
Container, maar niet zonder bijzonder kritisch
uit te halen naar Verschaffel en De Cauter:
“Misschien maakt het wedstrijdkarakter van
televisie hun optreden zo onmogelijk? Alsof
men enkel zijn haar kan kammen in een spiegel.
Ik word er niet goed van. […] Haal de container
uit de studio’s, laat hem tijdens de prospectie
functioneren als rijdende kantoorruimte, tij-
dens de uitzending als mobiele studio, hou hem
niet onder de mentale controle van Verschaffel
en De Cauter.”
J.C.: Met Pol Hoste had ik intens samenge-
werkt ten tijde van IJsbreker. Het is duidelijk
dat hij Container liever in de richting van
IJsbreker wilde zien evolueren.
K.B./D.P.: Waren die steunbetuigingen geor-
kestreerd?
J.C.: Ik wilde een debat openen over kunst,
televisie en intellectualiteit. Uiteraard heb
ik er alles aan gedaan opdat er ook andere
stemmen aan bod zouden komen. Ik heb
onder de grond altijd voor genoeg beweging
gezorgd.
K.B./D.P.: In de pers word jij nooit geïnterpelleerd.

J.C.: Ik had een lesje geleerd op het einde
van de jaren ’60, meer bepaald in Humo,
naar aanleiding van de televisietrilogie
Waarover men niet spreekt. Ik had geleerd dat
je moet zwijgen in een land waar er geen
mogelijkheid is tot debat.

De Containerdag

K.B./D.P.: Container verhuist na de zomer
naar TVTWEE, het tweede net van de openbare
omroep. Container 8 gaat over de figuur van
Don Juan. Gasten zijn Paul Vandenbroeck en
Monique Hageman, psychoanalytica.
J.C.: Ik was heel tevreden over die aflevering.
Paul Vandenbroeck en Bart Verschaffel
waren in zeer goede doen.
K.B./D.P.: Alle sprekers zijn goed op dreef.
Telkens als iemand het woord neemt, verschuift
het perspectief op het onderwerp.
J.C.: Ja. Als je de achtste uitzending verge-
lijkt met de eerste, dan voel je dat zij
gegroeid zijn.
K.B./D.P.: Deze aflevering is misschien wel de
beste, beter alleszins dan Container 9 over
roes, met Paul De Vylder en Peter Aerts, en
Container 10 over exotisme, met Paul
Vandenbroeck en Eddy Stols.
J.C.: Het was een liveprogramma. Je wist
nooit op voorhand hoe de sprekers met het
thema en met elkaar aan de slag zouden
gaan.
K.B./D.P.: Vlak voor de achtste aflevering vindt
er op 29 augustus een opmerkelijk evenement
plaats in de openbare omroep, namelijk de
Containerdag. Wie had daartoe het initiatief
genomen?
J.C.: Ikzelf. Bart en Lieven zouden dat niet
gedaan hebben.
K.B./D.P.: Wat was de bedoeling van de
Containerdag?
J.C.: Ik wilde een aantal mensen samen-
brengen om druk uit te oefenen op de direc-
tie om door te gaan met Container. Ik vroeg
Georges Adé om de vergadering voor te zit-
ten.
K.B./D.P.: Je wist reeds in juni dat Container
zou worden afgevoerd. Waarom heb je dan nog
die dag georganiseerd?
J.C.: Ik wilde nagaan of er toch nog iets
mogelijk was. Wanneer geef je je over? Je
moet blijven proberen.
K.B./D.P.: Tot de genodigden horen alle gast-
sprekers van Container en daarnaast opinie-
makers zoals Jozef Deleu, Frank Hellemans,
Marijke Libert, Marc Reynebeau, Mark
Schaevers en Johan Thielemans. Wisten zij dat
Container na 10 afleveringen zou worden
stopgezet?
J.C.: Nee, als ik dat gezegd zou hebben, dan
was er niemand komen opdagen. Ik wilde
nog iets forceren.
K.B./D.P.: Achteraf stond Georges Adé ook in
voor het verslag dat hij stuurde naar Jan
Ceuleers, directeur-generaal Televisie, en Cas
Goossens, administrateur-generaal van de BRT.
Hij had een originele formule gevonden. Aan
elke deelnemer had hij gevraagd om “op te
schrijven wat U zich herinnert gezegd te heb-
ben, en, gebeurlijk, wat anderen gezegd heb-
ben”. De bundel met reacties is bijzonder
lezenswaardig. Bert Beyens schrijft bijvoor-

beeld: “Container: jonge snaken komen onge-
wenst, ongevraagd, on-voorgesteld in de huis-
kamer. Even stopt het ‘ge-leidende’ werk van
televisie en daar vallen we midden in de proble-
men. Waarom? Omdat dit een omkering bete-
kent. De mogelijkheid dat televisie een panop-
tisch (controle-)oog is, wordt pas gevoeld wan-
neer de kijker NIET aangesproken en aangeke-
ken wordt.” Ook Marc Holthof formuleert inte-
ressante gedachten.
J.C.: Marc Holthof heeft bovendien een
belangrijke tekst geschreven over Container
in Andere Sinema.
K.B./D.P.: De bundel met reacties komt terecht
bij Ceuleers en Goossens. Ceuleers antwoordt
Adé op 5 september 1989: “Ik wacht nu de vol-
gende drie uitzendingen af. Er zal dan zeker niet
kunnen worden beweerd dat het programma
geen behoorlijke kans heeft gekregen.”
J.C.: Zolang heeft hij niet gewacht. Minder
dan tien dagen later, na de uitzending over
Don Juan, meldt hij Hilda Verboven dat er
niet meer dan tien afleveringen zullen wor-
den uitgezonden.
K.B./D.P.: Het komt op dat moment ook tot een
schriftelijke schermutseling tussen Marc
Reynebeau en Georges Adé. Adé had zijn ver-
slag als volgt beëindigd: “Laten we niet vergeten
dat voor een significant deel van de bevolking
van Vlaanderen ‘echte intellectuelen’ eruitzien
als Gerard Bodifée, Marc Reynebeau en
Herman Van Rompuy (intellectuelen van
dienst, of ‘token negros’), en dat voor dezelfde
lui het weekblad Humoradio een subversieve
publicatie voorstelt.” Reynebeau reageert gepi-
keerd: “Het zou van een minimum aan intellec-
tuele zindelijkheid getuigen mocht je eens met
een begin van een argument komen aanzetten,
in plaats van je zo te laten kennen.”
J.C.: Het enige wat ik daarop kan zeggen, is
dat ik de heer Reynebeau nog niet zo lang
geleden op de televisie in een bubbelbad heb
zien zitten met een aantal juffrouwen.

De container rijdt!

K.B./D.P.: Opmerkelijk zijn de gebeurtenissen
die volgen op Ceuleers’ beslissing. Op de dag dat
Ceuleers zijn besluit bekendmaakt, op 14 sep-
tember 1989, vertrekt er uit de openbare
omroep een brief van jou naar Geert Versluys,
de aannemer van de container. De brief omvat
een lange lijst van te verrichten werkzaam-
heden aan de container en aan de trailer.
J.C.: Het was contractueel bepaald dat de
container volledig afgewerkt moest worden.
K.B./D.P.: Was dat enkel een contractuele aan-
gelegenheid? Het is toch opvallend dat je die
brief verstuurt op de dag dat Ceuleers het pro-
gramma definitief annuleert. Precies op dat
moment vraag je Versluys om de container tot
in de puntjes af te werken.
J.C.: Versluys was ook nog niet volledig
betaald. Die betaling kon pas plaatsvinden
als de container volledig klaar was. 
K.B./D.P.: Jef, de aannemer, Versluys, rekent
voor een aantal ingrepen bijkomende kosten
aan, wellicht omdat ze niet in het lastenboek
stonden. Het gaat dus over het optimaliseren in
plaats van over het finaliseren van de werk-
zaamheden.
J.C.: Ik werkte de container af omdat het
niet anders kon.
K.B./D.P.: Of omdat jij niet anders wou?
J.C.: Misschien. De container is voor de eer-
ste keer als voltooid object getoond in
deSingel, naar aanleiding van de eerste
retrospectieve van Stéphane Beel.
K.B./D.P.: Die tentoonstelling ging op 13 okto-
ber open, acht dagen nadat de laatste aflevering,
de Container over exotisme, was uitgezonden.
De mobiele studio – de container op de trailer –
was dus af op het moment dat Container voor
het laatst was uitgezonden.
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: Je hebt in die dagen werkelijk alles
uit de kast gehaald om de container te voltooien
en het programma te redden. Het programma
zelf sterft een waardige dood. Nadat Bart
Verschaffel in Container 10 heeft gezegd:
“Heren, het is tijd!” volgt er een pancarte met
een citaat van Blaise Pascal: “Onze gehele
waardigheid berust op het denken. Daarop moe-
ten wij steunen, en niet op de ruimte of de tijd,
die we toch niet kunnen vullen. Laten we dus
trachten goed te denken: ziehier het uitgangs-
punt van de moraal.”
J.C.: Dat citaat van Pascal was een voorstel
van Bart.
K.B./D.P.: Welke andere onderwerpen hadden
jullie nog aan bod willen brengen in
Container?
J.C.: Er waren tal van lijsten met mogelijke
onderwerpen. Van Blaise Pascal tot carto-

grafie, van Marcel Broodthaers tot ontwor-
teling.
K.B./D.P.: Van de thema’s die je nu noemt zijn er
enkele teruggekeerd in Vertoog en Literatuur,
het cahierproject dat Bart Verschaffel voor
Antwerpen 93 samenstelde.
J.C.: Ja, en hij vroeg mij om een film over
Antwerpen te maken. Ik wilde evenwel een
project opzetten over Parijs; ik vroeg Rudi
Laermans om een scenario te schrijven. Het
resultaat was Voyage à Paris.
K.B./D.P.: Het Vertoog en Literatuur-project
is dus voor een stuk geënt op Container?
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: Ook Vertoog en Literatuur was
enorm gecontesteerd.
J.C.: En net als Container zijn ook de Cahiers
inmiddels versnipperd. In minder dan vijf
jaar tijd is Bart Verschaffel betrokken bij de
twee grootste stormen in cultureel
Vlaanderen.
K.B./D.P.: Wat is er daarna met de mobiele
studio gebeurd?
J.C.: In de BRT heeft men er nog een aantal
keren gebruik van gemaakt, maar men kon
er geen weg mee. De trailer en de container
zijn verkocht, aan een Oostendenaar, voor
een appel en een ei. Via een omweg is de
studio daarna beland bij een privé-verzame-
laar, die de container in zijn tuin heeft opge-
steld.
K.B./D.P.: Wat heb jij gedaan na Container?
J.C.: Wat denk je? Ik was persona non grata
in de openbare omroep. Gelukkig kreeg ik
steun uit onverwachte hoek. Annie
Declerck vroeg me om een aantal items te
realiseren voor haar cultureel programma
Verwant. Ik stelde voor om het video-oeuvre
van Lili Dujourie te presenteren. Daarnaast
bracht ik ook een interview met Jan
Vercruysse. Het belangrijkste project dat op
Container volgde, was evenwel de film
Dames en heren Jan Fabre die ik in 1990 rea-
liseerde met Annie Declerck en Bart
Verschaffel. Ikzelf zou niet meteen een film
over Jan Fabre hebben voorgesteld – niet dat
ik negatief stond tegenover zijn werk –
maar de vraag van Annie Declerck kwam
voor mij en Bart op het juiste moment.
K.B./D.P.: Lieven en Bart hebben nadien een
opiniestuk geschreven in Knack. Ze hebben ook
elk een tekst geschreven over hun Container-
ervaringen. In Knack schrijven ze: “Container
is geruisloos afgevoerd, na een ‘petite histoire’
die méér vertelt over ‘le pouvoir intellectuel en
Flandre’ dan één of ander gezelschapsspel.” Het
is een verwijzing naar een enquête van het
links-progressieve blad De Nieuwe Maand,
gestart in juni 1989. Het tijdschrift wou
nagaan “wie vandaag de vijf meest toonaange-
vende intellectuelen waren in Vlaanderen”.
J.C.: Pol Hoste had me daar eerder van op de
hoogte gebracht. Het was een initiatief van
Brigitte Raskin en Mark Schaevers, beiden
hoofdredacteuren bij De Nieuwe Maand.
Schaevers was ook redacteur bij Humo.
K.B./D.P.: 1989 kan achteraf misschien wor-
den beschouwd als een scharnierjaar: start van
VTM en definitieve verpopping van socialisme
in populisme. Hoe kwam zo’n blad als De
Nieuwe Maand op het idee om vijfhonderd
intellectuelen te vragen om de vijf meest toon-
aangevende intellectuelen te kronen?
J.C.: Voeg daar nog aan toe dat de gortigste
kritiek op Container precies in De Nieuwe
Maand is verschenen. Johan De Vos rekende
het programma ondere andere af met ver-
wijzing naar de fysieke eigenschappen van
Bart en Lieven. Walgelijk.
K.B./D.P.: Ook nu nog wordt Container voort-
durend opgevoerd als het absolute dieptepunt in
vijftig jaar televisie.
J.C.: Het beste bewijs dat Container impact
heeft gehad, zij het een andere dan ik voor-
zien en gewenst had.

Documentatie en transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Koen Brams

Met dank aan argos voor het beeldmateriaal.

Container, aflevering 8, over de figuur van Don Juan, met Lieven De Cauter, Paul Vandenbroeck,
Monique Hageman en Bart Verschaffel
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BART MEULEMAN

We schrijven 1989, een historisch jaar. De
economie herleeft, de Muur wankelt en de
Vlaamse liberalen en christendemocraten
krijgen eindelijk waar ze al jaren voor op
hun achterste poten staan: een commercië-
le zender. Vanaf nu is het monopolie van de
staatsomroep voorgoed doorbroken, wat
betekent dat het ‘marktaandeel’ zijn intrede
doet. ‘Kijkcijfers’ vormen geen vrijblijvende
notering voor de annalen meer, ze worden
nu stelselmatig gepubliceerd en besproken,
teneinde de ‘concurrentiepositie’ van het
eigen bedrijf te verstevigen. Hoewel, verste-
vigen. De BRT zit in een diep dal. De publie-
ke opinie is vernietigend voor de staatsom-
roep en verwelkomt de commerciële zender
met open armen en vreugdekreten. Bij de
BRT, op dat moment nog geleid door Cas
Goossens (administrateur-generaal) en Bert
Hermans (directeur-generaal televisie),
voelt men dat het roer de volgende jaren
drastisch moet omgegooid worden. Maar
men weet bij god niet hoe de problemen aan
te pakken.

Het is in deze spannende tijden dat reali-
sator Jef Cornelis, samen met de jonge filo-
sofen Bart Verschaffel en Lieven De Cauter,
Container maakt: een serie live gesprekken
over culturele onderwerpen, nadrukkelijk
niet over hedendaagse of zelfs maar moder-
ne kunst, en dat vanuit een met koeienhui-
den beklede container die ontworpen is
door architect Stéphane Beel. Als het pro-
gramma tien afleveringen later, dus voortij-
dig, wordt afgevoerd, zal het voortaan – tot
op de dag van vandaag – als negatief ijk-
punt gelden. Nie wieder, is de teneur bij de
BRT-top, mediawatchers allerhande en zelfs
bij het gros van de cultuurmakers.

Dit is een verslag over de toenmalige
receptie van Container. Om nu al vooruit te
lopen op de conclusie: indien Container er
niet was geweest, dan had men het moeten
uitvinden. Container is het beste wat de BRT-
top kon overkomen.

In Muziek & Woord, het cultuurblad van de
toenmalige BRT, doen Verschaffel en De
Cauter op onorthodoxe wijze uit de doeken
van welke begrippen ze willen vertrekken.
Het gaat om een opsomming van vijf lem-
ma’s: de ‘container’, het gesprek, de bescha-
ving, het allegorische kijken en ten slotte de
dilettant. Container is “in een doos een
klankkast maken uit flarden geschiedenis
en vervolgens horen hoe de dingen klinken.
Men zou het hele programma kunnen
samenvatten als: ernst zonder sérieux, het
nieuwe dilettantisme, cultuurfilosofie zon-
der pretentie. En dat alles bij wijze van spre-
ken.” Opvallend: het begrip televisie zit er
niet tussen. Het komt ook nauwelijks aan
bod in de tekst. Uit alles spreekt een weerzin
om televisie te maken zoals we die kennen. 

Het programma krijgt in de kranten behoor-
lijk wat aandacht vooraf, in een stijl die we
typisch Vlaams kunnen noemen. Er is een
zekere interesse voor de ongewone format,
maar een jolige achterdocht schemert door.
Journalisten van dienst kunnen de ironie
nauwelijks bedwingen. Het Volk besteedt
twee kleine kolommetjes aan een interview,
geeft nauwelijks iets van het gesprek weer,
maar besluit toch dat “zelfs na de uitleg van
Verschaffel [...] er voor ons nog geen licht
door de duisternis [schijnt]”. Er wordt ook
aangestipt dat het programma zo laat op de
avond wordt uitgezonden (22u45). Slotsom:
“Soms doet men bij de Dienst Kunstzaken
toch heel hard zijn best om geen kijkers te
hebben.” Je krijgt niet door of die conclusie
op het late uitzenduur, dan wel op het wan-
trouwen tegenover het hele opzet slaat. Ook
bij Gazet van Antwerpen begrijpen ze weinig
van de babbel met de filosofen: “Leuk alle-
maal, maar wat bedoelen de heren nu in
feite?” Het Belang van Limburg betrapt
Verschaffel en De Cauter op een belangrijke
onenigheid. “Beide heren waren het er giste-
ren nog niet over eens op welk publiek ze
eigenlijk mikken. De Cauter: ‘Mij staat voor
de geest, de mensen die het Nieuw Wereld
Tijdschrift lezen’. Verschaffel: ‘Daar ben ik

het niet mee eens. Laten we zeggen dat we
ons richten tot iedereen die op dat late uur
bereid is nog een beetje zijn verstand te
gebruiken.’ ” Het Nieuwsblad is mild: “De
bedoeling is alvast sympathiek: ernstig en
toch speels praten rond een thema, waarbij
men alle kanten uitkan en waarbij alle
invalshoeken mogelijk zijn.” En De Standaard
en De Morgen, zoals we dat toen van kwali-
teitskranten gewoon waren, beperken zich
tot een neutrale weergave van de intenties.

Het scherpst in de ironie is Humo, bij
monde van Mark Schaevers. Dat zijn we
altijd al gewend geweest van Humo, maar
later zal blijken dat het wantrouwen,
althans voor Humo, terecht is geweest.
Schaevers heeft het onder andere over de
“programmavullers” en merkt op dat
Verschaffel en De Cauter tijdens het gesprek
voortdurend “door elkaar praten, een kin-
derziekte”. Hij laat het gesprek ook eindigen
met een uitspraak van Verschaffel die ver-
moedt dat het “wel [zal] mislukken, maar
hopelijk op een interessante manier”. Als
geen ander, zo zal snel blijken, heeft
Schaevers zich in Container vastgebeten.
Samen met Rudy Vandendaele is hij er
regelmatig op vernietigende wijze op terug-
gekomen, in de beruchte Humo-rubriek
Dwarskijker. Hij is door de makers nadien
bestempeld als de voornaamste grafdelver
van het programma.

De eerste Container, waarin beide filosofen
Patricia De Martelaere hebben uitgenodigd
om over sentimentaliteit te praten, wordt
uitgezonden op 5 april. Het is, vele jaren
later, best een interessant gesprek geweest,
waarin enerzijds wordt gesteld dat we alle-
maal sentimenteel zijn, maar dat sentimen-
taliteit ook brandstof is voor het fascisme.
Tenminste, dat verband kan men leggen als
men goed luistert en zich dus ten volle op
het gesprek concentreert. Het merkwaar-
dige is dat Container niet anders wil zijn dan
een reeks gesprekken, zonder de televisuele
grammatica van de talkshow te willen res-
pecteren, maar dat het onmogelijk blijkt om
onze voorkennis over tv uit te schakelen en
dus compleet onbevangen te kijken. We kij-
ken via de bril waardoor we hebben léren
kijken. Dus kunnen we ons eraan ergeren
dat de aanwezigen zichzelf niet voorstellen,
hun zinnen niet afmaken, lachen met grap-
jes die verder niemand verstaat of die er
misschien geen zijn, het gebruikte beeld-
materiaal niet of onduidelijk situeren enzo-
voort. Misschien kunnen we ons eraan
ergeren dat de sprekers – vooral beide man-
nen dan – een, welja, wat arrogante indruk
maken. Bovendien blijkt er tussen
Verschaffel en De Cauter een intellectuele
hiërarchie zichtbaar die maakt dat de eerste
zich dominerend tot de tweede richt, die op
zijn beurt soms middels onderdanige gri-
massen naar de goedkeuring van de eerste
hengelt. De Martelaere blijft ondertussen
haar wat bedeesde, intieme zelf. Maar mis-
schien dat niet elke kijker dat zo kan zien.
Hij of zij wordt tenslotte genegeerd, botst op
een muur van afwending. Wil de kijker iets
van dit gesprek oppikken, dan moet hij over
die muur heen willen kijken. Ofwel doet hij
zijn uiterste best, en vangt hij behartens-
waardige uitspraken op, ofwel vertikt hij
het, en staart hij zich blind op de – inder-
daad dilettante – vertoning.

De volgende gesprekken, onder andere
over de academie en het genie en over het
warenhuis, zullen die lijn consequent door-
trekken.

De tv-kritieken zijn vanaf het begin vernie-
tigend. Gazet van Antwerpen (7 april): “Nog
maar zelden is de BRT erin geslaagd filosofie
en cultuur zo onaantrekkelijk voor te stel-
len.” Rudy Vandendaele, in Humo (25 april)
zegt het zo: “Wat je te zien kreeg was het
bovenmaatse ego van Lieven De Cauter en
Bart Verschaffel. Voortdurend stonden zij te
springen om het windei van hun eigen
gelijk te leggen.” Vandendaele speelt de
populistische bal: “Het bijzonder lastig heb-
ben met een onbetaalde gasrekening is veel
lastiger dan de prietpraat die je in Container
te horen krijgt. Met The Noble Art of
Conversation heeft dit programma niets te

maken: zinnen worden zelden afgemaakt,
geestigheid is zoek, terwijl de ergerlijkste
pedanterieën ruimschoots voorhanden zijn.
Dit programma is voor een minoriteit
bedoeld. Die minoriteit bestaat uit Lieven De
Cauter en Bart Verschaffel. De BRT zou
haar heldenmoed beter moeten gebruiken.”
Ook Marc Reynebeau in een opiniestuk in
Knack (26 april) heeft er geen goed woord
voor over. Voor hem is het “fake”, “geen
televisie”, mist het de gestrengheid van het
betoog dat strak wordt opgebouwd en pre-
cies uitgewerkt naar de stelling die de
maker wil bewezen zien. En passant noemt
hij De Cauter de “vrolijke kwant” en
Verschaffel de “strenge meester”.

Humo gaat het verst in de veroordeling
van Container. Het is Mark Schaevers die al
na de eerste aflevering vindt dat het pro-
gramma “tragisch” is en “cafépraat”. Met
als conclusie: “Container moet weg, omdat
intellectuelen belangrijk zijn.”

Als Gazet van Antwerpen, Humo en Knack op
dezelfde lijn zitten, is er een boog gespannen
die een ruim deel van de geschreven pers
dekt. Qua stijl en uitwerking verschillen de
kritieken, maar drie punten keren telkens
terug: dat Container geen televisie is, want
geen rekening houdt met de wetten van tele-
visie; dat de gesprekken van een intellectua-
listisch niveau zijn dat enkel de sprekers
bevredigt; en dat Verschaffel en De Cauter
daar met een arrogant gezicht zitten.
Snijpunt van al die kritiek is de positie van
het publiek. Vermits dat publiek op geen
enkele wijze wordt aangesproken en betrok-
ken bij het programma – het mag alleen kij-
ken, zich eraan vergapen – mag dit pro-
gramma geen plaats hebben op televisie. Dat
is immers, dixit Reynebeau, “een technisch
complex massamedium”. Televisie mag ook
niet, dixit Schaevers, “onaf ” zijn. “Recht-
streekse uitzendingen van trainingen hel-
pen de voetbalsport ook niet vooruit.”

Er komt ook steun voor Container. Mark
Verminck schrijft een opiniestuk voor
De Morgen (21 juni) dat Kleine apologie voor
Container als titel heeft. Verminck gaat snel
voorbij aan het ‘publieksprobleem’ (“Dat
dergelijk programma een kleine kijkdicht-
heid haalt ligt voor de hand”), maar merkt
wel op: “Dat bepaalde, al te pen-haastige
critici, en met name zij die […] weten in
welke publieke intellectuele leegte wij ver-
toeven, dit programma zomaar torpederen,
is niet alleen zeer betreurenswaardig, maar
bovendien een daad van intellectuele roeke-
loosheid. Toegegeven, pas gedoopt kent
Container zijn kinderziekten. Maar waarom
in hemelsnaam dat kanongebulder, dat
meedogenloze, vaak niets ontziende, ja
domme criticisme?” Verminck is natuurlijk

min of meer betrokken partij, als vriend en
vakgenoot van Verschaffel en De Cauter.
Maar er klopt iets van wat hij zegt.
Reynebeau en Schaevers zijn zelf intellec-
tuelen. Om Knack te kunnen lezen eind
jaren ’80 moest men (toen meer dan nu)
serieus doorgeleerd hebben. En Schaevers
was hoofdredacteur bij De Nieuwe Maand en
heeft ook nog meegewerkt aan het tijd-
schrift Heibel. Van Schaevers kan op zijn
minst worden gezegd dat hij zich in
Dwarskijker wel vrolijk maakt om de rotzooi
die op tv komt, maar hij is nooit zover
gegaan om de afschaffing van iets te eisen.
In zijn kritiek op Container haalt de recht-
streekse aanval het dus voor één keer van
de ironie.

Het blijft de vraag waarom Reynebeau en
Schaevers in deze VTM-tijden juist tegen dit
programma zo te keer zijn gegaan. Omdat
ze het intellectuelendom niet aan dit pro-
gramma wilden zien opgehangen en dus
verkwanseld worden? Omdat ze in de strijd
tussen de omroepen de zijde van de BRT
hadden gekozen en Container die sympathie
bemoeilijkte? Of eenvoudigweg omdat het
programma een gemakkelijk, misschien wel
haalbaar doelwit was? Mocht dat laatste het
geval geweest zijn, dan heeft de tv-kritiek
hier kunnen uittesten hoe ver haar macht
zou kunnen reiken.

Ook Jan Hoet neemt het met een opinie-
stuk in De Morgen op voor Container. Zijn
tentoonstelling Open Mind was het onder-
werp van aflevering 2 geweest en Hoet was
allerminst gelukkig met die uitzending.
Toch spreekt hij van “kwaad opzet” bij de
tegenstanders. Voor hem zijn het “diezelfde
diepzinnige mensen die niets ondernemen
tegen pulptelevisie”. Net als Verminck geeft
hij toe dat het programma voor verbetering
vatbaar is, al doet ook hij daartoe geen con-
crete voorstellen – de verdediging van
Container zal altijd onbeholpen blijven. “De
juiste vraag lijkt me dus zeker niet te zijn of
Container al dan niet afgeschaft wordt, dan
wel te onderzoeken of er in het programma
geen veranderingen moeten worden over-
wogen, zodat intellectualiteit aan frisheid
gekoppeld kan worden.” De oproep tot
afschaffing is daarmee definitief gearticu-
leerd, omdat ze ditmaal uit het kamp van de
verdedigers komt. Het is dan één juli, het
begin van de zomer. Maar nog nadrukkelij-
ker moet men zich bij terugblik op de
gebeurtenissen afvragen of deze voorzich-
tige kritiek van medestanders bij de makers
is aangekomen. Of ze er rekening mee kon-
den, of zelfs wilden houden. Wie de opeen-
volgende afleveringen ziet, kan merken dat
er bepaalde ingrepen zijn gebeurd. Zo wor-
den de praatgasten vanaf aflevering 3
(De Puntzak van Heine) voorgesteld; aanvan-
kelijk nog met enig cynisme, maar dat ver-

Schedel en Tanden – over de rampzalige ontvangst 
van Container

Container, aflevering 1, over sentimentaliteit, met Bart Verschaffel, Lieven De Cauter en Patricia De Martelaere,
begin van de uitzending
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dwijnt ook weer. Verrassend is dat afleve-
ring 8, het geslaagde gesprek over de Don
Juanfiguur, begint met een heuse, wat
schoolse inleiding door Bart Verschaffel. Hij
is misschien niet de beste inleider: hij richt
zich niet op een mediagenieke wijze tot de
kijker, eerder dreunt hij de inleiding af, zoals
een professor voor een aula van 600 man
dat zou doen. In elk geval, je voelt naast de
lichte weerzin toch ook de moeite om voor-
zichtig aan de kritiek tegemoet te komen.
Nog opvallender is dat de sprekers elkaar
laten uitspreken, en dat ze, wanneer ze het
toch niet kunnen laten de andere te onder-
breken, zichzelf op die onbetamelijkheid
betrappen. Ze zullen zich dan excuseren en
gas terugnemen, wat een licht komisch
effect heeft. Mogelijk is deze etiquette inge-
geven door de aanwezigheid van een vrouw
als gast (Monique Hageman). In de volgen-
de uitzending, over de roes, praat men als
vanouds weer door elkaar.

Binnen de format van Container zijn die
‘correcties’ zware ingrepen, maar voor de
buitenwacht maken die ingrepen geen
enkel verschil. Ze wil niet dat het program-
ma verandert, ze wil het weg. Ze wil het pro-
gramma niet beoordelen op zijn uitgangs-
punten – die zich, los van de onderwerpen,
op een metaniveau situeren – ze wil pro-
gramma’s die zich aan de wetten houden
die televisie heeft uitgevaardigd. Men kan
zich inderdaad voorstellen dat een uitzen-
ding over Don Juan overzichtelijker, didacti-
scher had aangepakt kunnen worden. Met
de wetten van het intellectuele gesprek, het
anker van Container, heeft dat echter niets
te maken. 

Pol Hoste neemt met een lezersbrief voor
De Morgen een genuanceerde tussenpositie
in (28 juli). Hij doet, in tegenstelling tot
Verminck en Hoet, wel voorstellen om de
uitzendingen bij te sturen. “Container is
geen goed programma omdat het er nog
altijd niet is.” Enerzijds meent Hoste dat “de
kritiek het discours aan achttiende-eeuwse
normen meet”, maar tegelijk vindt hij
Verschaffel en De Cauter “druk in de weer
met zichzelf ” en “onuitstaanbaar”. Hij ziet
de potentie van het gegeven, maar gelooft,
voornamelijk door de schuld van de twee
filosofen, dat het er toch niet van zal komen.
“Haal de container uit de studio’s, laat hem

tijdens de prospectie functioneren als rij-
dende kantoorruimte, tijdens de uitzending
als mobiele studio, hou hem niet onder de
mentale controle van Verschaffel en De
Cauter: hij was bedoeld voor het totale
werkloze intellectuele potentieel van dit
cultuurgebied, voor zoveel schitterende
geesten die op het scherm nog even zouden
zichtbaar zijn voor ze opbranden in de edele
vernieling.”

Het pleidooi van Hoste is voluntaristisch,
maar zouden zijn voorstellen, indien gereali-
seerd, een programma hebben opgeleverd
dat wel goedgekeurd zou zijn door de
geschreven pers? Zou het aanboren van
“werkloos intellectueel potentieel” niet tot
nog méér dilettanten hebben geleid? Zou het
gesprek dan wél ‘verstaanbaar’ zijn geweest? 

De enige bijdrage in het tumult die wezenlijk
op Container wil ingaan, die het programma
wil zien zoals het is, en niet zoals het zoge-
naamd moet zijn, komt van Marc Holthof
(in Andere Sinema 92, juli-augustus 1989).
Holthof heeft om te beginnen zeer juist
begrepen dat “Container de zondebok (is)
van jaren BRT-programmatie”. Eindelijk
plaatst iemand het gegeven in een bredere
(cultuur)politieke context. Holthof begrijpt
dus ook dat het over meer moet gaan dan de
tanden van De Cauter en de schedel van
Verschaffel.1 Vindt hij Container dan een
goed televisieprogramma? “Geenszins.
Integendeel zelfs. Persoonlijk ergert het mij,
ik kreun erbij, vloek ernaar, zap er opge-
lucht van weg. Maar enkele momenten
later kom ik er steeds weer naar terug.”
Kortom, Container “interesseert” hem.

Om te beginnen detecteert hij met voldoe-
ning waar Container inhoudelijk over wil
gaan. Men verbaasde zich bij de aankondi-
ging dat het onderwerpen als kunst in de
enge zin van het woord wou mijden, om
zich juist op meer populaire cultuurfenome-
nen te concentreren. Opmerkelijk is bijvoor-
beeld de uitzending over Ernest Claes (het
meest geslaagde gesprek), waarin het laat-
ste woord letterlijk “Boon” is. Op dat
moment, het moment waarop de naam van
een ‘interessantere’ auteur valt, draait
Cornelis de micro’s dicht en begint de zeem-
zoete eindtune. Daarover mag het dus niet
gaan. Verschaffel en De Cauter, zo ziet
Holthof terecht, pakken populairdere the-
ma’s aan, vaak met wortels in de 19de
eeuw, om zo impliciet kritiek te kunnen
leveren op het hier en nu. Ze verbinden de
hedendaagse maatschappelijke malaise aan
fenomenen die te maken hebben met indus-
trialisering, consumptiedwang en ver-
vreemding. De 19de eeuw is de broedzak
van die ontwikkeling; in de 20ste eeuw is
het monster tot volle wasdom gekomen.
Wie de gesprekken goed volgt, zal merken
dat dat punt over het heden vroeg of laat
altijd gemaakt wordt, ook al moet het gefor-
ceerd worden. Marx komt vaak om het
hoekje kijken. Benjamin nog vaker.

Holthof apprecieert ook dat Container een
programma is “zonder autoriteit”. De spre-
kers spreken niet als ‘specialisten’, wat in de
volksopvoedkundige missie van de BRT al
decennialang een voorwaarde was om
überhaupt over cultuur te mogen en kun-
nen spreken, maar als dilettanten. Dat is
geen schampere opmerking, maar een
dwarse appreciatie. Het gaat dan ook, zo
merkt hij scherp op, om “echte gesprek-
ken”, die niet geleid worden door de wetten
van televisie. Daaruit volgt dat wij, de kij-
kers, “niet mogen meedoen”. We zitten
ernaar te gapen en het wordt ons ook goed
ingewreven dat we ernaar zitten te gapen.

Holthof vindt Container een indringer in
het medialandschap. Het is “een onhandig,
mislukt, slecht televisieprogramma, maar
een gelukte media-interventie. Want
Container toont hoe autoritair, ja gevaarlijk
al die goed geslaagde professionele pro-
gramma’s wel zijn.” “Container plaatst de
kijker zo dat hij voelt wat hij werkelijk is
[...]: een lichaamloze slaaf die moet luiste-
ren.” Dat weten de sprekers zelf natuurlijk
ook. In de aflevering over de roes heeft Paul
De Vylder het over televisie als over een
“bewustzijnsverlagende drug”. Container
was dan ook, zoals Verschaffel het stelde in
een terugblik op het project, een “Koe van
Troje”. Het hele opzet verwijst de concur-
rentiestrijd tussen BRT en VTM daarmee bij
voorbaat naar de prullemand. Televisie is er
immers enkel voor mensen die in wezen
niet kijken, “die al blind zijn”.

Als het klopt wat Holthof zegt, namelijk
dat Container ondanks alles een geslaagde

media-interventie was, dan heeft dat ver-
strekkende gevolgen. Het zou betekenen dat
Verschaffel en De Cauter de sigaar hebben
gesmoord, maar dat Cornelis zijn punt heeft
kunnen maken. Meer nog, dat het gesprek
onder intellectuelen het te verkwisten inzet-
geld was om de werking van het casino te
kunnen demonstreren. Een perverse con-
structie, als ze klopt. Maar Holthof gelooft
niet dat de makers wisten waarmee ze bezig
waren. “De grote fout is dat [ze] niet hebben
ingezien hoe compleet sociaal onaanvaard-
baar hun programma wel [was].”
Verschaffel en De Cauter hebben op dat
ogenblik geen media-ervaring, maar zou Jef
Cornelis, die al sinds 1964 op zeer door-
dachte en eigenzinnige wijze talloze films
over kunst, literatuur en architectuur reali-
seerde, en ook programma’s als IJsbreker op
zijn naam had staan, niet weten waar hij
mee bezig was? Dat valt te betwijfelen.
Cornelis heeft meta-, of beter nog antitele-
visie willen maken, en hij is daar compleet
in gelukt. Aperte tegenstanders als
Reynebeau en Schaevers hebben het pro-
gramma dan ook beter begrepen dan wel-
willende critici als Hoet, Verminck en Hoste.
Was Container een programma dat nog
moest groeien, dat voor verbetering vatbaar
was, of dat er nog niet was maar er wel kon
komen? Was het programma er niet altijd
min of meer zoals het vanaf dag één
bedoeld werd? De kleine veranderingen
waren alleszins geen welwillende bijsturin-
gen, maar nors gedane toegiften. Het heeft
dan ook niet mogen baten.

Op één juni 1989 wordt er een nieuwe
directeur-generaal televisie aangesteld bij
de BRT: Jan Ceuleers. Hem wacht de taak
om orde op zaken te stellen. In een Humo-
interview heeft hij het niet rechtstreeks over
Container, maar hij laat wel optekenen dat
de makers van kunst- en cultuurprogram-
ma’s “vooral niet aan een vorm van zelfbe-
vrediging (moeten doen)”. Al voegt hij er
wel aan toe dat hij nooit een programma
zou afschaffen. Die belofte heeft hij alvast
niet waargemaakt. Meer dan Schaevers en
co is hij de doodgraver van Container
geweest. Hij had ook anders kunnen beslis-
sen. In de nakende strijd tegen VTM stond er
veel op het spel, dus moest de kijker alvast
een signaal krijgen. Zoals altijd wanneer er
zich Grote Veranderingen moeten voltrek-
ken, blijkt cultuur het terrein van de gemak-
kelijke ‘signalen’. De hele participatiereto-
riek van de afgelopen vijftien jaar is erop
gebaseerd. Het opdoeken van Container kan
als een startschot gezien worden van een
operatie die vandaag op volle toeren draait.
(Opvallend nog: twee ‘gewone’ kijkers heb-
ben via lezersbrieven aan de BRT hun bij-
zondere appreciatie laten blijken voor de
uitzendingen; Wim Van Rooy uit Deurne en
Ilse Vande Moortel uit Brussel. Passen we
hier de kijkercijfermetingen op toe via het
meetsysteem dat toen voorhanden was, dan
levert extrapolatie toch al vlug een paar dui-
zend pro-stemmen op.)

Het was dus maar een kleine moeite om
Container af te voeren. Het volk liet er zijn
slaap niet voor, maar door de media-
aandacht was het inmiddels toch uitge-
groeid tot een klein fenomeen waarover
men zich vrolijk kon maken. Eigenlijk valt
het algemene effect, tot op de dag van van-
daag, nog het best te vergelijken met de his-
torische eerste aflevering van de Pak-de-
poen-show. Weinigen hebben ze ooit gezien,
maar iedereen heeft er een mening over.

Jef Cornelis belegt op 29 augustus nog
een vergaderdag over Container in het BRT-
gebouw. Ze wordt bezocht door een aantal
genodigden en medestanders, maar van de
omroeptop is niemand aanwezig. Het ver-
dict is dan al lang gevallen. Na tien uitzen-
dingen wordt het programma voortijdig
stopgezet. Ziehier het bewijs van de kracht-
dadige aanpak van de nieuwe tv-baas. Met
de afvoering van Container heeft de BRT-top
voor het eerst laten zien dat er paal en perk
moest worden gesteld aan de oncontroleer-
bare abberaties die in het Huis van
Vertrouwen jarenlang wortel konden schie-
ten. Vanaf nu wordt alles anders. 

Bart Verschaffel voorzag al in het Humo-
interview met Mark Schaevers dat Container
wel zou mislukken, maar hij hoopte alles-
zins dat het op een interessante manier zou
mislukken. Is Container mislukt? Er zijn veel
evidente argumenten om dat aan te nemen.
Op lange termijn blijkt het project echter

van een bijzondere waarde te zijn. Marc
Holthof heeft dat destijds ook al opgemerkt:
Container is “een toetssteen om af te lezen
hoe televisie eigenlijk werkt”, en dat is het
geweest zonder voorgaande of gevolg.
Uiteraard wist Holthof nog niet wat er de
volgende vijftien jaar te gebeuren stond in
medialand, maar bij terugblik blijkt
Container een weg te hebben aangewezen
die men resoluut nooit meer wou inslaan.
Woestijnvis is het feitelijke antwoord op
Container – al zou Ceuleers dat als directeur
niet meer mogen meemaken. Uit De Laatste
Show, bijvoorbeeld, een dagelijks praatpro-
gramma, blijkt hoezeer spreken op televisie
een taboe is. Ondanks het ongemakkelijke
besef dat televisie niet zonder woorden kán.
Dus wordt ieder mogelijk gesprek de pas
afgesneden door het te laten oplossen in een
snelle opeenvolging van clous, grappen,
conclusies en andere verbale ontkennings-
mechanismen. Met een ware doodsdrift
moet het spreken, zoals het leven zelf, wor-
den bestreden. Voor wie graag vredig gaat
slapen iedere avond, levert dat vermakelijke
televisie op.

Container was het eerste en in zijn puur-
heid nooit meer geëvenaarde voorbeeld van
reality tv. Niet enkel omdat het liet gebeu-
ren wat er gebeurde (wat van geen ander
programma nadien meer gezegd kon wor-
den), maar ook omdat het zo keihard over
televisie ging. Sindsdien gaan zowat alle
spraakmakende nieuwe programma’s over
het medium zelf. De meeste Woestijnvis-
programma’s zijn daar geknipte voorbeel-
den van. Ze bevragen het medium niet radi-
caal, met zichtbare afkeer, vanuit de positie
van de dilettant, maar stout, speels, met fas-
cinatie voor het scherm en hyperprofessio-
neel. Ze verven net iets buiten de lijntjes.
Cornelis daarentegen wou het kleurboek
opstoken. 

Verschaffel en De Cauter sturen nog een bit-
tere lezersbrief naar Knack, om de feiten op
een rijtje te zetten: Petite histoire. Bij het ver-
dwijnen van Container (de brief wordt wel
gepubliceerd, maar in verkorte versie; beide
makers laten ook de volledige versie circule-
ren). Daaruit blijkt dat er op 21 juni nog een
gesprek is geweest tussen de makers en de
nieuwe directeur-generaal. Ceuleers heeft
daar zijn kritiek geuit, nog drie uitzendin-
gen voor september toegezegd én een eva-
luatie beloofd. Verschaffel en De Cauter
begrepen toen dat de kritiek van Ceuleers
“een doordruk [was] van de persreacties”,
en dus weinig goeds voorspelde. De uitzen-
dingen na de zomer werden niet afgewacht
en de evaluatie is beperkt gebleven tot een
eenvoudige beslissing die het doek over het
programma liet vallen.

Ook verklaren beide filosofen nog een
laatste keer de bedoeling van het opzet.
“Container was de poging om op televisie
niet alleen cultuur te reproduceren die
elders gemaakt wordt, maar intellectuele
cultuur te produceren. Container was de
poging om een type van intellectuele activi-
teit te definiëren en er een plek voor te
scheppen.” Als Container iets heeft aange-
toond, dan is het dat televisie daar nu net
geen plaats voor wil en kan inruimen.
Omdat het daarmee de poten onder zijn
eigen stoel vandaan zaagt. Bart Verschaffel
en Lieven De Cauter kan men als jonge sna-
ken daarover nog enige naïviteit toedich-
ten, maar zou Jef Cornelis – die in de hele
discussie altijd buiten beeld is gebleven – dat
niét geweten hebben?

We kunnen veel leren van Container. Niet
in het minst van de afvoering ervan. Stel je
voor dat niemand het programma wat kon
schelen. 

1 Johan De Vos schreef het in De Nieuwe Maand
zo: “Het is zo erg dat we binnen de kortste tijd
een fysieke afkeer voelen, de tanden van De
Cauter worden groter en wreder, het kale van
zijn tegenspeler wordt overstraling.” De Vos
geeft overigens toe dat hij het programma niet
heeft uitgekeken: “Ik heb het programma nog
nooit gezien. Het is immers zo dat ik onmiddel-
lijk de neiging heb – na enkele seconden reeds
– het beeld te doden. Container is niet te bekij-
ken.” In: De Nieuwe Maand, Leuven, oktober
1989, pp. 34-35.

Met dank aan argos voor het beeldmateriaal.

Container, aflevering 10, over exotisme, slot

Container, aflevering 10, over exotisme, 
met Bart Verschaffel, Lieven De Cauter, 

Paul Vandenbroeck en Eddy Stols
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Dirk Pültau: Ik wil beginnen met een citaat
uit het essay Openbaar denken van Bart
Verschaffel dat als vertrekpunt kan dienen
voor de discussie. Verschaffel schrijft in
1988 over Vlaanderen: “Vlaanderen heeft
zo goed als geen intellectuele traditie en zo
goed als geen kritiek. We komen niet aan
het levensminimum.” Bestond er eind jaren
’80 een vergelijkbaar gevoel in Nederland?
Rem Koolhaas: Dat was volgens mij niet het
geval en de reden lijkt mij dat er in
Nederland niemand was die deze vraag had
kunnen stellen – die is er vandaag trouwens
evenmin. 
Hans Blokland: Sommigen spraken zich er
wel over uit. Rudy Kousbroek, om maar
iemand te noemen. Lolle Nauta deed het ook.
Gijs van Oenen: Ik herinner mij discussies rond
het begrip van de ‘organische intellectueel’. 
D.P.: Waar ging dat debat over?
G.v.O.: Achteraf heb ik de indruk dat het
nog helemaal binnen een maakbaarheids-
ideaal paste: de idee dat het denken van
politici, maar ook van intellectuelen kan
worden omgezet in maatschappelijke pro-
gramma’s die beter aansluiten bij wat men-
sen willen of kunnen. 
D.P.: En dat idee leefde verder tot het einde
van de jaren ’80?
G.v.O.: Ik noem het naijlen – het gaat om
mensen van mijn generatie die in de jaren
’60 en ’70 zijn opgegroeid en die nog leven
met de erfenis van klassiek links: noem het
klassiek links dat naijlt in de jaren ’80.
R.K.: En zie je dat als een groepsfenomeen
of gaat het om individuen?
G.v.O.: Zeker ook individuele denkers, zoals
de socioloog en marxist René Gabriëls. En het
Amsterdamse tijdschrift voor filosofie Krisis. 
Joke Hermsen: De krakers waren ook nog
erg actief. 
D.P.: Dan heb je het over een verzetsbewe-
ging? 
J.H.: Ik noem dat een intellectuele positie. Er
zat natuurlijk gajes bij, maar het was ook een
politieke protestbeweging. Veel sociologen en
filosofen waren erdoor angehaucht. Je vindt er
sporen van in het tijdschrift Krisis, ook in de
vormgeving, zelfs in het taalgebruik. 
G.v.O.: Ik vind absoluut dat de krakers een
revolutionaire kritiek op de maatschappe-
lijke orde belichaamden, maar ze zijn tot
een karikatuur verworden van een kritisch-
intellectuele positie. Je zou zelfs kunnen
stellen dat ze het neoliberalisme en bepaal-
de vormen van neokolonialisme hebben
voorspeld. Ze bezetten ruimtes die niet nut-
tig gebruikt werden. Die ruimtes zouden zij
nu eens wél nuttig gebruiken. Onlangs zag
ik zowaar nog een kraker op televisie pro-
testeren tegen de plannen van de woning-
bouwvereniging – dat moet wel de allerlaat-
ste kraker zijn geweest. Heel curieus.
D.P.: Ik zou geneigd zijn om een intellectuele
positie meer au-dessus de la mêlée te plaatsen,
niet in het hart van de politieke strijd bijvoor-
beeld, maar op de plek waar de termen van
die politieke strijd worden geanalyseerd. 
G.v.O.: Ik bedoel met een intellectueel
iemand die nog denkt te kunnen zeggen:
mensen, we zijn op het verkeerde spoor. Van
zo’n intellectuele positie is die kraker een
soort simulacrum. 

—
De intellectueel als politieke positie
—
De intellectueel als maatschappij-
kritische positie
—

D.P.: Het verrast mij dat jullie de intellec-
tueel meteen op het terrein van de politiek
of de maatschappijkritiek situeren. 
R.K.: Ik zie die link met de politiek niet. Best
mogelijk dat de term in oorsprong zo
gewerkt heeft, maar voor mij is een intellec-
tueel iemand die een mening heeft en met
argumenten onderbouwt.
D.P.: Joke, beschouw jij iemand die reflec-
teert over geschiedenis en moderniteit, zon-
der zich te beroepen op zijn academische
credits, als een intellectueel?
J.H.: Voor mij is dat niet zo evident. 

D.P.: Waarom niet? 
J.H.: Volgens mij heeft dat met het begrip
zelf te maken. De term ‘intellectueel’ komt
uit een politieke context: hij werd in de 19de
eeuw uitgevonden door Clemenceau naar
aanleiding van de zaak Dreyfus: toen Emile
Zola protesteerde tegen het antisemitisme
in de zaak Dreyfus kreeg hij een schare kun-
stenaars, wetenschappers, schrijvers, filo-
sofen aan zijn zijde die door Clemenceau
intellectuels werden genoemd. In mijn ogen
ben je pas intellectueel als je je uitspreekt
over brandende kwesties. Anders ben je
voor mij een wetenschapper of filosoof zon-
der meer, geen intellectueel.
D.P.: Ik probeer het anders uit te drukken, je
kan academici hebben die zich uitsluitend
bezighouden met hun vak en met het cove-
ren van een perceeltje binnen dat vak, maar
diezelfde academici – kunsthistorici, socio-
logen, filosofen – kunnen dat specifieke
onderwerp ook aankaarten alsof de hele
maatschapij erin op het spel komt te staan. 
R.K.: Of alsof het tenminste voor heel de
wereld relevantie heeft.
D.P.: Ja, met een strekking die hen als het
ware te boven gaat.
H.B.: Maar dan blijft er sprake van maat-
schappijkritiek.
J.H.: Ik bedoel politiek in de zin die Hannah
Arendt eraan geeft: politiek als een dialoog
die meer mensen aangaat dan alleen maar
jouw vakgenoten, zodat in de discussie een
wereld ontstaat. Ik zie wel een ontwikkeling
op dat vlak, ik denk dat intellectuele bijdra-
gen zich minder afspelen in gemeenschap-
pen – het is allemaal individueler geworden. 

—
Intellectueel rechts
—
Instrumentalisering van de 
maatschappijkritiek
—
Cultuurrelativisme
—
De kritische blik wordt ‘zuur’
—

D.P.: Om even terug te keren, hoe raakte dat
linkse, kritische standpunt dan in diskrediet?
G.v.O.: Ik sta er nog altijd van te kijken. Aan
het eind van de jaren ’80 had ik aan de univer-
siteit discussies met vrienden die inmiddels
hoogleraar of staatssecretaris zijn geworden.
Plots was de vraag niet meer ‘wat moet er
gebeuren?’ maar ‘wie het zal doen: de over-
heid of de markt’? Daar zitten we vandaag nog
steeds mee. René Boomkens verkondigt nu dat
we elk kritisch verzet maar beter kunnen sta-
ken, want de globalisering bepaalt toch alles. 
H.B.: Wat er ook bij kwam is het cultuur-
relativisme. De intellectueel kan zich niet
meer op een diepere waarheid beroepen,
dus neemt zijn rol af. Maar ik betwijfel, Gijs,
of het geloof in de maakbaarheid van de
samenleving zo sterk is afgenomen. 
J.H.: Dat geloof is geïnstrumentaliseerd. Het
gaat enkel nog om de maakbaarheid van
het eigen geluk. 
H.B.: Volgens mij is het geloof verdwenen dat
de overheid de maakbaarheid belichaamt. In
de plaats kwam de overtuiging dat de markt
dit doet. Maar ook dat is een intellectuele
onderneming zonder weerga, een wereld-
wijd project dat alle overige projecten weg-
vaagt én bovendien een duidelijk geloof in de
maakbaarheid belichaamt. Het wordt even-
goed gedragen door intellectuelen, zoals
Milton Friedman en Pat Buchanan. Denk
aan de herontdekking van de Weense eco-
noom en politieke filosoof Friedrich Hayek…
J.H.: Of aan Frits Bolkestein, hij probeert de
globalisering met de intellectuele traditie van
het liberale kapitalisme te verbinden. Zijn hele
optreden is daarop gestoeld. Bolkestein is een
van de weinige Nederlandse politici die als
publicist en intellectuele gesprekspartner een
stevige reputatie heeft opgebouwd – onlangs
wist hij in een discussie zelfs Peter Sloterdijk
behoorlijk aan het schrikken te brengen. Het is
wel bijzonder dat een rechts politicus die posi-
tie inneemt – terwijl ik nog maar weinig linkse
politici zie met een intellectuele signatuur.

R.K.: Noemen we politici intellectuelen? Ik
ben het ermee eens dat Bolkestein een intel-
lectueel is… 
G.v.O.: Er zitten misschien drie mensen in
de Kamer die ik als intellectueel zou
omschrijven. Op een gegeven moment zou
Paul Scheffer zich kandidaat stellen, maar
hij heeft daar uiteindelijk van afgezien.
Nederland heeft geen traditie op het vlak
van politieke intellectuelen.
R.K.: Maar de vraag was of er een intellec-
tueel milieu was in Nederland. Als ik aan
een intellectueel milieu denk, dan houdt dat
zich in mijn ogen bezig met de vraag of al
die ideeën – zoals maakbaarheid – nu drog-
beelden zijn geweest of niet. Vandaag zou
zo’n milieu zich in Nederland bezighouden
met de schaamte die ik voel over het hele
traject Theo Van Gogh, Hirsi-Ali, Verdonk,
Bos… De stilte die daarover heerst is voor
mij een bewijs uit het ongerijmde dat er
geen intellectueel milieu is in Nederland.
Indien dat wel bestond, dan was er een dui-
delijker gearticuleerd protest geweest. 
H.B.: Dat kan aan de intellectueel maar ook
aan het medium liggen. De intellectueel heeft
ook een spreekbuis nodig. Ik heb eens nage-
gaan wie er allemaal in de media optreedt, en
ik kom steeds dezelfde mensen tegen die ken-
nelijk dag in dag uit naar Hilversum worden
gereden of hun mening ten beste geven in Vrij
Nederland, NRC Handelsblad en De Volkskrant.
Wie geen toegang heeft tot dat netwerk heeft
het moeilijk om een forum te krijgen. 
R.K.: Het kan toch niet dat er geen media zijn
die niet luisteren. Ik denk dat het gewoon
niet gezegd of niet hard genoeg gezegd is.
D.P.: Welke ervaringen hebben jullie als
intellectuelen binnen de generieke media?
G.v.O.: Ik heb alleszins niet de ervaring die
Hans beschrijft, ik had geen contacten en
heb mijn stukken toch kunnen plaatsen in
NRC Handelsblad en De Volkskrant. Mijn
gevoel was eerder dat het niet gelezen werd
en weinig opleverde. Sommige mensen zei-
den dan weer: leuk stuk en mooi geschre-
ven maar… het klinkt wel een beetje zuur.
Daar heb ik het best moeilijk mee, want je
kan moeilijk zeggen: ik ben een ouderwetse
kritische intellectueel en ga gewoon door.
Maar je kan evenmin besluiten: laat ik
maar ophouden met dat negatieve gedoe. 
J.H.: Denken begint met nee zeggen. Het is
wezenlijk kritisch. 
G.v.O.: Als denker moet je toch kunnen
enthousiasmeren? 
H.B.: Vaak blijft men in het nee steken, een
intellectueel discours moet een perspectief
kunnen bieden. 
R.K.: Ik verschijn bewust nooit op televisie
en schrijf eigenlijk nooit in de krant. 
D.P.: Waarom niet? 
R.K.: Ik vind andere media belangrijker. Ik
houd veel lezingen en geef veel les. Je kan
ook afstand doen van bepaalde media en
dan is het hele probleem van toegang tot
krant of televisie weg. Je kan ook je eigen
media mobiliseren.

—
Alternatieve openbaarheid
—
Alternatieve media
—
Posities binnen de instituten
—

D.P.: Rem, jij hebt eind jaren ’90 zelf zo’n
medium gecreëerd door naast het architec-
tuurbureau OMA AMO op te richten, een
denkcel die zich enkel met reflectie óver
architectuur zou bezighouden. Wat voor
intellectuele demarche is de oprichting van
AMO geweest?
R.K.: Ik merkte dat zowat iedereen gebruik
begon te maken van woorden als composi-
tie, relatie en symmetrie, allemaal termen
met een architectonische kwaliteit, en dat
architectuur op diverse terreinen als meta-
foor werd ingezet. Onze conclusie was dat
wij het hele gebied van de bouw konden
verlaten en onze kennis op andere gebieden
konden toepassen. Dus hebben we AMO
opgericht, een soort spiegelbeeld van het

architectuurbureau. Het is een probleem
dat architecten hun agenda niet kunnen
formuleren, in tegenstelling tot academici
op de universiteit. Eigenlijk kunnen wij
geen intellectuelen zijn, wij geven hooguit
een intelligente respons op een serie
opdrachten – en ik wilde minstens voor een
deel mijn eigen agenda kunnen formuleren.
Met AMO is het ons gelukt een aantal kwes-
ties aan de orde te stellen, voornamelijk bin-
nen de architectuur weliswaar, maar naar
ik hoop met implicaties die tot buiten het
architectuurveld reiken. Vragen met
betrekking tot het behoud van en de
omgang met geschiedenis. De laatste tijd
houd ik mij intens bezig met de architec-
tuur van Europa – ik heb hard geprobeerd
om in dat debat door te dringen. 
D.P.: Gijs, jij werkt aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. 
G.v.O.: Ik ben ooit op de universiteit
beland… 
D.P.: Kun je iets zeggen over jouw positione-
ring aan de universiteit?
G.v.O.: Laat ons zeggen dat ik kon kiezen
tussen de rol van koning, lakei en hofnar.
Wel, ik ben hofnar.
R.K.: Wat jammer nou. Het was toch moe-
diger geweest om koning te willen zijn?
G.v.O.: Laat ik het anders formuleren. Ik
heb mij een tijdlang beziggehouden met een
theorie van het gedogen, die over de samen-
leving en de rechtsstaat gaat. Maar die
theorie slaat ook op mezelf: ik word gedoogd
door het gezag. Dat is mijn positie: men ziet
mij niet zitten, maar kan moeilijk om mij
heen. Ik pas mij aan en ik heb een tegen-
stem. Alhoewel, wat is een tegenstem? Dat
is een probleem.
R.K.: Je bent in elk geval dan toch geen hof-
nar. 
G.v.O.: Nee, ik heb een zekere vrijheid gecre-
eerd, waardoor ik niet ongelukkig hoef te
zijn met de universiteit zoals die nu functio-
neert. De prijs is wel dat ik niet hoog kan
klimmen in rang en status.
D.P.: Rem, als je ‘koning’ zegt, doel je dan op
jouw status als een middel om een openbare
plek te claimen?
R.K.: Nee. Ik wil mezelf niet flatteren, maar
de status van de architect is waardeloos. Er
is enkel celebrity, geen status meer. 

De plaats van de intellectueel – eerste paneldiscussie
30 maart 2007 – Witte de With (Centrum voor Hedendaagse Kunst)

Hans Blokland, Joke Hermsen, Rem Koolhaas, Dirk Pültau, Gijs van Oenen

Ik zet pour le besoin de la cause een
duidelijke stelling neer – ik kan hier
niet anders dan zeer algemeen spre-
ken over zeer concrete en specifieke
toestanden – Vlaanderen heeft zo goed
als geen intellectuele traditie en zo
goed als geen kritiek. We komen niet
aan het levensminimum.

Er is geen Vlaams Gedachtenleven,
maar dat betekent niet dat er geen
Vlamingen zijn die denken. Er is geen
Vlaamse standaard, maar dat bete-
kent niet dat er geen Vlamingen zou-
den zijn met enig gevoel voor kwali-
teit. Maar er zijn er te weinig. En ze
hebben te weinig boeken geschreven
om alles bij elkaar opgeteld de hoe-
veelheid woorden, problemen, stand-
punten, argumenten op te leveren die
qua breedte en nuancering vergelijk-
baar is met de Franse of de Engelse
traditie. Bovendien is die reeks sterke
werken niet samengegroeid tot een
landschap dat aanwezig is, elke nieu-
we gedachte onmiddellijk omgeeft,
situeert, tot complexiteit en bewust-
heid dwingt, en er de maat van neemt. 

Er zijn wel nu en dan debatten, een
klein polemiekje, wat persoonlijke
meningen en mensen die woord-
monumentjes oprichten voor de
vrienden. Er zijn wat mijmeraars en
schuinschrijvers die ons uitnodigen
even stil te staan en te peinzen. Maar
hier zijn nauwelijks een paar kriti-
sche oeuvres gegroeid; en ze zijn ver-
geten of zo goed als onbekend.

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)*
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D.P.: Hoe komt dat?
R.K.: Omdat wij ons binnen de markteco-
nomie niet meer kunnen voordoen als die-
genen die het algemene belang dienen. Tot
in de jaren ’70 was dat nog mogelijk. Wij
konden de Bijlmer maken, want dat was
goed voor iedereen; wij konden de afsluit-
dijk ontwerpen, want daar werd het land
beter van. Maar vandaag ontwerpen wij het
hoofdkwartier van Gazprom in Sint-Peters-
burg, wat zoals iedereen weet een uiterst
dubbelzinnige operatie is voor een totaal
suspecte partij. Als je dat vergelijkt met
Mies van der Rohe, die had een onvoorstel-
bare onwrikbaarheid en onverschrokken-
heid. Misschien was status mogelijk vóór de
geglobaliseerde markteconomie, maar de
huidige architecten belichamen enkel nog
individuele belangen – daarom hebben ze
geen status. 
G.v.O.: De architectuur is wat dat betreft
een prima casus, maar ik denk dat het pro-
bleem ook elders speelt. Veel mensen met
een intellectuele status – noem het gewoon
beroemde intellectuelen – zijn sterk onder-
hevig aan de krachten van de markt. Slavoj
Zizek is een enorm krachtige denker, maar
heeft het imago van een popster.
R.K.: Ik ben het ermee eens. Voor mij komt
het erop aan om daar tegenin een sérieux
op te bouwen.

—
De universiteit
—
Bureaucratisering en vermarkting
van de universiteit
—
Competitiviteit maakt een universitair
klimaat onmogelijk
—

D.P.: Joke, ik lees op jouw site dat jij tot
2001 hebt getracht om aan ettelijke filoso-
fie- en letterenfaculteiten te werken. Je hebt
dat opgegeven. 
J.H.: Ik heb mijn universitaire carrière in de
wilgen gehangen.
D.P.: Vervolgens bracht je De profielschets
(2004) uit – een roman die jijzelf als een
“satire op de academisch-filosofische krin-
gen” omschrijft. Had het einde van jouw
universitaire carrière met ontwikkelingen
op de universiteit te maken? 
J.H.: Natuurlijk. En met de middelmaat in
mijn vakgebied. 
D.P.: De universiteit is voor jou niet echt de
plek voor openbaar denken, mag ik het zo
uitdrukken? 
J.H.: Dat zou de universiteit idealiter moeten
zijn, een plek voor Bildung. Ik zie het somber
in. De kaalslag is enorm, vooral in de alfa-
faculteiten, filosofie, geschiedenis en lette-
ren. Die zijn uitgehold en vervangen door
bestuurskunde. Of communicatiestudies…
zeshonderd studenten terwijl niemand weet
waar het voor staat. Natuurlijk, je kan je
ook afvragen of de universiteit zo geweldig
was toen ik twintig jaar geleden studeerde.
In Parijs heb ik de colleges meegemaakt van
Deleuze, Lyotard, Kristeva… Dat waren écht
openbare evenementen. Er zat een verte-
genwoordiging van de hele wereldstuden-
tenpopulatie in de zaal. De Franse filosofen
zijn interdisciplinair ingesteld en denken
horizontaal, maar in Nederland zit iedereen
op dezelfde vierkante meter de grond in te
spitten. We vormen vakidioten en geen

intellectuelen. Daar komt nog bij dat het
Fonds voor Nationaal Wetenschappelijk
Onderzoek van elk onderzoek eist dat het
zijn maatschappelijke relevantie kan aanto-
nen, zelfs het meest abstract-filosofische
onderzoek ontsnapt daar niet aan. Voor je
eraan begint, moeten alle nutsfuncties zijn
vastgelegd. 
R.K.: Zijn jullie het eens met die diagnose?
H.B.: Grotendeels wel, ja. Ik herinner mij
het afscheid van de socioloog Jacques van
Doorn, wat voor mij een echte intellectueel
is – in 1989 is Van Doorn gillend de univer-
siteit uitgerend, na een afscheidsrede die
één groot protest was tegen de bureaucrati-
sering.
J.H.: Om nog te zwijgen van die koopmans-
geest – alles wordt in punten uitgedrukt en
moet iets opleveren.
H.B.: De combinatie van bureaucratisering
en vermarkting is uniek voor Nederland. Ik
heb drie jaar in Yale gewerkt en daar werd
ik nauwelijks geloofd als ik het personeels-
beleid van de Nederlandse universiteiten uit
de doeken deed. Die neiging om alles te
kwantificeren, het tellen van studenten en
aantallen publicaties, van het aantal keer
dat je geciteerd wordt… John Rawls heeft 20
jaar aan zijn theory of justice gewerkt – wel,
in Nederland zou hij na twee jaar zijn weg-
bezuinigd wegens gebrek aan publicaties.
Dat heeft dus objectieve gevolgen. Mensen
gaan zich toeleggen op het recyclen van
artikels, op kortetermijnonderzoek met
snelle en kwantificeerbare resultaten, op
behavioristisch en kwantitatief onder-
zoek… Een ander gevolg is specialisatie. Als
je in een bepaald onderwerp bent ingewerkt
kun je dat best nooit meer verlaten. Want
als je een nieuw thema instudeert, sta je een
tijdje droog. Dus blijven onderzoekers
eindeloos doorgaan op één klein gebiedje,
draaien ze mee in kleine, wereldwijde
groepjes van scholars, allemaal met een
eigen wetenschappelijk paradigma en cita-
tenbank. 

R.K.: Hoe lang heeft dat proces geduurd?
H.B.: Dat is zo’n 30, 40 jaar aan de gang,
denk ik.
R.K.: Wordt het niet alweer ontmanteld?
Men weet nu toch dat het niet werkt? 
H.B.: Maar een universitaire cultuur bouw
je op in generaties. Het duurt ook weer
generaties voor je hem afgebroken hebt.
G.v.O.: Dat verhaal over rationalisering en
bureaucratisering is best overtuigend hoor,
daar gaat het niet om, maar wat moet je
ermee?
H.B.: Ik denk dat je eruit moet leren dat je er
verstandig aan doet om bepaalde maat-
schappelijke sferen niet bureaucratisch te
organiseren – dat geldt met name voor de
universiteiten.
G.v.O.: Maar je moet ook de andere kant
willen zien. Er zaten daarvoor een heleboel
mensen niets te doen op de universiteit.
R.K.: Ik zou daar nog iets aan willen toevoe-
gen. Ik doceer in Harvard, en daar sta je
inderdaad minder bloot aan permanente
prestatiedruk. Maar ik heb ook de aanstel-
ling van een nieuwe president meegemaakt
die besliste dat bepaalde faculteiten op de
helling moesten worden gezet. Op drie jaar
tijd werd alles afgebouwd – hij heeft uitein-
delijk het veld moeten ruimen. Het
Nederlandse systeem is wel bureaucratisch,
maar het Amerikaanse systeem laat ook
veel ruimte voor willekeur.
G.v.O.: Universiteiten leiden op voor de
samenleving, en als die samenleving sterk
vermarkt wordt, dan zullen ze zich op
marktgebonden competenties en activitei-
ten richten. Daar kan je niet onderuit.
Natuurlijk is er een probleem wanneer een
afdeling politieke filosofie in een afdeling
bestuurskunde verandert, dat is duidelijk.
D.P.: Hans, jij zit momenteel op de universi-
teit, maar je hebt ook in opdracht van de
overheid gewerkt. 
H.B.: Ik heb in de jaren ’90 op ministeriële
departementen gewerkt, dat klopt. 
D.P.: Kun je iets vertellen over je tijd op het
ministerie? 
H.B.: Het klinkt vreemd, maar ik heb alleen
op ministeries een heus intellectueel kli-
maat gekend. Op de stafdirectie cultuurbe-
leid van het ministerie van cultuur was
alles in handen van een filosoof die zo’n
tiental mensen uit verschillende disciplines
om zich heen had verzameld: juristen, his-
torici, filosofen, sociologen… Mensen wer-
den uitgenodigd – binnen dat ministerie
was echt een sozial freischwebende Intelligenz
gegroeid. 
D.P.: En dat had je niet op de universiteit? 
H.B.: Integendeel, wat ik vertel typeert mijn
ervaring met ministeries en departementen
überhaupt. Ik word bijna nooit door een
universiteit uitgenodigd, maar mijn laatste
boek leverde mij een uitnodiging op van het
ministerie van financiën. Daar werkte een
studiegroep van een 25-tal politieke econo-
men die gehoord hadden dat ik niet zo’n
voorstander was van de processen van ver-
zelfstandiging, privatisering en vermark-
ting die de regering wilde doorvoeren. En of
ik dat eens wilde komen uitleggen. Ik heb op
ministeries gesprekken gehad die ik nooit
heb meegemaakt op Nederlandse universi-
teiten en dat heeft volgens mij alles met
intellectuele debatcultuur te maken. De
idee dat collega’s op de universiteit elkaar
helpen en verbeteren, heb ik wel ontmoet in
Amerika, maar in Nederland probeert men
elkaar alleen de loef af te steken.

—
De marges
—
Er is geen intellectueel klimaat buiten
de universiteit
—
De mogelijkheden van het internet
—

R.K.: Wat dat betreft heb ik een apart ver-
haal. Ik kan zeggen dat ik de ontwikkelin-
gen aan de Nederlandse universiteiten volg
voor zover ik architecten inhuur voor mijn
bureau. Ik ben al meer dan 25 jaar werk-
zaam en ik stel vast dat de Nederlandse stu-
denten in mijn vakgebied absoluut niet
slechter zijn geworden. De Technische
Universiteit van Delft is een fabriek met
2000 studenten, en toch groeit daar een
subcultuur die intellectueel onderlegde en
goed gevormde mensen produceert met
fantasie en ambitie. Het Berlage Instituut
heeft een phd-programma, er passeert een
onafgebroken stroom van intellectuelen uit
verschillende landen. Het hangt natuurlijk
af van de discipline, en wellicht bestaat nu
de indruk dat er in architectuur meer
gebeurt – maar persoonlijk heb ik in elk
geval geen verschraling vastgesteld. 
D.P.: Heb jij het gevoel dat de universiteit
minder ruimte schept voor mensen die een
publieke intellectuele rol spelen?
R.K.: Ik betwijfel dat. Natuurlijk is de druk op
de universiteit toegenomen, maar ik vraag
me toch ook af of er niet wat scheelt met de
creativiteit. Weerstand zou in principe ook tot
creativiteit en engagement kunnen leiden. 
J.H.: Zoals Deleuze zegt, we moeten het van de
minderheden en de marginaliteiten hebben,
van degenen die zich in de periferie begeven. 
G.v.O.: Die idee kan je mooi recupereren.
Jan Karl Gevers van de Universiteit van
Amsterdam is er in de jaren ’80 achtergeko-
men dat marginaliteit creatief maakt. Hij
had Martha Nussbaums Fragility of Goodness
gelezen en hij dacht: mooi, ik ga mensen
aan de universiteit marginaliseren, door
permanente reorganisatie, want dan wor-
den ze creatief. Hoe meer mensen aan het
lijntje worden gehouden, hoe productiever
ze worden, dat was het principe. Via een
bewuste en vuile managersstrategie wordt
er een marge in het leven geroepen. 
J.H.: Dan moet je er toch gewoon voor zor-
gen dat er een kritisch potentieel blijft. Dat
begint toch bij het onderwijs?
R.K.: Kortom, als ik jullie hoor, dan is de
unanieme conclusie dat Nederland onvoor-
stelbaar banaal geworden is. 
J.H.: Monomaan – dus in ieder geval minder
veelzijdig. We zijn in Nederland steeds
monomaner bezig. In de psychologie was
vroeger nog plaats voor discoursanalyse,
nu alleen nog voor statistieken.
R.K.: Het is dus nog erger? We hebben ons
laten ontmantelen?
J.H.: Misschien wel, je zou de academici op
de universiteit inderdaad kunnen verwijten
dat ze zich te weinig lieten horen, en zich in
hun ivoren toren hebben verschanst. Maar
je moet ook erkennen dat de commercialise-
ring en de vrije markt al vijftien jaar de uni-
versteit in de greep houden, dat is ook niet
bevorderlijk voor een breder debat.
G.v.O.: Er zijn twee dingen. Er is de typisch
Nederlandse neiging tot accommodatie en
er is het feit dat het in de jaren ’80 ontzet-
tend moeilijk was om een positie aan de
universiteit te krijgen.

Frederic Joliot
1900-1958

Gustav Mahler
1860-1911

Mihail Sadoveanu
1880-1961

Iedereen leeft en werkt in een of ander
Athene. Het gesprek over ideeën dat
zich door de norm van universaliteit
laat bepalen, woont in de gewone
wereld in de een of andere vorm van
universiteit, dat wil zeggen (met een
historische definitie van ‘universi-
teit’): in een ruimte die zich afgrenst
van de gewone wereld en zichzelf
definieert door de verwijzing naar het
intellectuele ideaal. Het werk van
schrijvers, journalisten, kunste-
naars, theaterdirecteurs, critici, pro-
fessoren, wetenschappers vraagt om
een vrijplaats: een plaats bevrijd van
omstandigheden, macht, invloed,
wereldse rechtspraak, die niet door
politici of managers of belangheb-
bers bestuurd wordt maar zichzelf
bestuurt, en de leden van de gemeen-
schap onafhankelijkheid van denken
en spreken garandeert en oplegt. 
Die vrijplaats wordt symbolisch
gefundeerd door het intellectuele ide-
aal, maar wordt feitelijk gecreëerd en
gedragen door wat ik ‘openbaarheid’
zal noemen. De openbaarheid, de bio-
toop voor intellectueel leven, is
gemaakt van traditie en kritiek.

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)

Herbert George Wells
1866-1946
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R.K.: Maar julie blijven maar op de univer-
siteit doorgaan. Jullie beschouwen de uni-
versiteit als een intellectueel milieu. Ik zie
dat helemaal niet. Voor mij is de universiteit
helemaal niet zo openbaar.
H.B.: Ik heb de universiteit als domein van
intellectuele openbaarheid wel goeddeels
afgeschreven.
R.K.: Het probleem is volgens mij dat we
geen intellectueel milieu buiten de universi-
teit wisten te creëren. We zijn er niet in
geslaagd een andere vorm van openbaar-
heid te creëren en naar mijn gevoel blijkt
dat omdat wij het vandaag enkel hebben
over de politiek en de universiteit. Over
andere posities spreken we niet.
D.P.: Heb je daar een verklaring voor?
R.K.: Ik heb hooguit een wat vulgair idee
van hoe het gelopen is. Er heeft zich voor
mij in Nederland een pijnlijke omkering
voorgedaan. Eerst voelden we ons supe-
rieur, zonder veel reden eigenlijk, en zonder
een merkbare kentering is dat gevoel in zijn
tegendeel overgegaan. Ook ten opzichte van
België.
D.P.: Zijn jullie het daarmee eens? Herken-
nen jullie die perceptie? 
G.v.O.: Zeker. Je kan dat aflezen aan de ont-
wikkeling van de media. In Nederland werd
de VPRO lang aanzien als drager van een
intellectuele koers, als het mediaorgaan dat
stond voor onafhankelijkheid, mondigheid
en kritisch denken – politiek correct met
een knipoog. Een hele generatie is opge-
groeid met Koot & Bie, maar op een bepaald
moment is de knipoog weggevallen.
R.K.: We moeten natuurlijk niet per se ope-
reren binnen de kanalen die voorhanden
zijn. 
D.P.: Misschien kunnen we het over nieuwe
vormen van openbaarheid hebben?
J.H.: Zoals het internet.
D.P.: Schept het internet een openbaarheid? 
J.H.: Het is een goedkope manier om ideeën
te achterhalen of te verspreiden. Internet
werkt als een archief, een bibliotheek, een
platform en het heeft een groot potentieel
voor politieke mobilisering. Vrienden van
mij hebben indertijd een gigantische pro-
testdemonstratie tegen de Oostenrijkse
FPÖ-leider Jörg Haider op poten gezet, op
amper drie uur tijd. Tenslotte, hoe mobili-
seer je de massa? Door politieke actie! Toen
er zoveel te doen was om de asielzoekers
kreeg ik van alle kanten de vraag om peti-
ties te ondertekenen.
R.K.: Waarna ze toch allemaal het land
werden uitgesmeten. Echt gênant hoe
iedereen dat geslikt heeft. 
J.H.: Of ook niet – het was dermate bot voor
de kop…
D.P.: De vraag is of het internet de open-
baarheid van het intellectuele discours kan
garanderen? De internetgebruiker zoekt
toch vooral aansluiting bij een bepaalde
community waarvan hij al weet dat ze zijn
interesse deelt. Een lomp medium als televi-
sie daarentegen zorgt ervoor dat mensen
onverwacht met bepaalde zaken worden
geconfronteerd.
H.B.: Dat is een probleem. Het denken is
maar openbaar als je bij een collectief
geheugen kan aansluiten en dat dreigt door
de versnippering van media te verdwijnen.
Internet heeft een potentieel om mensen te
mobiliseren, maar verdeelt hen ook over een
heleboel chatgroepjes met hun eigen para-
digma. Dat is ook het probleem van de maat-
schappijkritiek. Die is slechts effectief als je

in termen van massa denkt, en de massa
bereik je enkel door generieke media – die al
twintig, dertig jaar aan het verdwijnen zijn.

—
Het intellectuele debat wordt 
gesimuleerd
—
Intellectuele leiders
—

D.P.: Joke, jij heb niet alleen een stevige site
uitgebouwd waar je onder meer lezingen van
jou kan boeken, jij leidt ook een bestaan als
freelance-intellectueel. Kan je iets zeggen
over de publieke intellectueel die je bent sinds
het einde van jouw universitaire carrière?
J.H.: Ik ben een zelfstandige geworden. Een
kleine ondernemer. 
R.K.: En je hebt nu vaker de gelegenheid om
je openbaar te manifesteren?
J.H.: Ja. Ik heb geen betaalde baan, ik moet
voor mijn eigen brood zorgen, en dus schrijf
ik en geef ik lezingen… 
R.K.: …en nu praat je dus meer en debatteer
je vaker, kortom, ben je meer openbaar den-
ker geworden? Na al deze achteruitgang valt
er dan toch een vooruitgang te noteren?
J.H.: Voor mij persoonlijk wel, ik moet har-
der werken, maar ik vind het een goede ont-
wikkeling. Ik ben ook niet zo negatief over
de rol van de intellectueel, weet je. Wat mij
tegenstaat is het intellectuele klimaat en
het imago van de intellectueel in Nederland
en in Vlaanderen. 
R.K.: Maar nu is het hoge woord eruit. Dat
heeft nog niemand gezegd. 
J.H.: Het is toch van god los dat de Nederlandse
regering al 15 jaar alles wat cultuur en
onderwijs is uitzuigt… En dat premier
Balkenende zich dan publiekelijk durft af te
vragen: ‘waar zijn onze intellectuelen’?
D.P.: Heeft hij dat gezegd?
R.K.: Hij heeft ons uitgedaagd…
J.H.: …terwijl ondanks dat desastreuze beleid
nog zoveel mensen creatief en intellectueel
actief zijn. Ze hebben geen flauw benul!
D.P.: Is er dan iemand die deze hachelijke
toestand op de agenda zet? 
J.H.: Ik zit deels in een literaire hoek, en
daar komt de kwestie van de intellectueel of
de literair-kritische praktijk om de zoveel
tijd aan de orde. Om de twee jaar is er weer
een debat over de intellectueel.
G.v.O.: Er zijn al tien, vijftien jaar mensen
die in de media tot discussie oproepen, maar
dat is een louter formele positie geworden.
Ze nemen geen standpunt in, en dus kan je
hen ook niet tegenspreken. Het enige wat zij
zeggen is dat er dringend nood is aan dis-
cussie. Ook dat is een naijlen van democra-
tisering. Iedereen moet een mening hebben,
er moet absoluut gediscussieerd worden,
terwijl het probleem is dat er geen echte
meningen meer zijn – in de zin van overkoe-
pelende standpunten. De media worden
alleen bevolkt door afgeleide figuren die een
mening simuleren. 
H.B.: Het woord ‘mening’ is een van de
gevaarlijkste tradities in het Nederlandse
debat. Nederland stroomt over van menink-
jes, in de Nederlandse kwaliteitskranten
lees je tientallen columnisten met allemaal
een meninkje in 800 woorden verpakt, een
beetje grappig, met een knipoog, en de illu-
sie gevend dat we alles weer op een rijtje
hebben. Intellectuele cultuur heeft niets
met meningen te maken. Intellectuele cul-

tuur heeft te maken met overkoepelende
visies en interpretaties. 
J.H.: Maar de columnist wordt wel bij uit-
stek beschouwd als de publieke intellec-
tueel, naast de specialist op televisie en de
talkshowmaster. Want mensen denken óók
dat Jeroen Pauw of Matthijs van Nieuwkerk
onze intellectuelen zijn. 

D.P.: Omdat zij de touwtjes in handen hebben?
J.H.: Precies, zij nodigen andere mensen uit
en ze worden zelf ook voortdurend gevraagd
om hun mening of oordeel of analyse in het
openbaar te ventileren. Tegelijk heb ik de
indruk dat de intellectueel door de specialist
van het scherm is verdrongen. Men wil nie-
mand met een intellectuele visie, men wil
enkel nog iemand die vertelt hoe het zit en
wat de feiten zijn, alsof die van tevoren
vaststonden. 
D.P.: Hoe kijken jullie aan tegen die andere
mediatieke intellectueel, de specialist – of
hoe staan jullie tegenover de typecasting
van intellectuelen op televisie? 
G.v.O.: Die rol van de specialist valt mij min-
der op, mij frappeert vooral de behoefte die
er kennelijk is aan een soort van leiders-
figuur, of aan het soort mensen die weer
eens een groot verhaal brengen – meestal
blijken dat een soort schertsfiguren met een
conservatieve retorica te zijn… 
H.B.: …die de vaderlandse geschiedenis in
ere willen herstellen.
G.v.O.: Genre Geert Mak en Paul Scheffer
– vreemd, want van hen zou je juist een
internationale positionering verwachten.

—
Het beweegvlak van de intellectueel is
veranderd
—
De positie van Europa
—
De effecten van de globalisering
—

R.K.: Ik wil iets zeggen over de datum van
Verschaffels essay waarmee we deze discus-
sie begonnen. Ik ben verbijsterd dat het stuk
in 1988 is geschreven. Het daaropvolgende
jaar 1989 is voor mij het jaar van de muur
en van de markt, en van die beide ontwikke-
lingen – die toch een lange aanloop hebben
gekend – is er geen spoor te bekennen in het
stuk. Ik begrijp dat zijn klaagzang over het
intellectuele leven in Vlaanderen gaat – ik
zie het voornamelijk als een klaagzang –
maar het is opvallend dat de twee meest
cruciale ontwikkelingen van dat moment
niet aan bod komen. 
J.H.: Je had toch nog een linkse beweging in
die tijd? Die totale overwinning van het kapi-
talisme lijkt mij iets van de laatste tien jaar.
R.K.: Sorry hoor, in 1988 liep de tweede
ambtstermijn van Ronald Reagan op zijn
einde, en was Thatcher al bijna tien jaar
aan het bewind – om maar te zeggen dat de
processen van wereldwijde vermarkting al
geruime tijd aan de gang waren. Het pro-
bleem is nu net dat we dat niet onderkend
hebben, dat we het ondermijnend effect
ervan niet hebben voorzien. 
D.P.: Wat zegt dit voor jou over de positie
van de intellectueel?
R.K.: Voor mij is het symptomatisch. Het
blijkt dat de intellectueel zelden de gevoelig-
heid heeft om die fenomenen te identificeren
die een doorslaggevend effect zullen hebben.
Wat mij trouwens ook verbaast in deze dis-
cussie is de afwezigheid van het begrip glo-
balisering; we bespreken een heleboel zaken
die volgens mij tot de symptomen van de
globalisering behoren, maar het fenomeen
zelf komt niet ter sprake. Ook over de positie
van Europa hebben we het nog helemaal
niet gehad. Een van de intellectuele kwesties
van dit moment is: hoe communiceren we

William James
1842-1910

Jean Sibelius
1865-1957

José Ortega y Gasset
1883-1955

Otto Schmeil
1860-1943

In de open vlakte van wat min of
meer bestaat bakent iemand zich een
perceeltje af, gaat er op zitten en zegt:
ceci est à moi. Wanneer hij voldoende
volk vindt dat simpel genoeg is om
hem te geloven, is hij een specialist.
Dat betekent dat hij, van dat moment
af, recht heeft op een eigen centrum,
eigen briefpapier, een eigen biblio-
theek, subsidies, sponsoring of een
krediet, medewerkers. Dat betekent
dat de specialiteit gedoceerd moet
worden, er een opleiding en een diplo-
ma of minstens een getuigschrift
moet voor bestaan, dat de specialist
nieuwe specialisten kan wijden,
geraadpleegd moet worden, dat hij
kan klagen over het feit dat het
beleid, de media, het publiek, de colle-
ga’s en de studenten het belang van
het vak onderschatten, dat we in 
vergelijking met het buitenland of
vooral met Nederland een grote ach-
terstand hebben enzovoort.

Het eerste gevolg van het ceci est à
moi is, dat de zin of de relevantie van
het ‘vak’ volkomen onbespreekbaar
verklaard wordt. […] Verder wordt de
kwaliteit van wat de specialist doet,
niet principieel maar feitelijk, in
belangrijke mate onbespreekbaar.
Want het eigen werk kan slechts
beoordeeld worden door het zeer selec-
te gezelschap van mede-specialisten.
De groep van ‘gelijken’ die aan het
gesprek mogen deelnemen, wordt zo
zeer klein. […]

Een tweede gevolg van het ceci est à
moi is, dat wat de niet-ingewijden
zeggen van statuut verandert. Het is
niet langer zo dat iemand méér en een
ander minder van iets afweet, wat
voor het gesprek zekere consequenties
heeft, maar de principiële gelijkheid
niet breekt. De specialist heeft een
ànder weten. Men moet in een specia-
lisme ingewijd worden door specialis-
ten, en wie zich ongewijd op het ter-
rein begeeft is een dief en een bedrie-
ger, in het beste geval een dilettant of
een essayist. […]

Maar de gedweeheid waarmee men
zichzelf tot leek laat verklaren is
berekend, ze is de helft van een con-
tract. […] Ik accepteer dat dit perceel
van u is, als gij accepteert dat dit 
perceel van mij is. In de miniatuur-
statenbond der specialisten zitten de
kleine alleenheersers elk op hun 
terrein. Ze erkennen de onschend-
baarheid van elkaars territorium. 
En ze vormen in geval van vrijbuite-
rij of inbraak, opstand, twijfel aan
het principe zélf van privé-eigendom
dadelijk één front – de bekende colle-
giale reflex.

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)
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In het televisieprogramma Keek op de Week
(1989-1993) parodieerde dr. Remco
Clavan (gespeeld door Kees van Kooten) de
Oost-Europa-expert. Dr. Clavan staat voor
de expert die vaak op televisie te zien is en
met veel omhaal een nietszeggend com-
mentaar geeft op de actualiteit. De meest
gevleugelde woorden van deze tv-expert
zijn: “Zelfs ik weet het niet, kun je nagaan!”

Pakweg de laatste twintig jaar hebben
experts als Dr. Clavan in de Nederlandse
media een steeds prominentere plaats inge-
nomen. Maar ook de experts die niet in de
openbaarheid treden hebben een enorme
opmars gemaakt. Denk alleen maar aan al
die parlementaire commissies waar experts
politici bijstaan om besluiten te kunnen
nemen over ingewikkelde kwesties. 

Hoewel de opkomst van tv-experts à la
Clavan iets van de laatste decennia is,
drukken experts al veel langer hun stempel
op de samenleving. Een van de belangrijk-
ste verklaringen hiervoor is dat weten-
schap en techniek tot de belangrijkste pro-
ductiekrachten van de samenleving zijn
gaan behoren. De expertise van weten-
schappers en technici is onontbeerlijk om
de motor van het kapitalisme draaiende te
houden, omdat ze bijdraagt aan het oplos-
sen van praktische problemen en voor
belangrijke innovaties zorgt. Een andere
verklaring voor de opkomst van experts is
dat de samenleving in de loop van de tijd zo
complex geworden is dat de kennis van
wetenschappers en technici onontbeerlijk
is om greep te krijgen op het maatschappe-
lijke reilen en zeilen.

De toenemende invloed van experts
heeft een enorme impact op de samenle-
ving. Ze heeft de asymmetrieën van de
driehoeksverhouding tussen burgers, poli-
tici en experts op scherp gezet. Neem de
relatie tussen experts en politici. Omdat
politici als gekozen volksvertegenwoordi-
gers dikwijls onvoldoende kennis bezitten
om over een ingewikkelde kwestie een ver-
antwoord besluit te kunnen nemen, huren
ze dikwijls experts in. Zelfs volksvertegen-
woordigers die zich in een bepaald thema
verdiept hebben, de zogenaamde fractie-
specialisten, kunnen het niet stellen zon-
der experts. Hoewel zij door hun partij min
of meer gedwongen worden om over alle
politieke kwesties een besluit te nemen,
kunnen ze in een complexe samenleving
slechts van enkele kwesties verstand heb-
ben. Daarom vormen niet de kennis en het
geweten van parlementsleden de leidraad
bij hun besluiten, maar zijn ze afhankelijk
van de kennis van experts en de loyaliteit
van deze experts ten opzichte van de partij.

Omdat de discrepantie tussen de feitelijke
kennis van volksvertegenwoordigers en de
kennis die zij zouden moeten hebben om
een weloverwogen besluit te kunnen nemen
is toegenomen, hebben experts steeds meer
macht gekregen om een probleem op een
specifieke wijze te definiëren en in het ver-
lengde daarvan bepaalde oplossingen te
suggereren. Of het nu over de gezondheids-
zorg, de verandering van het klimaat of de
arbeidsmarkt gaat, op al deze terreinen heb-
ben politici hun hulp nodig. 

Burgers die politici kritisch willen volgen
en zich over bepaalde maatschappelijke
vraagstukken goed willen informeren zijn
afhankelijk van experts die zich, zoals
Dr. Clavan, in de media tot hen richten. In
Nederland zijn sommige instituten, bijvoor-
beeld het Instituut Clingendael, hofleveran-
ciers van zulke experts. Dikwijls mobilise-
ren politici experts om ervoor te zorgen dat
burgers de voorgenomen besluiten accep-
teren. Wanneer burgers hun politieke voor-
nemens niet accepteren, wijten zij dit dik-
wijls aan een gebrek aan kennis. De door
politici op poten gezette voorlichtingscam-
pagnes (zoals Postbus 51) zijn gebaseerd op
de veronderstelling dat de scepsis van bur-
gers over bijvoorbeeld gentechnologie en
Europa terug te voeren is op onwetendheid.
Het is de taak van de expert om aan hun
onwetendheid een einde te maken. Indien
burgers de kennis van de experts zouden
hebben, zo de redenering, dan zouden ze de
gentechnologie en Europa omarmen. 

Vanwege hun invloed op de meningsvor-
ming hebben experts deels de plaats inge-
nomen van de traditionele intellectueel.
Dat betekent niet dat zij een intellectuele 

rol vervullen. Immers, het klein aantal
experts dat in het openbaar optreedt, is zel-
den kritisch. De media verwachten dat ook
niet van hen. Zij willen dat experts zeggen
hoe het is en niet dat ze, zoals het een intel-
lectueel betaamt, de opvatting van ande-
ren onderuithalen of op grond van nor-
matieve principes de status-quo kritiseren.

De mediagenieke expert is meestal een
positivist, iemand die uitstraalt dat hij uit-
sluitend geïnteresseerd is in het presenteren
van harde feiten. Normatieve uitspraken
over hoe de werkelijkheid eruit behoort te
zien, zijn niet aan hem besteed. Daarom zijn
de meeste Clavans geen intellectueel.

Ook al is niet elke intellectueel een
expert en andersom niet elke expert een
intellectueel, ze hebben wel dezelfde janus-
kop. De ene kant van Janus zegt dat intel-
lectuelen en experts voor ideeën leven en
de andere kant dat ze van ideeën leven. Ze
leven voor ideeën als waarheid en recht-
vaardigheid wanneer zij in de openbaar-
heid de leugens van politici omtrent de
oorlog in Irak aan het licht brengen of de
groeiende kloof tussen arm en rijk veroor-
delen. Maar ze leven ook van hun ideeën
omdat ze status en macht ontlenen aan
datgene wat ze zeggen en schrijven, en er
soms ook een goede boterham aan over-
houden. Het is belangrijk om beide gezich-
ten van Janus voor het voetlicht te bren-
gen. Omdat dat al voor intellectuelen is
gedaan – denk aan de kritische beschou-
wingen over de fellow travellers – is het zin-
vol om dat ook voor experts te doen. Het is
vooral de door de politiek geruggensteun-
de macht van experts die kritisch onder de
loep moet worden genomen. Dit is bij uit-
stek een taak voor intellectuelen.

Intellectuelen zouden hun pijlen moeten
richten op twee tekorten die kenmerkend
zijn voor de driehoeksverhouding tussen
burgers, politici en experts. Allereerst een
democratisch tekort. De invloed die experts
op politici hebben, wordt grotendeels aan
het zicht onttrokken en kan niet of nauwe-
lijks worden gecontroleerd. Voorts is er een
tekort aan contra-expertise. Het is goed
wanneer tegenover de expertise van
wetenschappers en technici de contra-
expertise van andere wetenschappers en
technici wordt geplaatst, zodat burgers en
politici een genuanceerde mening kunnen
vormen en er weloverwogen besluiten
worden genomen.

Tegen deze achtergrond is het van groot
belang dat intellectuelen het deels aan de
Clavans verloren terrein heroveren, ervoor
zorgen dat de meningen van politici en
experts niet onweersproken blijven. Niet
alleen de democratie maar ook de oplos-
sing van complexe vraagstukken is gebaat
bij een grote diversiteit aan visies. Zonder
meerstemmigheid gaat niet alleen de kwa-
liteit van de menings- en besluitvorming
omlaag, maar zullen er ook geen intelli-
gente oplossingen voor de grote politieke
problemen van deze tijd worden bedacht.
De media bieden echter te weinig ruimte
voor andere geluiden. Zij nodigen steeds
dezelfde Clavans uit.

De opkomst van experts als Clavan is
voor Foucault een reden geweest om te sug-
gereren dat de traditionele intellectueel op
sterven na dood is. Deze diagnose klopt
niet, want er zijn gelukkig nog voldoende
intellectuelen die zich met zeer uiteenlo-
pende kwesties bemoeien en kritiek uitoefe-
nen op bijvoorbeeld de schending van men-
senrechten. Men moet zich echter wel zor-
gen maken over universiteiten en media die
wetenschappers primair zien als handels-
waar in plaats van als zelfstandig denkende
mensen die een intellectuele rol kunnen
vervullen. Wat dat betreft is de werkelijk-
heid in Nederland grotesker dan de parodie
van Kees van Kooten. Zonder ironie bracht
de Universiteit Utrecht het boekje Zoekt u
naar dr. Clavan? op de markt waarin ze haar
experts aan de media presenteert. En voor
media die zoeken naar experts biedt de site
www.drclavan.nl ook uitkomst. Via deze
site kunnen experts zich op de mediamarkt
aanbieden in de hoop dat zij hun expertise
kunnen kapitaliseren. Op deze site staat te
lezen dat experts in het massamediale tijd-
perk altijd het laatste woord hebben. Het is
de verantwoordelijkheid van de intellec-
tueel om dit te voorkomen.

René Gabriëls

met culturen die niet onze waarden delen?
Hoe gaan we om met een wereld waarin
iedereen zijn eigen vorm van corruptie heeft
en iedereen tegelijk beweert dat de andere
corrupter is dan hijzelf? Hoe ga je om met
het hele begrip van copyright? Wij insisteren
ongelofelijk op het intellectuele kapitaal dat
wij vertegenwoordigen, terwijl de rest van
de wereld zich door het westen buitengeslo-
ten of bestolen voelt. 
J.H.: We kunnen toch niet alle problemen
van de wereld bespreken?
R.K.: Natuurlijk wel. Tot nu bespreken we
alleen maar Nederland.
H.B.: Globalisering heeft zeker effecten op
de positie van de intellectueel in de samen-
leving.
R.K.: Effecten die nu al reëel zijn. Je bent
geen intellectueel meer in je eigen land of
binnen je cultuur, maar in een Europese
context. Je krijgt steeds meer toegang tot
andere cultuurfenomenen. Je kan syntheti-
scher, meer accumulatief en comparatief
opereren en dus zowel qua input als qua
uitstraling een veel groter gebied bestrijken.
D.P.: Refereer je nu aan jouw vakgebied? 
R.K.: Niet alleen, je ziet het ook in de
muziek en in de kunst, waar het lokale hele-
maal is verdwenen. Je ziet het aan de
manier waarop Jean Baudrillard een merk
is geworden en aan het eind van zijn leven
overal gelezen werd en effecten had, en op
telkens andere manieren werd geïnterpre-
teerd. De sfeer waarin de intellectueel ope-
reert is geëxplodeerd, en dat brengt een
hoop nieuwe kwesties aan de orde. Daarbij
stel ik vast – het is geen kritiek – dat tot nu
toe alleen kwesties aan de orde kwamen die
voor Nederland relevant zijn. 
D.P.: Nu gaat het bij Baudrillard om de
receptie van een intellectueel oeuvre… Zie
jij ook intellectuelen die hun werk als een
bewust antwoord op deze ‘globale’ uitda-
ging construeren?
R.K.: Ik vind Sloterdijk een goed voorbeeld.
Hij wordt bijna overal in Europa gelezen en
speelt er een rol. Hij spreekt zich uit over
ondankbare onderwerpen, op zo’n manier
dat diverse landen er hun voordeel mee
kunnen doen. Hij is enorm geïnteresseerd
in de globalisering en het effect van de glo-
balisering op alle intellectuele domeinen;
hij houdt zich bezig met de impact van de
stroomversnellingen waarin we zijn beland
en vraagt zich af wat ze betekenen.
Sloterdijk is niet tégen marktwerking, maar
probeert ze in de greep te krijgen en uit te
buiten zoals een judoka die de kracht van
zijn tegenstander gebruikt. Hij kankert niet
op de beperkingen van Europa, maar pro-
beert een nieuwe mythe van Europa te con-
strueren. Dat zijn voor mij voorbeelden van
wat een intellectueel kan doen. En daar
komt bij dat Sloterdijk zich in het openbare
domein manifesteert en politieke gespreks-
partners heeft – onder wie de Duitse bonds-
kanselier Angela Merkel. Dat resulteert,
alles bij elkaar opgeteld, in een buitengewo-
ne effectiviteit. 
J.H.: Sloterdijk wordt vooral in Nederland
omarmd. Hij heeft geen functie aan een

Duitse filosofische faculteit, hij is directeur
van een kunstacademie.
R.K.: Wat betekent de universiteit nu? We
hebben het toch over de openbare positie
van de intellectueel? 
H.B.: Ik heb de universiteiten ook goeddeels
afgeschreven als bron van intellectuele
openbaarheid.
G.v.O.: Sloterdijk is een prachtig voorbeeld
van iemand die vanuit een lokale achter-
grond internationaal denkt, maar Duitsland
weegt zwaarder binnen de Europese cultuur.
Ik vind het best moeilijk om van je nationa-
le achtergrond en traditie los te komen. 
J.H.: De taal is een probleem. In het
Nederlands kan ik veel meer nuances aan-
brengen, maar ik bereik er nooit dezelfde
uitstraling mee – dus heb ik de keuze tussen
mijn eigen taal en steenkool-Engels.
R.K.: Of Nederlands, of steenkool-Engels. Is
het of-of?
J.H.: Ik probeer beide, snap je, maar er zijn
momenten dat stijlfinesses er toe doen.
D.P.: Rem, was schrijven in het Engels voor
jou van in het begin een bewuste keuze? Je
bent ook het eerst in Engelstalig gebied
gerecipieerd.
R.K.: Dat laatste was misschien een aberra-
tie en wat het eerste betreft: ik ben naar
Engeland gegaan om Engels te leren, zo
simpel is dat. Op een gegeven moment heb
ik dus wel de conclusie getrokken dat je in
het Engels moet schrijven, of je kan het ver-
geten.
G.v.O.: De taal vind ik minder problema-
tisch dan de lokale verankering van bepaal-
de verschijnselen. Zelf probeer ik specifieke,
Nederlandse fenomenen – zoals ‘gedogen’ –
naar een internationaal niveau te vertalen;
maar om een dergelijk thema naar een bui-
tenlands publiek over te brengen, moet je
enorm veel achtergrondinformatie geven.
Nochtans is dit wat ik wil doen: een
Nederlands cultuurgoed elders onder de
aandacht brengen, omdat ik denk dat ande-
ren daar ook belang in hebben.
R.K.: Dat is toch een prachtige intellectuele
missie? Gedogen, een unieke Nederlandse
formule die bijvoorbeeld in de sfeer van het
Midden-Oosten een verbluffende rol zou
kunnen spelen. 
G.v.O.: Een prima standpunt, maar ik vind
dat niet makkelijk.
R.K.: Laten we in ieder geval opmerken dat
je een stuk als dat van Verschaffel vandaag
niet meer zou schrijven – je zou het niet
meer over Vlaanderen of Nederland heb-
ben, maar over een andere, wijdere wereld.

Hans Blokland Politicoloog. Hij publiceer-
de recentelijk De modernisering en haar poli-
tieke gevolgen (Amsterdam, Boom, 2001) en
Pluralisme, democratie en politieke kennis
(Assen, Van Gorcum, 2005).
Joke Hermsen Schrijfster en filosofe.
Publiceerde recentelijk Heimwee naar de
mens (2003) en De profielschets (2004).
Rem Koolhaas Architect en stedenbouw-
kundige. Samen met vijf partners leidt hij
het Office of Metropolitan Architecture
(OMA) te Rotterdam. 
Dirk Pültau Kunsthistoricus. Hoofdredac-
teur van De Witte Raaf.
Gijs van Oenen is politicoloog en rechtsfi-
losoof. Hij is als universitair docent verbon-
den aan de Faculteit der Wijsbegeerte van
de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

* De begeleidende fragmenten zijn afkomstig uit:
Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988),
opgenomen in: De Glans der Dingen. Studies en
kritieken over kunst en cultuur, Mechelen,
Uitgeverij Vlees & Beton, 1989.

Transcriptie: Pamela Uyttendaele
Redactie: Dirk Pültau

Afbeeldingen: Gerhard Richter
selectie uit reeks: 48 portretten, 1971-1972

[De volksverheffer en cultuurver-
spreider] leeft van de spatie tussen
buitenland en binnenland, tussen
specialist en leek, tussen gevormde en
onwetende, en beschouwt het als zijn
taak om alles mee te delen en uit te
leggen. Hij kiest zijn onwetend
publiek, daalt af, en laat daar gedu-
rig uitschijnen dat hij steeds minder
vertelt dan hij weet, de zaken noodge-
dwongen simpel voorstelt, en altijd
onder zijn niveau spreekt. De pose is
die van een lichte tegenzin, een lichte
verveeldheid: hij vindt dat hij zijn
tijd verspilt, te veel les moet geven,
eigenlijk thuishoort in een of ander
specialisme, in een of ander buiten-
land, in de selecte kring der gevorm-
den. Maar in zijn specialisme, het
buitenland, of het select gezelschap is
hij dikwijls bijzonder zwijgzaam. 
De cultuurverspreider spreekt steeds
naar het volk gekeerd, en richt zich zo
weinig mogelijk publiekelijk tot de
gelijke. […] Wanneer hij toch door de
gelijke wordt aangesproken, is het
excuus altijd hetzelfde: ach hier,
onder ons, in zo’n tijdschrift, een
inleiding, een kort artikel, we zijn zo
drukbezet…

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)

De januskop van de intellectueel
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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

Diana Tibbaut
Kristof Van Gestel
Ph. Baran

Vernissage op zaterdag 09.06.2007 van 15u tot 18u
De tentoonstelling loopt van 09.06.2007 tot 12.08.2007

tentoonstelling 04 mei>09 jun. Netwerk /centrum voor

hedendaagse kunst

Netwerk vzw / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73
F +32 (0)53 70 97 72 × www.netwerk-art.be × info@netwerk-art.be × Tentoonstelling open van woe. t/m 
za. 14:00 - 18:00 × info & tickets: 053/70 97 70 × voorverkoop via Fnac 0900/00600

BAROQ at the
GRIDIRON HOTEL
Mari Brellochs (DE) / Heman Chong (SI) / Armin Chodzinski (DE) / 
Barbara Frieß & Adi Hoesle (DE) / Florian Feigl (DE) / 
Nicolas Galeazzi (CH) / REINIGUNGSGESELLSCHAFT (DE) / 
Jan Van Lierde (BE) / Agata Zwierzyñska (PO/NL)
Artistieke leiding: Joël Verwimp (BE)

Openingsevent
vr. 04/05/07 - 20:30 > zo. 06/05/07
48hours initial hospitality incident (48hihi)

Tentoonstelling
van 04/05/07 t/m 09/06/07

Cabinet Reclus / Potential Estate
Simona Denicolai (IT) & Ivo Provoost (BE) / David Evrard (BE) / 
Ronny Heiremans (BE) & Katleen Vermeir (BE) / 
Pierre Huyghebaert (BE) / Adam Leech (US) / 
Vincent Meessen (us/BE)

Preview
van 04/05/07 t/m 09/06/07

Opening (Event#08)
za. 09/06/07 - 14:00

NW08adv_witteraafCORR.indd   1 04-05-2007   12:27:58
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Dirk Pültau: Ik wil beginnen met een passa-
ge uit de tekst Openbaar denken van Bart
Verschaffel die we als denkstof namen voor
dit gesprek. Verschaffel constateert – we
schrijven 1988 – dat er geen intellectueel
klimaat is in Vlaanderen. “We komen niet
aan het levensminimum.” 
Jean-Jacques Cassiman: Dat zou ik niet dur-
ven zeggen.
Thierry de Duve: “De afwezigheid van een
intellectuele openbaarheid in Vlaanderen is
een toestand”, schrijft Verschaffel. Ik vond
dat verrassend om lezen. Ik behoor niet tot
het openbare intellectuele leven in
Vlaanderen maar word af en toe wel uitge-
nodigd, en dan blijkt dat daar toch een
intellectueel debat aan de gang is. Door
Walen word ik bijna nooit geïnviteerd en ik
heb geen weet van een intellectueel debat in
Wallonië. Ik betreur dat. Ik spreek over
Wallonië, en niet over de Franstalige
gemeenschap waar ook Brussel bijhoort
– dat is een andere kwestie.
D.P.: Wat Verschaffel over Vlaanderen zegt,
geldt veeleer voor Wallonië, dat is uw erva-
ring?
T.d.D.: Dat is mijn indruk ja, maar ik spreek
hier als individu, meer bepaald als een
Franstalige Belg die lange tijd in Parijs heeft
gewoond. Ik vertegenwoordig geen
gemeenschap.
J.J.C.: Ik zie aan Franstalige kant toch ook
mensen en groepen met een intellectuele
boodschap – om nu één iemand te noemen,
de sociaal econoom Philippe Van Parijs
neemt standpunten in die ik verrijkend
vind. Het is wel een feit dat de Franstaligen
meer afhangen van wat er in Frankrijk
gebeurt, ze zijn cultureel en intellectueel
minder autonoom – en dat speelt minder
voor de Vlamingen ten opzichte van
Nederland. 
D.P.: Thierry de Duve, Verschaffel lijkt te
suggereren dat men in Frankrijk wel de
condities voor een intellectueel gesprek
vindt.
T.d.D.: Hij idealiseert dat toch een beetje.
Myriam Van Imschoot: Ik kan hem ergens
wel volgen, wanneer hij het over een
gebrekkig intellectueel klimaat heeft, en ik
zou dat met een generatie Vlaamse intellec-
tuelen verbinden die eind jaren ’80 niet of
toch niet meteen haar plaats binnen het
academisch bestel in Vlaanderen vond.
Doordat er een lost generation dreigde te ont-
staan, stelde zich des te meer de vraag naar
welk intellectueel vangnet daarbuiten
bestond voor dergelijke vrijgekomen ‘radi-
calen’, voor die brain drain. Er zijn hier ove-
rigens boeken en teksten van hoge kwaliteit
geproduceerd, er is meer dan genoeg denk-
stof aangemaakt, maar als je kijkt hoe wei-
nig amplitude dat heeft gekend… Misschien
chargeer ik, maar in een Franstalige con-
text had Bart Verschaffel de bekendheid van
een Roland Barthes kunnen hebben. Het
gaat misschien minder om talent dan wel
om kansen, draagvlakken en resonantie.
T.d.D.: Voor mij speelt nog een andere kwes-
tie: heeft de intellectueel iets met nationale
identiteit te maken? Bart Verschaffel werkt
met nationale en linguïstische referentieka-
ders. 
M.V.I.: Dat klopt, hij spreekt over het bui-
tenland volgens een oude visie op interna-
tionalisme dat rond de verhouding van
export en import draait. Bijvoorbeeld, uit
die klacht over “het gebrek aan intellectueel
klimaat in Vlaanderen” spreekt een lokaal
perspectief dat je nu helemaal anders zou
begrijpen. Als het dus gaat over wat er ver-
anderd is sinds 1988, dan denk ik zeker aan
een doorgedreven internationalisering en
een heel andere mobiliteit, ook in de intel-
lectuele beroepen. De communicatietech-
nologie en de mobiliteit hebben het veld van
de intellectueel grondig hertekend. 
T.d.D.: En er is nog iets anders wat in de
tekst van Verschaffel ontbreekt: de politiek.
Uiteindelijk is de term ‘intellectueel’ toch in
een politieke context ontstaan, naar aanlei-
ding van de zaak Dreyfus. Dat is trouwens

de reden waarom een intellectueel in
Frankrijk lange tijd per definitie links
georiënteerd was. Pas sinds de crisis van het
communisme begon men ook van rechtse
intellectuelen te spreken.

—
De specialist versus de intellectueel
—
De verkaveling en de fetisjering van
kennis
—

J.J.C.: Ik heb de indruk dat ook de meeste
kunstenaars niet beantwoorden aan de
definitie die Verschaffel geeft. Hij heeft een
heel specifieke visie op de intellectueel: een
beetje Frans, veeleer links en met een hoge-
re opleiding, vooral in de filosofisch sfeer…
Ik zou dat breder willen zien. In mijn ogen is
iedereen die creatief is en door zijn creativi-
teit een bijdrage levert een intellectueel. Al
hou ik niet zo van het woord intellectueel. 
D.P.: Waarom niet? 
J.J.C.: Omdat daar ‘intellect’ in zit en er voor
mij verschillende vormen van intelligentie
zijn. Je kan op zeer uiteenlopende manieren
een intellectuele bijdrage leveren, afhankelijk
van het gebied waarin je werkt. Een weten-
schapper die beseft dat er nog een wereld bui-
ten zijn domein is, die mag voor mijn part
ook een ‘intellectueel’ worden genoemd. 
T.d.D.: U en uw collega’s – harde weten-
schappers onder elkaar – zien jullie elkaar
als intellectuelen? 
J.J.C.: Ik beschouw hen zeker niet allemaal
als intellectuelen.
Dominiek Hoens: En wat zijn uw criteria?
J.J.C.: Dat het geen vakidioten zijn. Daar ben
ik het met Verschaffel eens, als je enkel een
bepaald kennisdomein claimt, ben je geen
intellectueel.
T.d.D.: Akkoord, dat is een belangrijk ver-
schil: een zuivere specialist is nog geen
intellectueel. In de Franse traditie is een
intellectueel iemand die spreekt in naam
van iets universeels, of het nu om kunst,
wetenschap, politiek, ethiek of zelfs om reli-
gie gaat. Een geneticus kan over stamcellen
spreken op grond van zijn wetenschappelij-
ke praktijk – als specialist – maar hij kan
zich ook uitspreken over het gebruik van
stamcellen, en dan krijg je een politieke en
ethische dimensie, vanaf dan treedt hij op
als intellectueel. Hij spreekt weliswaar nog
vanuit zijn expertise, maar niet meer louter
als expert, hij spreekt óók als mens, in naam
van wat menselijk is.
D.P.: Maar vandaag is er vooral vraag naar
échte specialisten, hebben jullie ook die
indruk?

T.d.D.: Zeker in de media. De media hebben
de openbare sfeer gekoloniseerd en er is een
echte expertencultuur gegroeid. De autori-
teit van de specialist is er op de plek terecht-
gekomen waar je vroeger misschien intel-
lectuele stemmen zou hebben gehad.
Parallel daaraan heb je ook het fenomeen
dat de media hun gasten – vooral dan de
stars – over alles en om het even wat een
mening vragen.
M.V.I.: Ik vind dat symptomatisch voor de
huidige kennismaatschappij en het fetisje-
ren, maar ook het verkavelen van kennis.
Een specialist wordt door de media ingezet
als de deskundige die vanuit zijn expertise
spreekt en een vorm van kennis ‘represen-
teert’ op een vaak sluitende manier. Die
typecasting werkt ideologisch, want ze
houdt een valse geruststelling of bezwering
van onzekerheid in. Het intellectuele mani-
festeert zich volgens mij precies daar waar
men kennis niet reproduceert, maar – sorry
voor de geladen term – waarheid zoekt. Dat
is een betekenisproces dat bij uitstek niet
afgesloten wordt, maar dient te worden
opengehouden. Het intellectuele is een
praktijk van de vraag.
D.P.: Zelfs als het om filosofen en ethici gaat,
kan je spreken van een verkaveling volgens
afgebakende percelen of specialismen. Je
hebt, bijvoorbeeld, een debat over een
wetenschappelijk onderwerp waar ook een
ethische kant aan zit, en dan wordt daar
een filosoof of een ethicus voor ingescha-
keld. 
J.J.C.: Pas op, veel wetenschappelijk onder-
zoek is vandaag ondenkbaar als je geen
rekening houdt met de ethische dimensie.
D.P.: Het probleem is dat men van die ethi-
sche dimensie een aparte expertise maakt.
D.H.: Men belet dat de specialist óók als
mens en dus als intellectueel over zijn vakge-
bied spreekt. Men interviewt bijvoorbeeld
vijf genetici en voor de ethische kwestie belt
men de bekende ethicus Etienne Vermeersch
op, die op zijn beurt spreekt vanuit zijn
expertise. Dat is een probleem, want de
intellectueel spreekt weliswaar ook met
kennis van zaken, maar hij beseft tegelijk
dat zijn standpunt nooit volledig gefun-
deerd kan zijn. De expert, daarentegen, dekt
dat tekort af, hij mist dus de politieke en
ethische dimensie van het spreken van de

intellectueel. In die zin denk ik dat de huidi-
ge expertencultuur tot intellectuele passivi-
teit leidt, en uiteindelijk tot een depolitise-
ring van het denken. 
J.J.C.: Ik zou dat niet veralgemenen, ik hoor
ook mensen op radio en televisie die als
expert gevraagd worden en een bredere kijk
geven. Maar het klopt wel dat veel specialis-
ten schrik hebben om bepaalde zaken in
hun context te plaatsen, omdat het hen
kwetsbaar maakt. Ze blijven liever op ver-
trouwd terrein. 
T.d.D.: Je moet ermee rekening houden dat
de expert eveneens zijn ethische regels
heeft, hij mag over zijn vakgebied niet emo-
tioneel worden. 
J.J.C.: Ik heb niet zo’n probleem met het feit
dat experten in de media worden uitgeno-
digd om toelichting te geven bij een bepaald
onderwerp. Ik mis veeleer het bredere debat
waarbij de specialist en de journalist ook
met andere partijen worden geconfron-
teerd.
D.P.: U wordt zelf al eens gevraagd om in de
media toelichting te geven bij ontwikkelin-
gen in uw vak, de genetica, een mediage-
niek onderwerp dat tot de verbeelding
spreekt. Hoe gaat u daarmee om?
J.J.C.: Ik geef zoveel mogelijk achtergrond,
tracht de beperkingen van de wetenschap-
pelijke kennis aan te geven, zoveel mogelijk
te relativeren om te beletten dat de fantasie
op hol slaat. Men moet z’n woorden wikken
om misverstanden te vermijden, want de
tijd is altijd beperkt – dat is de moeilijkheid
op dit ogenblik, je hebt dertig seconden om
iets te vertellen. 
D.H.: Wordt u ook geconfronteerd met vra-
gen die uw expertise te buiten gaan?
J.J.C.: Zeker. Dan zeg ik dat ze het aan
iemand anders moeten vragen.

—
De universiteit
—
Fundamenteel en toegepast 
onderzoek
—
De universiteit in een competitieve
samenleving
—
Angst voor het denken
—

D.P.: Hoe ervaart u de maatschappelijke
druk op het universitair onderzoek? Van
onderzoek wordt verwacht dat het maat-
schappelijk relevant is.
J.J.C.: Daar heb ik niet zo’n probleem mee.
Het kan geen kwaad om de maatschappelij-
ke relevantie van onderzoek in overweging
te nemen, en al evenmin om jonge mensen
te doen nadenken over het ‘waarom’ van
wat ze doen. Bovendien moet je soms reke-
ning houden met de economische gevolgen
van een onderzoek. 
D.P.: Maar wat als men van elke vorm van
vrij onderzoek een maatschappelijke return
gaat verwachten, ook in de humane weten-
schappen en zelfs in de kunst?
J.J.C.: Die ‘maatschappelijke relevantie’ zou
ik niet al te strikt interpreteren. Een bijdra-
ge aan de kunstwereld kan ook maatschap-
pelijk relevant zijn.
D.P.: Dat is het juist, vandaag is een bijdrage
aan de kunstwereld niet meer genoeg. Men
eist van de kunst een strikt maatschappelij-
ke return.
J.J.C.: Daar raak je een algemener probleem
aan: men ziet vandaag alles op korte ter-
mijn. Bij ons draait de grote discussie
momenteel rond het verschil tussen toege-
past en fundamenteel onderzoek. Men
spreekt over onderzoek maar uiteindelijk
bedoelt men vooral toegepast onderzoek,
met een snel rendement, want de politicus
die de budgetten toekent wil zijn kiezers iets
kunnen tonen. 
D.H.: Beïnvloedt dat de kwaliteit?
J.J.C.: De kwaliteit niet, die is veeleer toege-
nomen, het probleem zit in de aard van het

De plaats van de intellectueel – tweede paneldiscussie
met Belgische deelnemers
31 maart 2007 – kantoor van De Witte Raaf, Brussel

Jean-Jacques Cassiman, Thierry de Duve, Dominiek Hoens, Dirk Pültau, Myriam Van Imschoot

Men kan het uit elkaar vallen, het
eigengericht leven van Frankrijk of
Duitsland of Nederland, de autarkie
van steden zoals Berlijn, New York,
Londen of Parijs betreuren. Maar een
particuliere, beperkte, gesloten tradi-
tie kan toch nog voldoende groot en
rijk blijven om een echte ‘openbaar-
heid’ te creëren en een biotoop voor
intellectueel leven te vormen.
Frankrijk bijvoorbeeld is de wereld
niet, maar is toch bijna groot genoeg
om als wereld te dienen. Wie alleen
Frans leest en leest wat men in
Frankrijk gelezen moet hebben, heeft
zeer veel goede boeken niet gelezen,
maar met nu en dan Le Monde en een
beetje Montaigne, Descartes,
Rousseau, Sade, Taine, Balzac,
Proust, Jankélévitch, Bloch, Lévi-
Strauss, Tournier – met pakweg tien
boeken, en een wellicht eenzijdige
keuze – kan men toch behoorlijk wat
naïviteit kwijtraken, en enig gevoel
voor complexiteit en kwaliteit ver-
werven.

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)*

De complexiteit en de verbrokkeling
van het gesprek over ideeën, de
omstandigheid dat men zich niet met
alles tegelijk kan bezighouden, 
worden met behulp van het woordje
‘specialist’ omgezet in een de jure.
Onduidelijke kleine grachtjes of ter-
reinplooien worden tot landsgrenzen
verklaard, en in één klap wordt alles
behalve de plek waar men zelf werkt
vreemd en ontoegankelijk gebied. Het
kan zeker nooit kwaad veel te weten
en alles is vanzelfsprekend interes-
sant, maar het hoeft niet langer. 
En specialisme is een vak dat men op
zichzelf kan beoefenen. Eens de ‘speci-
alismen’ zijn uitgevonden, is officieel
verklaard dat iemand tegelijk goed
kan zijn in zijn ‘vak’ en daarbuiten
de ontwikkeling hebben van een 
volwassen potplant. 

[…] Het lijkt zinnig om er, voor een
tijdje, methodisch van uit te gaan dat
‘specialist’ een retorische kwalificatie
is, die gebruikt wordt om beschutte
werkplaatsen te creëren. Het zal blij-
ken dat vele grenzen en eigendoms-
rechten het product zijn van diplo-
ma’s, briefhoofden en namen van
vakken, van een hoop moeilijke woor-
den die men zonder veel moeite een-
voudig kan maken of niet nodig heeft
om te zeggen waar het om gaat, of
van een zuiver rituele wederzijdse
erkenning.

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)
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onderzoek: er is minder ruimte om vrijblij-
vende vragen te stellen, om fundamenteel
onderzoek te voeren. We bootsen de
Amerikanen terwijl we daarvoor de midde-
len niet hebben. Op het vlak van productivi-
teit en toegepast onderzoek kunnen wij
onmogelijk met de Verenigde Staten con-
curreren. Ik vrees dat we op termijn de tol
gaan betalen. 
D.H.: Met welk resultaat?
J.J.C.: Dat de druk toeneemt, wat je nu al
voelt, en dat de creativiteit verloren gaat.
Het is juist de kracht van België en van de
andere Europese landen dat ze creatief zijn:
overal waar de middelen beperkt zijn, is
men creatief – kijk ook naar Rusland. Waar
veel geld is, volgt men de trends.
D.H.: Maar creatief onderzoek is toch ook
productief? Waar ligt precies het verschil? 
J.J.C.: Grote uitvindingen gebeuren op het
moment dat men het niet verwacht. Je zoekt
en er komt iets uit wat je als potentieel
belangrijk herkent. Je weet dus nooit wat je
zal vinden, je zoekt niet doelgericht; de kunst
is om het nieuwe te laten gebeuren en als
zodanig te herkennen. Dat is écht fundamen-
teel onderzoek en ik vrees dat we dat aan het
kwijtspelen zijn. Einstein heeft vier publica-
ties geschreven in zijn leven. Wel, vandaag
maakt zo iemand aan de universiteit geen
schijn van kans meer, hij zal niet eens meer
kúnnen opstaan omdat hij nog hooguit ori-
gineel mag zijn in een bepaalde lijn – hij moet
meedraaien in het productieproces. 
D.P.: Zo gaat dat met de universiteit in een
competitieve samenleving. 
J.J.C.: Dat gaat over competitiviteit, inder-
daad, en over werkdruk. En daar komt nog
al het administratieve werk bij dat sinds de
komst van de computer naar de afdelingen
doorgeschoven wordt. Vandaag moet je
over managerskwaliteiten beschikken als je
een universitair onderzoek wil leiden, ter-
wijl het vroeger nog kon volstaan om crea-
tief te zijn – als je dan zoals Einstein een
goede vrouw had die ook slim was en je
goed souffleerde… 
D.H.: Men is soms meer bezig met het eva-
luatiesysteem en het tevreden stellen van de
controlecommissie dan met het onderzoek
zelf, is dat niet ook het probleem? 
J.J.C.: Daar is de balans misschien wat zoek.
We zitten vandaag in een ander systeem,
vroeger kon men jaren op de universiteit zit-
ten zonder iets uit te steken, nu moet je een
doctoraat op vier jaar afleveren.
M.V.I.: Ik zie een groeiend wantrouwen
tegenover onderzoek op zich. Vroeger kon je
jarenlang werken, zoals je zegt, en het
resultaat zou wel blijken op de doctoraats-
verdediging, maar vandaag is er bijna een
dwang om het onderzoek in verschillende
etappes en liefst zo snel mogelijk openbaar
te maken.
J.J.C.: Ik weet niet of ik dat herken. Maar we
zitten wel in een cultuur van publish or
perish…
M.V.I.: …die van de positieve wetenschap-
pen naar de menswetenschappen is overge-
waaid…
J.J.C.: Absoluut, dat is een serieus probleem,
want je kan de criteria van de exacte weten-
schappen onmogelijk op de mensweten-
schappen toepassen. In de humane weten-
schappen schrijf je boeken, wij doen dat nau-
welijks – wij hebben op een hele carrière mis-
schien honderd publicaties die je dan achter-
af in een boek zou kunnen bundelen. Maar
gelukkig komt men daar nu stilaan op terug.

D.H.: Is dat zo? Mijn ervaring is dat het
gebeurt dat een bepaald project wordt voor-
gesteld alsof men van een glasheldere
onderzoeksvraag vertrekt en via vaste
regels en methodes tot een loepzuiver resul-
taat zal komen. Projectleiders zien er dan
nauwlettend op toe dat alles volgens het
boekje verloopt en iedereen lijkt bijzonder
gefascineerd door dit te volgen model – ook
al wringt het soms, en werkt het van de
weeromstuit een overidentificatie in de
hand. Het effect is contraproductief: men
zal namelijk alles in het werk stellen om het
onderzoek zeer wetenschappelijk voor te
stellen, zodat de controlecommissie tevre-
den is, maar in werkelijkheid doet men iets
anders. Bijgevolg ontstaat er een clandestie-
ne praktijk binnen de universiteit, een
gespletenheid tussen wat men officieel en
feitelijk doet, tussen datgene waarover men
zogezegd werkt en het eigenlijke onder-
werp. Die spanning is natuurlijk niet bevor-
derlijk voor het onderzoek.
D.P.: Myriam, jij hebt het over een dwang
om onderzoek openbaar te maken. Beschrijf
je de effecten van externe druk?
M.V.I.: Nee, wat ik bedoel speelt zich in de
eerste plaats intra muros af. Ik vind het ver-
bazingwekkend hoe onhandig mensen aan
de universiteit met onderzoek omgaan, zelfs
als ze er al geruime tijd werken. Ik gebruik
daar graag een Engels woord voor, anxiety.
Rond onderzoek heerst anxiety, een eigen-
aardige mengeling van opwinding en
angst, die natuurlijk door het controle-
mechanisme en de prestatiedruk aange-
wakkerd wordt… maar het fundamentele
ongemak bestaat al veel langer en heeft
betrekking op het denken als zodanig.
‘Denken’, wat is dat eigenlijk? Waar en hoe
speelt zich dat af? Een aspirant beschikt
over een beurs van 1500 euro per maand,
maar wat doet die persoon in feite en doet
hij überhaupt wel íets? Denken is immateri-
ële arbeid die zich moeilijk laat grijpen, en
dat wekt argwaan op. Op sommige plekken
wordt van de onderzoeker geëist dat hij van
negen tot vijf op kantoor komt werken en
het zichtbare bewijs van zijn immateriële
arbeid levert. Men installeert een aanwezig-
heidscultus, een prikkloksysteem, om het
immateriële grijpbaar en het denkwerk
beheersbaar of zelfs lokaliseerbaar te
maken als kantoorarbeid. Dat wordt, zoals
gezegd, in de hand gewerkt door het renta-
biliteitsdenken en het controlesysteem,
maar de angst was er al, ze bestond al
onderhuids.
D.P.: Bart Verschaffel noemt als een van de
voorwaarden voor een intellectueel klimaat
dat je een institutionele ruimte hebt opdat
het ‘gesprek over ideeën’ kan plaatsvinden.
Idealiter is dat de universiteit. Maar als ik
jullie hoor, dan heerst er op de universiteit
niet echt meer een intellectueel klimaat…
J.J.C.: De tijd dat intellectuelen van alle
strekkingen literatuur en filosofie konden
lezen aan de universiteit ligt ver achter ons,
als je dat bedoelt. Om een concreet voor-
beeld te geven: enkele jaren geleden hebben
wij geprobeerd om een universitasklimaat te
creëren binnen de universiteit, zodat men-
sen over het muurtje heen konden kijken en
zien wat er bij de buren gebeurt. Wel, dat
heeft niet gewerkt. Dat is romantiek zo je
wilt. Iedereen zit voor honderd procent vast
– en toch zie ik nog wetenschappers die dat
overstijgen en zich bezighouden met kunst
en muziek, vreemd genoeg eigenlijk.

T.d.D.: Kant heeft een tekst geschreven over
het conflict tussen de faculteiten en de
plaats van de filosofie aan de universiteit.
Eigenlijk impliceert die tekst dat elke rich-
ting een beperkte vorm van filosofieonder-
wijs in het curriculum moet inbouwen. 
D.H.: Maar dan loop je weer het risico dat
die cursus filosofie als een apart vak wordt
beschouwd en dus geen effect sorteert. Dat
brengt ons bij de andere voorwaarde voor
een intellectueel gesprek die Verschaffel
aanhaalt, namelijk de traditie, als een soort
bodem voor elk intellectueel spreken.
Vroeger leefde in het onderwijs nog de idee
van Bildung, van een algemene vorming die
niet meteen tot nuttige kennis leidde, of
waar we niet meteen duidelijke vaardig-
heden aan overhielden; het waren mis-
schien zelfs eerder een soort onvaardighe-
den. Welnu, die Bildung-gedachte wordt in
de huidige onderwijskringen fors bekriti-

seerd; kritisch denken is nog wel belangrijk
maar liefst niet te veel, en er is een grotere
nadruk op doelgerichte skills, op competen-
ties met een aantoonbaar nut.
J.J.C.: Ja en nee, men legt de nadruk op vaar-
digheden én er is veel aandacht voor kri-
tisch denken en zelfstudie aan de universi-
teit, vooral in de eerste jaren van het curri-
culum. Met die zelfstudie heb ik echter
grote problemen. 
D.P.: U bent tegen de idee van zelfstudie
gekant? 
J.J.C.: Nee, de bedoeling vind ik goed. We
komen uit een tijd met veel ex- cathedraon-
derwijs, waarbij de studenten veel van bui-
ten leerden en dat reproduceerden op het
examen. Daar wil men van af en dat is
goed. Maar of de middelen volstaan? De
bedoeling is om studenten een kritische
houding bij te brengen, zodat het geen vak-
idioten worden, maar hoe kan je zoiets
bereiken met groepen van honderden men-
sen? Als je er helemaal alleen voorstaat?
Om iemand zelfstudie aan te leren, moet je
hem begeleiden, en dat vraagt middelen en
personeel. 
T.d.D.: Ik ken niemand aan de universiteit
die geen voorstander is van kritisch denken
– natuurlijk zijn we allemaal voor kritisch
denken. Maar de licentiaatsopleidingen of
de huidige masters zijn een vorm van mas-
saonderwijs. Dat is positief – want het wijst
erop dat de gemiddelde vormingsgraad toe-
neemt – maar een kritische en zelfstandige
denkpraktijk begint pas later. Het vrije den-
ken is voor de doctoraatsstudenten.
J.J.C.: Dat denk ik ook, de licenties of de
masters, dat is massaonderwijs, een licen-
tiaatsdiploma betekent niets meer. En nu
proberen almaar meer mensen te docto-
reren…
M.V.I.: …en hoe beter dat systeem
gestroomlijnd is, hoe meer mensen hun
diploma halen in de diplomafabriek – wat
doe je daar dan mee?
J.J.C.: Dat vele mensen een licentiaatsdiplo-
ma of een master behalen, dat is toch niet
zo slecht, en ja, het bewijst effectief dat de
intellectuele capaciteiten van de bevolking
zijn toegenomen. 
M.V.I.: Dus Bart Verschaffel zou een nieuw
artikel kunnen schrijven met de boodschap
dat er dankzij de grotere afvalbak van de
universiteit sowieso een sterker intellec-
tueel klimaat gaat komen.
J.J.C.: De gemiddelde burger is mede dankzij
de hogere scholingsgraad veel beter geïnfor-
meerd en veel kritischer geworden, zo denk
ik daarover en ik vind dat positief. Je merkt
het trouwens aan de moeite die politici doen
om hun boodschap beter te verpakken. Ze
voelen dat de burger niet meer alles klakke-
loos slikt. 
D.P.: En uw conclusie is dat de burger mon-
diger is geworden? De aandacht voor de ver-
pakking toont dat de burger wordt bena-
derd als een kieskeurige consument, als een
klein kind dat een snoepje wordt voorge-
houden…
J.J.C.: …maar dat de volgende keer weer-
wraak zal nemen. Misschien dat politici
daarom geen visie willen formuleren, als ze
er al een hebben: ze hebben schrik van de
burger die te veel weet en het niet meer
slikt.
D.P.: Akkoord, misschien moeten we het
dan hebben over de manier waarop dat ‘kri-
tische’ geïnterpreteerd wordt. Met ‘kritisch’
wordt, denk ik, veelal iets particuliers en
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Intellectueel is iedere bezigheid – en
dit is geen definitie, maar een herken-
ningscriterium – waarbij
Shakespeare er toe doet. Intellectueel
is iedere bezigheid waarbij men mag
veronderstellen dat wie leest of
schrijft Shakespeare kent, en op de
een of andere manier, hoe indirect
ook, meerekent. Shakespeare en Co,
dat is de traditie. De traditie is de 
verzameling woorden, begrippen,
onderscheidingen stellingen, gedach-
ten, boeken, beelden, problemen,
namen die in het gesprek over ideeën
supposé connu is.

De traditie wordt voorondersteld
gekend in het gesprek over ideeën. 
De traditie is niet wat feitelijk gekend
is. Niemand bezit de intellectuele 
traditie, of kan alles lezen wat men
zou moeten lezen. Maar wie meent dat
men moet leren hoe een encyclopedie
te gebruiken in plaats van namen te
onthouden, heeft ongelijk. Het is
belangrijk woorden te kennen waar-
van men niet goed weet wat ze willen
zeggen, en namen te kennen waar
men niets over weet. Het is belangrijk
meer boeken te kopen dan men kan
lezen. Borges werd blind, maar bleef
boeken kopen. Niet om ze te laten
voorlezen, maar omdat gesloten boe-
ken, zoals ‘gesloten’ namen, aanwezig
zijn als mensen die zwijgen. Wanneer
men zèlfs de namen niet kent ver-
dwijnt het gevoel dat er veel is wat
men gelezen of gezien zou moeten
hebben, en gaat het besef verloren dat
er geen grens is aan wat men zou
moeten weten. De traditie of de
‘bodem’ waarop het denken loopt is
niet de galerij van wat groot is en
bewondering verdient, maar is dat-
gene waartoe men zich ongekozen en
verplicht verhoudt. […] De traditie is
een landschap vol onverzoenlijke
tegenstellingen, aporieën, dwaal-
wegen, vergroeiingen, onevenwichten,
ruïnes. Ze is niet een lijn of een weg,
men kàn dus niet traditioneel den-
ken, zich in ‘de lijn van de traditie’
plaatsen. De traditie maakt denken
mogelijk, maar geeft niemand gelijk.

Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988)
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vrijblijvends bedoeld, een persoonlijke
mening. Dat is nog iets anders dan een visie
met een universeel appel – laat staan dus
een intellectuele uitspraak. De kritische
burger is vaak alleen maar misnoegd.
J.J.C.: Dat is de keerzijde, de maatschappij is
zowel kritischer als individualistischer gewor-
den. Weet je wat ik spijtig vind, dat men nooit
naar de middengroepen en verenigingen luis-
tert. Denk aan het Davidsfonds, de vrouwen-
verenigingen en de mannenclubs, organi-
saties zoals Actueel denken, Markant… tien-
duizenden mensen die allemaal intellec-
tueel actief zijn, die geïnteresseerd zijn in
kunst, literatuur of wetenschap en die zich
verplaatsen om naar een intellectueel dis-
cours te komen luisteren. De laatste tijd zijn
de universiteiten voor de derde leeftijd opge-
komen, dat is een ongelooflijk succes, zowel
aan Vlaamse als aan Franstalige kant. De
Koning Boudewijnstichting organiseert
burgerconferenties: men vormt groepen
van mensen die representatief zijn voor de
bevolking, brengt hen samen, geeft hen
informatie, en vervolgens laat men hen aan
het woord over specifieke problemen. 
D.P.: Wat levert dat op?
J.J.C.: Dat resulteert in aanbevelingen voor
de overheid. Maar die maakt er geen
gebruik van. 
T.d.D.: Waarom nemen zij niet zelf het
woord?
J.J.C.: Omdat ze te verdeeld zijn. Jammer,
want dat zou een ongelooflijk intellectueel
forum kunnen zijn, enorm interessant
– niet om die mensen de beslissingen te
laten nemen, want de politici moeten hun
verantwoordelijkheid opnemen, maar om
te weten wat er leeft, wat voor inzichten er
in omloop zijn en wat er mogelijkerwijze
veranderd kan worden.

—
De verdeeldheid van de intellectueel
—
De sprong tussen denken en actie
—
Intellectuele modellen
—

D.P.: Thierry, in jouw carrière heb jij zelf
tweemaal getracht om een intellectuele
scene te maken: jij hebt je geëngageerd door
een model voor een kunstschool uit te bou-
wen, en door tentoonstellingen te organise-
ren. Kan je dat intellectuele gestes noemen?
Wat heeft jou bewogen? 
T.d.D.: Dat waren intellectuele gestes – vor-
men van culturele overdracht. In de jaren
’90 heb ik een project voor een Parijse
kunstschool uitgewerkt, omdat ik de toe-
stand van het kunstonderwijs lamentabel
vond. Dat is na vier jaar afgevoerd, door toe-
doen van burgemeester Chirac. Wat later
heb ik mij geconcentreerd op de openbare
plaats van de kunst, vooral met de tentoon-
stelling Kijk/Voici. Honderd jaar hedendaagse
kunst (2000-2001) in het Paleis voor
Schone Kunsten. Je kan in dit geval wel van
een politieke geste spreken, een vorm van
culturele overdracht. Ik wilde uit de kunst-
wereld breken waarin kunst alleen voor de
incrowd wordt gemaakt, en mij recht-
streeks tot het breedst mogelijke publiek
richten. Er kwamen toch 80.000 mensen
op af. Ik heb dan nog het Belgisch paviljoen
voor de Biënnale van Venetië (2003) gecu-
reerd. Het Ministerie van de Franse

Gemeenschap vroeg of ik mij kandidaat
wilde stellen en eerst dacht ik er niet aan
– maar uiteindelijk vond ik het een plicht
om het toch te doen, want ik besefte dat
men zonder Kijk/Voici nooit bij mij zou zijn
terechtgekomen. Die uitnodiging was een
effect van Kijk/Voici. Het cureren van het
Belgisch paviljoen is automatisch een poli-
tieke stellingname – je vertegenwoordigt je
land. 
D.P.: Waarom wil jij zo’n publieke uitspraak
doen?
T.d.D.: De keuze van de kunstenaars – of
kunstenaressen en niet toevallig Sylvie
Eyberg en Valérie Mannaerts – was in de
eerste plaats artistiek, maar er was nog een
politieke dimensie in relatie tot de kunst-
context. Want hun werk is bewust antispec-
taculair en meditatief. We wisten dat het
risico bestond dat ze simpelweg niet zouden
worden opgemerkt, in de context van de
Biënnale, maar daar ging het juist over: we
wilden de hysterie en de hype van de
Biënnale afremmen en afkoelen, en ons tot
diegenen richten die van kunst meer ver-
wachten dan oppervlakkige prikkels.
Overigens hield mijn keuze ook een – discre-
te – stellingname in tegenover de nationale
politiek: wat betekent het om als ‘Belg’ op te
treden wanneer je in feite maar de helft van
het land mag vertegenwoordigen.
D.P.: Maar Kijk/Voici was een intellectueel
en publiek statement over de plaats van de
kunst? 
T.d.D.: Absoluut, maar op de Biënnale ging
het om esthetische keuzes mét ideologische
en politieke consequenties. Het probleem
van publieke uitspraken is dat ze een poli-
tiek karakter krijgen, met een betekenis die
niet altijd met je intenties overeenstemt.
Volgens mij treedt de intellectueel best niet
te vaak op in het openbaar. Het is beter om
strategisch om te gaan met publieke uist-
praken. Dat zit ook in de Franse definitie
van de intellectueel sinds de zaak Dreyfus,
of het zou erin moeten zitten. De intellec-
tueel is daar bijna altijd iemand die een poli-
tieke geste stelt, ook al gaat het niet recht-
streeks over politiek. Kijk/Voici was voor mij
een buitengewoon moment. Vandaag ope-
reer ik liever volgens een bescheiden defini-
tie van de intellectueel: als iemand die
nadenkt en schrijft en zich met theoretische
kwesties bezighoudt. Dus ben ik minder
geneigd om een publiek statement te
maken.
D.H.: U gaat er dus van uit dat u een publie-
ke rol speelt, maar u probeert een bepaalde
invulling van die rol te vermijden? 
T.d.D.: Ja, en ik maak een onderscheid: de
intellectueel spreekt in naam van iets uni-
verseels maar er zijn nog andere universalia
buiten de politiek. Kunst bijvoorbeeld.
M.V.I.: Dat is interessant. Jij merkt dat een
bepaalde definitie van de intellectueel domi-
neert, maar die blijkt niet in overeenstem-
ming met jouw impliciete definitie van een
intellectueel. Hoe verhouden die definities
zich tot elkaar? 
T.d.D.: Ik denk dat beide definities samen-
hangen, maar het is niet zo eenvoudig om te
benoemen hoe ze precies samenhangen.
Neem nu Sartre rond 1968. Overdag ver-
deelt hij La cause du peuple op de stoep van de
fabrieken, en ’s avonds werkt hij aan zijn
boek over Flaubert, L’idiot de la famille. Ik
begrijp zeer goed waarom hij én het ene én
het andere doet, maar ik begrijp niet wat er
zich in zijn hoofd afspeelt en hoe hij de twee

met elkaar weet te verbinden. Voor mij lij-
ken dat twee levens. 
J.J.C.: Sartre wil de wereld veranderen, dan
is het toch logisch dat hij zich engageert en
dat boeken schrijven een nevenactiviteit
wordt?
T.d.D.: Dat kan je van Sartre niet zeggen.
Wat je wel kan zeggen is dat Sartre als
schrijver en als militant handelt in naam
van iets universeels: literatuur aan de ene
kant, de emancipatie van het volk aan de
andere kant. 
M.V.I.: Wat jij beschrijft is de schizofrenie
die Jacques Rancière ook bij Foucault terug-
vindt, in een artikel in Chroniques des temps
consensuels.
T.d.D.: Bij Foucault is dat toch minder aan
de hand. Hij weigert net als Deleuze om in
naam van anderen te spreken. Foucault
vervangt het model van de universele intel-
lectueel à la Sartre door wat hijzelf de speci-
fieke intellectueel noemt.
M.V.I.: Volgens Rancière vind je wel die
tweespalt van Sartre terug bij Foucault, tus-
sen de filosoof en de activist die Foucault
was in de jaren ’70. En van daaruit stelt
Rancière – met Foucault – dat je als intellec-
tueel geen meesterpositie inneemt en de
revolutie niet van directieven moet voor-
zien, als een mastermind. Want niet alleen
behoort het denken aan iedereen toe, op
een fundamenteler niveau zijn denken en
actie radicaal verschillend. Het denken
brengt je wel een eind verder, maar het kan
de actie niet over de hele lijn motiveren of
justifiëren. Tussen beide blijft een kloof, die
niet overbrugd wordt door het denken,
maar door een sprong, omdat ‘iets’ van de
orde van het ‘ondraaglijke’ is en tot hande-
len aanzet. Le sentiment d’un intolérable
noemt Rancière het. Ik voel wel wat voor die
categorie van het ondraaglijke bij Rancière.
Verontwaardiging lijkt me een belangrijke
drijfveer, of het nu om intellectuele praktij-
ken of om meer directe politieke interven-
ties gaat.
D.P.: Wat jij beschrijft is dat vage gevoel van
een onbestemde urgentie wat elke intellec-
tueel ervaart, en waar hij geen blijf mee
weet. ‘Wat ben ik hier nu eigenlijk aan het
doen?’ en ‘Ik moet toch iets doen’. Woorden
zijn zo licht en de realiteit is ondraaglijk…
T.d.D.: Je bent zo machteloos en tegelijk
denk je ‘ik moet toch nuttig zijn’. 
D.P.: Dat is misschien die verdeeldheid tus-
sen schrijftafel en barricades.
D.H.: Maar dat is niet de enige manier om
een dubbelleven te leiden als intellectueel.
Sartre is een heel specifiek type intellec-
tueel, iemand die vanuit zijn engagement
de publieke ruimte opzoekt. Je zou ook aan
Marguerite Duras kunnen denken, die
romans schrijft maar ook veel journalistiek
werk doet, vanuit een engagement en inte-
resse in de wereld. Of aan een figuur als
Alain Badiou. Net als bij Sartre is zijn filoso-
fische arbeid doortrokken van een engage-
ment of van vragen die met engagement te
maken hebben. Soms wordt over Badiou
gezegd dat hij zijn huidige populariteit te
danken heeft aan het feit dat hij ons in een
nostalgische reflex aan de oude intellec-
tueel herinnert, de intellectueel die zich uit-
spreekt over verschillende domeinen, die
terzelfdertijd de media niet schuwt, die geen
schrik heeft om gerecupereerd te worden
– kortom, allemaal aspecten die men ook
verbindt met een figuur als Sartre. 

—
De media als conditie van 
openbaarheid
—
De impact van andere media op 
andere sferen
—
Het denken wordt overbabbeld
—

D.P.: De media vormen geen conditie voor
een intellectuele openbaarheid, kunnen we
het zo stellen? 
T.d.D.: In elk geval beantwoorden ze niet
meer aan de definitie van de openbare sfeer
van Habermas: ze vormen geen ruimte meer
voor een openbaar debat dat iedereen aan-
gaat en waar iedereen aan kan deelnemen. 
M.V.I.: Je verschijnt in de media altijd op
bestelling, dat is het probleem – niemand
wandelt een studio binnen om een televisie-
station te claimen, elk optreden is een invul-
oefening en zelfs als je de luis in de pels bent
word je in die rol gevraagd. Voor mij veron-
derstelt een intellectuele geste dat je niet op
bestelling een gevraagde rol invult, en radio
en televisie bieden daar nog het minste kans
toe. Ze kunnen dus nauwelijks een intellec-
tueel klimaat vormen. 
D.H.: Er is geen mogelijkheid tot interventie?
T.d.D.: Interveniëren kan al niet om de sim-
pele reden dat er nog maar weinig live-uit-
zendingen zijn. Wanneer je echt inter-
venieert, wordt het eruit geknipt.
M.V.I.: Maar die ontwikkelingen binnen
radio en televisie storen mij minder, ik vind
het veel nefaster dat televisie ook andere
contexten begint te bepalen. Overal heeft
zich een televisueel spreken geïnstalleerd:
snel ritme, een permanent enthousiaste
toon in een ‘up-beat’-spreektempo… Je zou
eens moeten nagaan hoezeer het spreken in
de laatste twintig jaar gewijzigd is – het gaat
almaar sneller in steeds meer verkavelde
tijdspannes.
T.d.D.: Zwijgen kan niet meer.
D.P.: De angst voor de stilte. 
M.V.I.: Absoluut. Weet je wat nog een inter-
ventie kan zijn? Een uitzending van 4’33” –
vier minuten en drieëndertig seconden stil-
te – van Cage op de radio. Pas na zijn dood
ging die wens van Cage in vervulling en
werd zijn compositie op de radio uitgezon-
den. De grootste uitdaging van de BBC was
om zijn eigen alarmsysteem dat bij stiltes
aanspringt en de ether met muziek vult uit
te schakelen. Wel, die paniek, die angst voor
de stilte is vandaag compleet symptoma-
tisch geworden. We kunnen niet meer om
met stilte. Een wit beeld, een zwart beeld,
dat is een buitenaardse invasie voor ons. 
T.d.D.: Verschrikkelijk.
J.J.C.: Het wordt niet gepikt dat je zoiets
toont, mensen zappen weg. 
M.V.I.: Misschien is er een traag en ineffi-
ciënt spreken nodig? Stoppen met de elo-
quentie die we tot virtuositeit hebben leren
maken?
D.P.: Als het gaat om het scheppen van
kanalen voor Openbaar denken – om
Verschaffels titel te parafraseren – wordt
vaak naar het internet verwezen. 
M.V.I.: Inderdaad: waarom spreken we over
radio en televisie, internet is hét medium
dat de vraag naar openbaarheid herijkt. 
T.d.D.: Wat ik aan internet goed vind is dat
er een niche kan worden gecreëerd rond
een bepaald onderwerp, rond een gesprek of
een manier van spreken. 

Nicolai Hartmann
1882-1950

Alfred Mombert
1872-1942

Emile Verhaeren
1855-1916

Paul Hindemith
1895-1963
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D.P.: Maar schept dat een openbaarheid? Op
het internet zoekt iedereen zelf uit waar het
warm is, terwijl een lomp medium als tele-
visie ons confronteert met zaken waar we
niet om vroegen.
D.H.: Je verwijst naar de idee dat de openba-
re omroep zich in een universeel adres tot
iedereen richt – een beetje in de zin van
Badiou? 
D.P.: Ja. 
D.H.: Het grote verschil is dat internet een
horizontale structuur heeft. Er is geen hië-
rarchie, zoals bij de openbare televisie.
D.P.: En ik denk dat je dat verticale en hië-
rarchische niet zomaar moet verwerpen,
dat je die meesterpositie van het medium
moet affirmeren, hoe onmogelijk die ook
geworden is. Daarom ben ik de idee van
Bildung genegen. Je kan zeggen dat de posi-
tie van de meester-leraar onhoudbaar is,
want idealistisch en hiërarchisch en noem
maar op – en dat klopt natuurlijk ook –
maar toch: alleen door de wrevel en de wrij-
ving die zo’n arrogante positie oproept,
gebeurt er nog iets bij de luisteraar of bij de
student of de leerling. Alleen zo kan het
weten geprikkeld en uitgedaagd worden. 
T.d.D.: Je moet geen wrijving programme-
ren, er zal altijd wrijving zijn.
M.V.I.: Ook op het internet? Dat is toch een
heel toegankelijk medium, heel doorlaat-
baar, een plek claimen is er niet eens nodig. 
T.d.D.: Het internet is al helemaal geen
openbare sfeer à la Habermas meer, dat
staat vast: het is een combinatie van private
en publieke sfeer die compleet nieuw is. Je
kan je eigen intieme leven op het internet
verspreiden, de private, het intieme en het
publieke lopen er in elkaar over. 

—
De opkomst en de recuperatie van vrij
onderzoek
—
Het vrij onderzoek wordt naar de
kunsten gedraineerd
—
De kunstenaar wordt een simulacrum
van de generieke intellectueel
—

T.d.D.: Mag ik even resumeren? Ik zie een
positieve evolutie op de langere termijn.
Voor de Tweede Wereldoorlog bestond fun-
damenteel onderzoek niet aan de Belgische
universiteiten of beschouwde men dat als
een nutteloze bezigheid – je deed het gratis
en voor niets. Maar we zijn geleidelijk gaan
beseffen dat vrij onderzoek wél zin heeft, ook
al is het resultaat niet meteen zichtbaar of
meetbaar. Die ontwikkeling heeft zich eerst
in de geneeskunde en de biologie doorgezet,
in de positieve wetenschappen, en daarna in
de menswetenschappen, de sociologie, de
psychologie… met het gevolg dat de sociolo-
gen nu vaak als de therapeuten van de
maatschappij opdraven, dat ze worden
geraadpleegd voor alles wat er scheefloopt in
de wereld. En vandaag verplaatst dat zich
naar de kunsten, nu worden de kunsten een
soort vergaarbak voor de idee van vrij
onderzoek. En dat gebeurt op basis van een
misplaatste analogie tussen artistiek en
wetenschappelijk onderzoek. Men doet alsof
kunstenaars aan research doen. Een pijnlijk
misverstand, een kunstenaar ‘onderzoekt’
niet zoals een wetenschapper dat doet.
Picasso zei “je ne cherche pas, je trouve”.
D.H.: En nu is er zelfs een doctoraat in de
kunsten.
T.d.D.: Wat een onzin! In de kunsten bestaat
al langer een ambigue relatie tussen theorie
en praktijk en nu probeert men dat te legiti-
meren door een onderscheid tussen kunst
en onderzoek in de kunst te maken. Dat is per-
vers. Maar wat ik net wilde zeggen, je kan
een intellectueel ook gewoon definiëren als
iemand die gratis denkt.
M.V.I.: Zoals een kunstenaar.
D.P.: Kunstenaars en intellectuelen hebben
nog iets gemeen vandaag, ze moeten allebei
de maatschappelijke relevantie van hun
praktijk aantonen.
M.V.I.: Mij interesseert de morfogenese van
die figuren: de kunstenaar en de intellec-
tueel. Wanneer zijn ze historisch ontstaan,
wanneer zijn het categorieën geworden en
op welke manier leven we – bewust of onbe-
wust – nog in de erflast van die historische
momenten? Allebei zijn het kinderen van
zowel een romantische traditie als van het
verlichtingsdenken, vele motieven uit die
tradities hebben ze gemeen. Een roman-
tisch motief dat bijvoorbeeld doorleeft is dat

kunstenaars nog steeds als zieners worden
beschouwd, begiftigd met een soort zesde
zintuig, die door het koffiedik van de actua-
liteit kunnen kijken als waren het orakels
van Delphi. Het zouden liminale figuren
zijn – een elite in de marge zoals de Franse
sociologe Nathalie Heinich dat noemt. 
J.J.C.: Het predikaat ‘intellectueel’ is niet
echt positief bedoeld. Een intellectueel is
eigenlijk iemand die wat achteroploopt en
van de wereld niet weet – un intello zeggen
ze in het Frans. Dat klinkt niet als een com-
pliment.
M.V.I.: Ik denk ook aan hilarische media-
stunts, zoals Table of free voices, waar kun-
stenaars en intellectuelen zich op enkele
minuten moeten uitspreken over alle grote
problemen in deze wereld, als waren ze
beslagen in de meest diverse kennisgebie-
den. Ik begrijp dat de toenemende speciali-
satie de nood aan synthese groot maakt,
maar kunstenaars op een dergelijke wijze
overbelasten met de rol van synthetische
alziener is grotesk. 
T.d.D.: Je kan ook gewoon zeggen dat kun-
stenaars en intellectuelen ‘vrij denken’, los
van elk nut of van iedere onmiddellijke toe-
passing.
M.V.I.: Maar er gaat méér achter zo’n opvat-
ting schuil. Bijvoorbeeld, de romantische
subjectiviteit heeft een soort hyper-
individualisme avant la lettre geïntrodu-
ceerd, dat nu wijdverbreid is en van ons allen
‘de vrije scheppers’ van onszelf, van ons leven
maakt. Alain Ehrenberg bespreekt dat in
Fatigue de soi, hij verbindt dat met de toename
van melancholie of – in actueel medisch jar-
gon – van depressies in onze samenleving.
Want de grotere verantwoordelijkheid om
onszelf eigenhandig te ‘scheppen’ gaat
gepaard met een euforie, maar ook – de ande-
re kant van de medaille – met frustratie
indien we tekortschieten ten opzichte van het
ideale zelfbeeld. Historisch gezien was de
melancholie de ziekte van ‘bijzondere’ men-
sen, bij uitstek kunstenaars en geleerden.
D.P.: De denker van Rodin kan staan voor de
intellectueel, de melancholicus van Dürer
wordt vaak met een modern kunstenaars-
type verbonden… 
M.V.I.: En in beide gevallen gaat het om zit-
tende figuren, verzonken in gedachten, met
de vuist tegen het hoofd als in een denkge-
baar. Solipsistische figuren, teruggetrokken
in zichzelf, aan de rand van het gedruis van
de wereld. 
D.P.: Wil jij die romantische definities coun-
teren?
M.V.I.: Het zijn misschien minder definities
dan wel beeldvormingen, die je niet zomaar
vervangt als ging het om een paar sokken.
Het zit complex in elkaar. Maar, ja, ik stel me
wel zeer kritisch op ten aanzien van die hard-
nekkige zweem van solipsisme dat rond de
kunstenaar en intellectueel hangt, met alle
hyperindividualistische uitwassen vandien.
Althans in mijn eigen leven deden de belang-
rijkste intellectuele sleutelmomenten zich in
intersubjectieve constellaties voor. Het zijn
mijn ‘denkaffaires’. Kortstondig of langdu-
rig, maakt niet uit, wanneer zo’n ‘verhou-
ding’ zich aandient is dat uniek, net als bij
een verliefdheid. Noem het mentale libido.

Jean-Jacques Cassiman Onderzoeker en
specialist in de menselijke genetica. Hij is
sinds 1998 afdelingshoofd van het
Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van
de Katholieke Universiteit Leuven.
Thierry de Duve Kunstheoreticus en filo-
soof. Hij is professor aan de Universiteit van
Rijsel (Lille 3).
Dominiek Hoens Filosoof. Bereidt een
proefschrift voor over de liefde in het werk
van Lacan.
Dirk Pültau Kunsthistoricus. Hoofdredac-
teur van De Witte Raaf.
Myriam Van Imschoot Theoretica en
dansdramaturge. Zij is stichter van Sarma
(www.sarma.be).

* De begeleidende fragmenten zijn afkomstig uit:
Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988),
opgenomen in: De Glans der Dingen. Studies en
kritieken over kunst en cultuur, Mechelen,
Uitgeverij Vlees & Beton, 1989.

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Dirk Pültau 

Afbeeldingen: Gerhard Richter
selectie uit reeks: 48 portretten, 1971-1972

In Openbaar denken * gaat Bart Verschaffel
ervan uit dat gedachten gesitueerd en par-
ticulier zijn, maar de situatie waarin ze
gedacht worden ook te buiten gaan en niet
te herleiden zijn tot louter opinie of tot een
effect van een individuele geschiedenis en
contingente omstandigheden. Verschaffel
verduidelijkt deze ambiguïteit van het den-
ken door een onderscheid te maken tussen
wat gedachten enerzijds onontkoombaar
zijn en wat ze anderzijds zouden moeten
zijn. Gedachten zijn feitelijk met een
bepaalde plaats, historische omstandig-
heden en een particuliere eigenaardigheid
verbonden, maar ze moeten zich eveneens
van deze verbanden ontdoen om de kwali-
ficatie ‘gedachte’ te verdienen. Kortom,
denken is de plicht zich te emanciperen van
het al dan niet zelfgekozen, in min of
meerdere mate benauwende keurslijf van
een context.

Deze stelling zou polemisch kunnen wor-
den ingezet tegen een hedendaagse voor-
keur voor praktische kennis waarbij van
het omgekeerde wordt uitgegaan: gedach-
ten zijn altijd abstract en staan los van
enige context, vandaar dat het onze plicht is
praktische, concrete en in de eerste plaats
binnen een specifieke context bruikbare
gedachten te denken. De expert is de figuur
bij uitstek die deze plicht vervult: elke
gedachte is een antwoord op een precies
gearticuleerde vraag en die vraag ont-
springt op haar beurt aan een duidelijke, zo
niet door allen dan toch door velen aange-
voelde nood. De expert verliest zich niet in
omwegen of paradoxen maar geeft een
eenduidig antwoord op een vraag waarvan
de legitimiteit niet ter discussie staat. Zo
heeft ook ons onderwijs er zich toe bepaald
om niet langer een vrijplaats te zijn waar
een schilleriaanse speldrift tot ontwikkeling
wordt gebracht maar om studenten vaar-
digheden aan te leren en om verondersteld
nutteloze kennis tot een minimum te
beperken. Tegenover een even geruisloze
als gewelddadige verschuiving als deze kan
Verschaffels ‘herkenningscriterium’ voor
intellectualiteit – “Intellectueel is iedere
bezigheid waarbij Shakespeare er toe doet.”
(p. 175) – alleen maar schril afsteken.

Beide posities lijken het spiegelbeeld van
elkaar te zijn: ze verdedigen allebei een
denken dat zich tegen een buiten, een ver-
val of een dwaling dient te verdedigen. In
het ene geval verweert men zich tegen het
gevaar van een teveel aan denken, in het
andere tegen een gebrek eraan.
Verschaffels pleidooi voor een openbaar
denken, met name een denken dat niet is
opgesloten in een ongevaarlijke marge, zet
zich af tegen een denken dat niet voorbij de
contouren van een enge, in casu Vlaamse
cultuur raakt, of dat dreigt te vervallen in
een lege debatcultuur of bloedeloze lippen-
dienst aan ‘ruimte voor kritiek’. Evenzo
wordt het ontwikkelen van bruikbare
expertise – van het nog onvoltooide maar
met de inzet van voldoende onderzoeks-
middelen binnenkort voltooide antwoord
op vastomlijnde vragen – bedreigd door
scepticisme, speculatie, ethische overwe-
gingen en verstrooiing door het geluidloze
rumoer van vragen die zich tegen de noch-
tans streng afgelijnde randen van ‘het
expertisedomein’ opdringen. In beide
opvattingen kan men het denken ervan
verdenken zichzelf te verraden en zich uit
te leveren aan wat de naam ‘denken’ niet
verdient. Beide posities functioneren vol-
gens eenzelfde onderliggend schema en
zijn schatplichtig aan elkaar.

Deze dialectische impasse suggereert
haar eigen oplossing en wel onder de vorm
van een soort tussenweg waarop de twee
uitgetekende posities elkaar bij voorkeur
conflictloos aanvullen. Vraag is evenwel of
beide opvattingen aangaande het denken
niet iets onaangeroerd laten, en dus, of de
hierboven geschetste polemiek niet aange-
vuld dient te worden met een ‘denken’ dat
zich aan dit dilemma onttrekt en zich een-
voudigweg elders situeert.

Hier moeten we naar Alain Badiou ver-
wijzen en zijn suggesties over waar en
wanneer ‘denken’ plaatsvindt. Wat hij
‘denken’ noemt is geen theorie geabstra-
heerd van een praktijk of context en is
evenmin een opgebouwde en onmiddellijk
inzetbare ‘expertise’. Denken vindt niet
plaats vanuit een humanistisch ideaal of

onder verwijzing naar bestaande, concrete
noden. Denken zou er evengoed niet kun-
nen zijn; het heeft iets overtolligs en con-
tingents. Elk denken, aldus Badiou, wordt
geprovoceerd door een evenement dat,
naargelang de situatie waarbinnen het
optreedt, amoureus, wetenschappelijk,
politiek of artistiek van aard kan zijn. Hoe
verschillend deze denkwijzen ook mogen
zijn, ze delen dit met elkaar dat ze vertrek-
ken vanuit een anomalie, dit wil zeggen
een evenement dat men, bijvoorbeeld,
vanuit een bestaande expertise als niet
relevant of zelfs onbestaande terzijde kan
schuiven. Dit denken, dat postevenemen-
tieel is, impliceert een breuk met de op dat
moment gebruikelijke manier waarmee
men bijvoorbeeld een politiek probleem
analyseert, begrijpt en behandelt. Het
dient zich niet te onttrekken aan een
nadrukkelijke actualiteit omdat het daar-
mee in principe niets te maken heeft en
zich louter affirmatief opstelt aangaande
het nieuwe, het ongedachte dat zich door-
heen het denken aangediend zal hebben. Het
kan zich evenmin in gangbare formules
articuleren of zich beroepen op een
bestaande expertise.

In dit ‘denken’ verdwijnt de verdeling
tussen theorie en praktijk: elke stelling is
performatief van aard omdat ze inter-
venieert in de situatie waarin ze wordt
geformuleerd en uitgaat van een onher-
leidbare en eventueel – denk aan de poli-
tiek – niet te herhalen mogelijkheid. De
praktijk vertrekt op zijn beurt vanuit een
situatie én een supplement dat deze situa-
tie verstoort en problematisch maakt. Dit
maakt de praktijk niet tot een leeg of onge-
grond handelen, maar het veronderstelt
een erkenning en minimaal begrip van
wat dit supplement of evenement te den-
ken geeft. Deze erkenning anticipeert de
(theoretische) grond waarop elke hande-
ling gesteld kan worden.

Met het problematische van dit ‘denken’
– vanuit de bestaande situatie bekeken is
het ongegrond, verontrustend en poten-
tieel gevaarlijk – zal elke praxis geconfron-
teerd worden als het erom gaat zich te legi-
timeren binnen de context waarin zij
plaatsvindt. Laat ons even de psychoanaly-
se voor ogen houden als een denken dat
vanuit het evenement opereert – met
name dat van de overdracht. Het probleem
van de psychoanalyse is niet alleen dat ze
de kritieken met betrekking tot haar
wetenschappelijk statuut of therapeu-
tische efficiëntie moeilijk en niet afdoende
kan weerleggen, maar schuilt in de eigen-
aardigheid van haar denken. Dit denken
vertrekt vanuit het evenement van de ont-
moeting tussen analysant en psychoanaly-
ticus en de enige plicht van het denken
bestaat erin dit evenement ernstig te
nemen en te achterhalen welke conse-
quenties dit heeft. In dat opzicht is psycho-
analyse een praxis, een samengaan van
theorie en praktijk, waarbij de een op radi-
cale wijze niet zonder de ander kan. Het
lijkt me net dit soort denken te zijn, een
denken dat een subjectief engagement
vooronderstelt, waar moeilijk een gelegiti-
meerde plaats aan kan worden gegeven.
Deze moeilijkheid ontstaat niet vanuit een
gebrek aan tolerantie maar door de wens
elk subjectief moment in wat denken heet,
uit te bannen. Het ontstaat door de heden-
daagse ondenkbaarheid van een denken
waarvoor een engagement een noodzake-
lijke voorwaarde is.

Dominiek Hoens

* Bart Verschaffel, Openbaar denken (1988),
opgenomen in: De Glans der Dingen. Studies en
kritieken over kunst en cultuur, Mechelen,
Uitgeverij Vlees & Beton, 1989.

Denken
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Container 3: De puntzak van Heine

Met Lieven De Cauter, Paul De Vylder, Rudi Laermans en Bart Verschaffel

Bart Verschaffel: Arthur Schopenhauer aan Julius Frauenstädt, 2 maart 1849.

Beste Julius,
Met mij is alles als vanouds. Ook de poedel laat je groeten. Maar moet je

horen wat ons is overkomen! Op 18 september – stel je voor! – de brug gebarrica-
deerd, en die bandieten staan tot vlak bij mijn huis, mikkend en schietend op de solda-
ten in de steeg, en het huis trilt van het tegenvuur!

Dan hoor ik plots stemmen en geroep aan mijn kamerdeur. Ik dacht dat het
dat canaille van de onafhankelijken was, en barricadeer de deur. Die wordt geramd.
Maar dan roept de meid met haar fijn stemmetje: “het zijn slechts enkele
Oostenrijkers”.

En ik open terstond voor deze dierbare vrienden: twintig blauwgebroekte,
rijzige Bohemers stormen binnen, om vanuit mijn vensters op de onafhankelijken te
schieten. Maar dan bedenken ze snel dat het beter zal gaan vanuit het huis van de
buurman. Vanop de eerste verdieping overschouwt de officier het gespuis achter de
barricade; en onmiddellijk laat ik hem die grote dubbele toneelkijker brengen, waar-
mee jij ooit naar die ballon hebt gekeken.

Wat een schouwspel voor wijze geesten!

Lieven De Cauter: Goedenavond, welkom in Container, vanavond gaat het over
de puntzak van Heinrich Heine, dat was een soort briefproject, dat wij, deze vier
heren, in Amsterdam hebben gebracht, in het kader van een reeks over theater en
politiek, en dat briefproject… maar misschien toch eerst de heren voorstellen, want
dat was zo gevraagd: dat is de heer, recht tegenover mij, Bart Verschaffel, weten-
schapsfilosoof, naast Bart zit de heer Paul De Vylder, kunsthistoricus en kunstenaar
en naast Paul zit de heer Rudi Laermans, cultuursocioloog; ikzelf ben uiteraard
Lieven De Cauter, en ik ben filosoof en kunsthistoricus, om u te dienen.

Nu die Puntzak, dat was een briefproject, die brieven waarvan u er net eentje hoor-
de, die werden in serie voorgelezen. Bij de voorbereiding van dat project bleef een
aantal vragen liggen en die vragen willen we vanavond eigenlijk opnemen. De eer-
ste vraag was eigenlijk: hoe verhouden zich die intellectuelen, schrijvers, kunste-
naars, filosofen tot de geschiedenis die in de revolte aan de oppervlakte, in de revo-
lutie uitbarst. Dus de eerste vraag, hoe verhouden intellectuelen zich tot revolte en
dus ook tot geschiedenis. In die brieven kwam eigenlijk ook een tweede vraag – in
bepaalde van die brieven heel specifiek – aan bod, maar die hebben we ook laten
liggen, namelijk, wat ís die geschiedenis die daarbuiten aan het uitbarsten is? 
En een derde vraag, die we niet hebben laten liggen, maar waar we toen nooit uit-
gekomen zijn, was: hoe brengen we die documenten, die brokstukken geschiedenis,
in beeld? We hebben een aantal dingen uitgeprobeerd, in gedachten althans… Nu,
vanavond, willen we, binnen het medium televisie, of binnen het medium
Container, eigenlijk proberen om die dingen op beeld te zetten. We hebben een
aantal dingen voorbereid en die gaan we dus uitproberen en daar gaan we over dis-
cussiëren. Er zijn dus drie vragen, en omdat we die drie vragen niet systematisch
geordend en grondig kunnen behandelen in het bestek van een uur, stel ik voor dat
we ze door elkaar behandelen…
B.V.: Ik vind het geen kwaad idee om vooraan in het programma meerdere brieven
tegelijk of meerdere brieven na elkaar op tafel te leggen, zodat we over veel brieven
tegelijk kunnen spreken. Als we nog een brief lezen en meteen nog wat materiaal
laten zien, dan heeft iedereen een duidelijk beeld van wat we willen doen.
L.D.C.: Het kan duidelijker worden… Met Schopenhauer hebben we een bepaald
soort combinatie gemaakt tussen een brief en een bepaalde beeldreeks: Goya,
Desastres de la guerra. Ik ben gewonnen om Heine…
Paul De Vylder: Wel ja, ik zou eerst proberen uit te leggen wat er eigenlijk zo
merkwaardig is aan die brieven en die brievenreeks. Het feit dat we dus kriskras
een vijftien-, zestiental brieven uitgekozen hebben, en die zonder enig commentaar
– eigenlijk zelfs zonder de schrijvers van die brieven en de aangesprokenen te ver-
noemen – zomaar over het publiek hebben gestort… dat we dat eigenlijk niet
bedoeld hebben als een mystificatie, maar eigenlijk als een nadenken over de
geschiedenis zélf, omdat het blijkbaar zo is dat in de meeste gevallen geschiedenis
beschouwd wordt als een eindeloze interpretatiereeks, een interpretatie van een
interpretatie enzovoort… zodanig dat er een soort interpreterende korst komt te 
zitten rond wat wij geschiedenis noemen. En wij hebben dus specifiek een aantal
authentieke brokstukken die tussen de plooien van de Grote Geschiedenis met een
grote G zitten, daar vantussen gehaald en, zonder die te dateren of te situeren,
gebruikt. En nu is het niet zo dat wij die beelden, het plaatsen van die beeldreeksen
op die documenten, dat wij dat als een soort illustratie of als een soort amusement
doen. Wij hebben eigenlijk geprobeerd – met eigenlijk heel veel plezier en lol die we
dus daaraan beleefd hebben – om die documenten, die 19de-eeuwse geschreven
documenten, brieven, te plaatsen tegenover tamelijk incongruente, tamelijk moei-
lijk daarmee overeen te brengen beeldreeksen, die eigenlijk op hun beurt andere
documenten zijn, zodanig dat uit het scheef zitten van de reeksen op mekaar, dat
daar eigenlijk een niet interpreterend… – bewustzijn is natuurlijk een afschuwelijk
woord – maar dus een besef van het dode karakter van die documenten naar boven
komt. 
L.D.C.: Ja… dat is in elk geval…
P.D.V.: En dat wou ik toch aanbrengen, omdat anders dus een hoop materiaal aan-
geboden wordt, zonder dat eigenlijk de optiek waaruit die ontstaan is aangeboden
wordt.
Rudi Laermans: Ik zou er nog een ding willen aan toevoegen, je doet het voorko-
men alsof je enerzijds de brieven hebt, die een zeker soort van tijdsbeeld weergeven,
en anderzijds de beelden die je erop plakt, om aldus dat tijdsbeeld dat in de brieven

wordt gegeven eigenlijk voor een stuk te problematiseren. Nu, ik denk dat je reeds
als je die brieven gewoon naast elkaar legt, dat je dan al het probleem krijgt van
ja… wat is geschiedenis, wat is geschiedschrijving…
P.D.V.: Uiteraard! Dat heb ik dus ook gesteld…
R.L.: …omdat het om heel verschillende standpunten gaat. Als er vanavond nog
een aantal brieven boven tafel komt, om het zo te zeggen, dan gaan we dat ook ver-
nemen – dat er vanuit heel verschillende posities is geschreven over…
P.D.V.: Maar ik heb dus wel duidelijk gesteld dat die problematisering al aanwezig
was vanuit het feit dat we een aantal niet met elkaar verbonden brieven – zonder
adressering, zonder situering – gewoon tegen mekaar laten opbotsen hebben. Maar
blijkbaar was de vonk… Wij voelden dat er een soort enthousiasme in het in
mekaar vijzen van die niet met elkaar verbonden stukken, dat dat eigenlijk ont-
brak. En dan, op dat moment, zijn we pas op het idee gekomen om daar dwars op,
loodrecht op die dingen, documenten te zetten uit een ander medium, maar die dus
evenzeer als de brieven scheef… maar door dat in mekaar werken krijg je dus een
soort nieuwe dimensie, die zich als het ware een klein beetje ontdoet van heel die
korst die ik daarjuist beschreef, die interpreterende korst die wij gewoonlijk
geschiedenis noemen – en wat eigenlijk een soort falsificatie is van…
B.V.: Ok.
L.D.C.: Ok.
B.V.: Ga je nu lezen?
P.D.V.: Maar nu zou ik, nu dat dus het probleem…
L.D.C.: Nu mag het.
P.D.V.: Nu mag het. Dus, dit is een brief van Heinrich Heine, het is eigenlijk geen
brief, het is een voorwoord, gericht aan de lezers van zijn essay Lutezia van 1856.

Beste,
Slechts met afschuw en afgrijzen denk ik aan de tijd waarin de duistere beel-

denstormers aan de macht zullen komen. Met hun eeltige handen zullen ze zonder
erbarmen de marmerzuilen van de schoonheid kapotslaan die mij zo dierbaar zijn.
Zij zullen al dat fantastisch klatergoud en speels gedoe van de kunst vernietigen, dat
de dichter zo lief was… De nachtegalen, die nutteloze zangers, zullen verjaagd wor-
den en ach, mijn liederenboek zal door de kruidenier gebruikt worden om er punt-
zakken mee te draaien, waarin hij dan koffie en tabak kan inpakken voor de oude
wijven van de toekomst. Ach ja, ik kan dit allemaal voorzien, en ik word door een
onuitsprekelijke treurnis bevangen wanneer ik aan de ondergang denk waarmee het
zegevierende proletariaat mijn verzen bedreigt – verzen die samen met de gehele,
vertrouwde, romantische wereld ten onder zullen gaan. En toch, ik geef het grif toe,
dit communisme, dat zo vijandig staat tegenover al mijn belangen en neigingen,
oefent op mijn ziel een betovering uit waartegen ik mij niet kan verweren.

Als ik de uitspraak niet kan weerleggen dat alle mensen het recht hebben te
eten, dan moet ik mij neerleggen bij al haar gevolgtrekkingen. Als ik daaraan denk,
loop ik gevaar mijn verstand te verliezen. Ik geloof dat ik alle demonen van de waar-
heid al, in triomf, rond mij zie dansen, en ten langen leste wordt mijn hart overwel-
digd door een grootmoedige vertwijfeling. En ik roep uit: zij is al lang geleden
berecht en veroordeeld, deze oude maatschappij. Dat ook voor haar recht geschiede.
Laat deze oude wereld maar in puin geslagen worden – een wereld waarin de
onschuld omkwam, waarin de zelfzucht gedijde, waarin de mens uitgehongerd werd
door de mens. Dat zij van de grond tot de top mogen vernietigd worden, die witge-
kalkte graven waarin leugens en onrechtvaardigheid huisden. En gezegend zij die
kruidenier die uit mijn gedichten puntzakken zal draaien, om er koffie of tabak in te
verpakken voor de arme, ouwe, goede wijven, die zich in de huidige wereld van
onrecht dergelijke genoegens moesten ontzeggen – dat er rechtvaardigheid heerse,
ook al vergaat de wereld!

P.D.V.: Voilà!
L.D.C.: Een mooie brief.
R.L.: En mooie prenten!
L.D.C.: En mooie prenten. Maar ik blijf erbij dat de twee mekaar…
B.V.: …ze staan echt wel loodrecht op elkaar.
P.D.V.: Het is niet voor niets dat deze keuze gemaakt is, uiteraard. Het is niet voor
niets dat hier…
L.D.C.: Het was niet onze keuze hé…
P.D.V.: Pas op, onze, mijne, jouwe… laat ons dat even buiten beschouwing laten.
Het is zo dat, wat ik daarjuist proberen uitleggen heb, dus het loswrikken van het
ene document door het andere, dat ik dat eigenlijk hier heel sterk aanvoel. Dat 
bijvoorbeeld op het ogenblik van die geweldige verscheurdheid bij Heine, die dus
eigenlijk uitgespuwd wordt door heel de welwillende burgerlijke intelligentsia,
zowel van Duitsland als van Frankrijk… dat hij op een bepaald ogenblik heel zijn
artistieke productie metaforisch als een soort tabakszak ziet, en dat dat dan gepro-
jecteerd wordt tegenover al die nymfomane boudoirscènes. Dat is eigenlijk, dat
geeft aan de twee… pas op, het geeft niet alleen aan de brief van Heine een eigen-
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aardige draai, het geeft tenslotte ook aan die romantische portretten een heel 
eigenaardige draai. En dus, op dat ogenblik nader je eigenlijk een soort, je zou bijna
kunnen zeggen, het breken in de geschiedenis van dorre dingen die tegen mekaar
opbreken.
B.V.: Ik snap toch niet goed wat je er precies wil mee doen. Dus, ik kan wel 
snappen, op het moment dat je met zo’n beelden die mooie brief van Heine bijna
platslaat, zeker als je dat voor de eerste keer ziet…
P.D.V.: Of vice versa. Stel dat iemand met zo’n mooie prenten, dat je dan met die
brief…
B.V.: Ik denk dat in dit geval de beelden het winnen. Zeker als je dat de eerste keer
ziet.
P.D.V.: Ja, dat kan natuurlijk zijn omdat beelden wel een sterk aandacht benemend
medium zijn.
B.V.: Ja. Maar goed, behalve het feit dat je die documenten of die brief van Heine
optilt en in één keer buiten elke mogelijke context plaatst, althans buiten elke
mogelijk te verwachten context plaatst… Doe je nog iets, gebeurt er nog iets meer
mee wat je kan benoemen, of niet?
P.D.V.: Ik vind dat er een soort semantische meerwaarde ontstaat door deze bot-
sing…
B.V.: Dat er meer betekenis is, maar kan je zeggen welke?
P.D.V.: Welke precies, dat is moeilijk te omschrijven. Ik kan de vraag eventueel
anders beantwoorden. Een eerste stap in de meerwaarde is het feit dat die twee 
dingen mekaar eigenlijk gaan interpreteren, niet meer dat wij dus vanuit een
alziend standpunt naar een verleden gaan kijken, maar dat die twee dingen 
werkelijk gelijk twee ijsschotsen op elkaar botsen en dat die een nieuwe configura-
tie vormen… dat is een soort meerwaarde.
L.D.C.: Ja, maar je zou dus kunnen zeggen: dat werkt dan altijd. Je neemt willekeu-
rige… je zegt ‘prent x’ en ‘tekst y’…
P.D.V.: …niet altijd…
L.D.C.: Waar is de verborgen, de ondergrondse verbinding tussen Heine en bou-
doir? Gewoon de antipode?
R.L.: Voor mij kwam het zo over alsof je wou duidelijk maken: enerzijds is hier
iemand aan het woord met een sympathie voor het communisme – een intellectuele
positie die uit de geschiedenis niet onbekend is – maar die er anderzijds ook wel een
zekere afkeer voor heeft, omdat hij weet, ja, het vraagt offers enzovoort… En dat je
tegenover die sympathie voor het communisme eigenlijk een soort van burgerij in
beeld brengt, en met name de binnenkamers van die burgerij.
P.D.V.: De burgerij… ik denk dat de platen eigenlijk wel zo populair waren… Ik durf
niet zeggen dat het dus volksprenten zijn, maar de meeste van die dingen zijn litho-
grafieën. Die waren zo goedkoop dat ze eigenlijk bijna als de videocassettes van de
videoshops van de romantiek kunnen doorgaan. Dus ik geloof niet dat ik de bedoe-
ling gehad heb, of een associatie willen leggen heb tussen de binnenkamers van de
burgerij, en daartegen dus de tragiek van deze kerel die zich verscheurd weet tus-
sen zijn verbondenheid met al zijn romantische artistieke idealen en – voor hem een
vaststaand feit – de komst van het proletariaat. Dat laatste is trouwens een van de
merkwaardigste dingen aan Heine, dat hij daarop blijft hameren… voor hem is dat
dus geen spielerei hé!
B.V.: Maar die houding heb je wel bij een hele hoop… trouwens in een aantal van
die andere brieven zit ook de idee van, datgene waar ik mee bezig ben, namelijk
poëzie, schoonheid, de mooie dingen enzovoort… dat dat onder de druk van de
nieuwe tijd wordt platgewalst. Ofwel zullen de dingen verwateren, worden ze
kitsch, ofwel worden ze gewoon weggeduwd, worden ze gebruikt om puntzakken
mee te draaien waarin koffie verkocht wordt. Bij die brief van Goethe…
L.D.C.: Ja, maar Goethe is toch een totaal andere positie.
R.L.: Misschien dat we dadelijk die brief eens kunnen beluisteren, maar… het is
een heel andere positie om te zeggen: ik heb sympathie voor het communisme, 
er is een zekere zaak van sociale rechtvaardigheid waarmee ik mij verwant voel –
en anderzijds te zeggen, de massa staat aan mijn deur – wat je ook een beetje bij
Schopenhauer beluistert – en die massa gaat mijn bibliotheek vernietigen. Dat is
een heel andere positie. De positie – durf ik zeggen – van Goethe is tegenwoordig
die van mensen als Steiner en dergelijke, wat eigenlijk een conservatieve positie is,
wat gewoon een afgeschermde positie is: ik zit in mijn bibliotheek en ik wil niet
horen wat er daarbuiten gebeurt. Terwijl Heine hoort heel duidelijk wat er op de
straat gebeurt en als ik het poëtisch mag zeggen: ‘de verzuchtingen van het volk
weerklinken in zijn hart’ – wat bij de conservatieve Goethe helemaal niet het geval
is. 
P.D.V.: Absoluut, en ik geloof dat dit eerder aansluit bij die verborgen associatie die
ik wou maken. Dus ik zie in die prenten eigenlijk een tamelijk oppervlakkig, voor
vroeg 19de-eeuwse normen sterk gemediatiseerd kunstbesef – ik zet me daar niet
tegen af, ik trek mijn neus niet op voor deze vroegromantische prenten. En ik stel
daartegenover werkelijk dus een artiest die zijn verscheurdheid niet alleen uit-
spreekt maar ook echt beleefd heeft. Bijvoorbeeld, als ik dat contrasteer – als u me
toestaat – met een andere kerel die dus ook, zoals u daarjuist zei, een positie à la
Goethe inneemt of een cynische attitude… zou ik een brief van Flaubert willen 
citeren aan zijn maîtresse van augustus 1846. Die zegt letterlijk: 

Voor mij zijn er op de wereld slechts mooie verzen, welgevormde zinnen,
harmonieuze zingende zinnen, schone zonsondergangen en maneschijn, en kleur-
rijke schilderijen, antieke marmers en karakteristieke koppen. Daarbuiten niets! 
Van de gehele politiek versta ik maar één ding en dat is de muiterij, l’émeute.

Dus de opstand, het oproer. Je ziet dus, die sluit zich af in een soort volledige afstan-
delijkheid…
L.D.C.: Pure esthetiek.
P.D.V.: …terwijl hier, bij Heine krijg je dus een echte verscheurdheid. En dus van-
daar, ten opzichte van heel dat kabbelende, frivole, bijna volkse kleinburgerlijke
leven, zie je hier de verscheurdheid van heel die romantische wereld die ondergaat.
En dat bedoel ik, dat kun je dus niet door interpreterende attitudes vinden, dat kun
je maar vinden als je twee incongruente stukken waarvan je op het eerste zicht
zegt ‘maar wat hebben die met elkaar te maken?’ op mekaar laat kletsen.
B.V.: Mag ik eens vragen… Staat er nog iets meer over… Ik begrijp alleen de
opstand of ik… Dus het laatste…
P.D.V.: De laatste zin, da’s de finale zin uit de brief, ja. Niets, van de gehele politiek
versta ik maar één ding en dat is de muiterij, enfin, muiterij, oproer, in het Frans
staat er l’ émeute. Dus…
B.V.: ’t Is wel een vreemde zin, nee?
L.D.C.: Het is de esthetica van het oproer. Hij verstaat alleen schone dingen, dus
mooie zinnen, mooie zonsondergangen en de schoonheid van het oproer, het feest
of het sublieme van het geweld. 
P.D.V.: Het sublieme van het… 
L.D.C.: …maar ook het feest.
P.D.V.: Hij is niet meer betrokken. “Daarbuiten niets.”

L.D.C.: Oproer is ook carnaval hé.
P.D.V.: Awel voilà!
L.D.C.: Dus de twee.
P.D.V.: Daar zie je dus het cynisme van Flaubert tegenover bijvoorbeeld de 
romantische verscheurdheid van een Heine. 
L.D.C.: En laten we nu een derde positie…
R.L.: Die van Goethe… 
L.D.C.: Die van Goethe, voilà.
R.L.: Die zou ik nog even willen toelichten in vergelijking met de twee voorgaande
posities. Iemand als Flaubert ziet nog een soort van esthetisch redmiddel. Er is nog
een soort… hij kan zich nog opsluiten in de bibliotheek, en hij voelt zich daar nog
veilig. Terwijl iemand als Goethe, die voelt zich zelfs niet meer veilig in zijn biblio-
theek. Hij ziet zijn bibliotheek al verbrokkelen, uit elkaar vallen, hij ziet de boek-
verbranding al gebeuren. Goed: Goethe verwoordt het een en ander in een brief
aan Zelter.

Beste Zelter,
Alles… is nu ultra, alles transcendeert onophoudelijk, zowel in het denken

als in het doen. Niemand kent zichzelf nog, niemand begrijpt het element waarin hij
zweeft en werkzaam is, niemand de stof die hij bewerkt.

Jonge mensen worden veel te vroeg geprikkeld en dan in de tijdstroom meege-
sleurd. Rijkdom en snelheid is wat de wereld bewondert en waarnaar iedereen streeft.
Spoorwegen, exprespost, stoomschepen en alle mogelijke faciliteiten van de communi-
catie zijn het, waarop de welopgevoede wereld aanstuurt; door te veel vorming zal
men in middelmatigheid verstarren. En dat is ook het resultaat van de algemeenheid,
van het feit dat een cultuur van de middelmaat gemeengoed is geworden.

Eigenlijk is deze eeuw voor knappe koppen, voor snelle, praktische mensen,
die, met een zekere wendbaarheid uitgerust, hun superioriteit tegenover de menigte
voelen, terwijl ze zelf niet tot het hoogste in staat zijn.

Laat ons zoveel mogelijk aan de gezindheid vasthouden, waarmee we zijn
begonnen; wij zullen, met wellicht nog weinigen, de laatsten zijn van een tijdperk,
dat waarschijnlijk niet zo gauw weerkeert.

R.L.: Dat einde zegt alles, denk ik. Een tijdperk dat niet zo gauw weerkeert, 
de ondergang staat voor de deur en eigenlijk zit hij al met één been te denken in de
tijd na de ondergang. Ik vind het trouwens een heel mooie brief omdat de elemen-
ten die hij aanreikt zo herkenbaar zijn, de knappe koppen, de snelle praktische
mensen die heel wendbaar zijn…
L.D.C.: Ja, het lijkt wel een aanval op de yuppies.
R.L.: Je kan het ook een aanval vinden op een zekere vorm van denkcultuur,
geconcentreerd rond journalistiek, talkshows… vlot praten, veel babbelen maar
eigenlijk weinig zeggen.
B.V.: Het is ook het constateren van iets wat onvermijdelijk is.
L.D.C.: Wel, het is echt de opkomst van de massacultuur. Hij stelt het vast.
B.V.: ’t is geen aanval. Het is een soort van klacht of zo.
P.D.V.: Ja maar er klinkt toch een zekere superioriteit uit. Hij meet dus dat komen-
de en eigenlijk stinkt dat voor hem hé. Je voelt dat dus zo uit die brief… dus, hij kan
het niet meer… enfin, ik zeg niet dat hij zijn best moet doen, maar het stinkt tussen
de regels.
L.D.C.: Ja, en er is een ongelofelijke superioriteit, dus de echte cultuur, ‘wij’, met
weinigen. Met weinigen…
B.V.: Met al de stervende helden van…
L.D.C.: Ja, dat wou ik net zeggen, die passen daar schitterend bij.
P.D.V.: Ja maar, die heeft Rudi tijdens zijn lezing niet kunnen zien – maar daar zie je
weer een haakse wending: dus in tegenstelling tot die volkse, eerder kleinburger-
lijke, frivole boudoirprenten, heb je hier nu een soort officiële retoriek van het
heroïsche, het verhevene, het sublieme…
L.D.C.: Het klassieke…
P.D.V.: …en dat…
B.V.: …in die prenten, maar in die brief van Goethe ook?
P.D.V.: Nee, in de prenten. En dat staat nu, óp die ingehouden, ingeslikte, tussen zijn
tanden uitgesproken superioriteit, voor die wisseling van een cultuur die hij met een
lelijk oog ziet aankomen. En dan zie je dus eigenlijk het verschil, als je tegenover wat
die superioriteit nu inhoudt, als je daartegenover bijvoorbeeld de officiële retoriek van
les prix de Rome stelt, de Romeprijzen van eind 18de eeuw tot en met het midden van
de 19de eeuw, dan zie je dat die oude cultuur, die superioriteitscultuur, dat die eigenlijk
bezig is zélf andere wendingen aan te nemen. Want, wat men les pompiers noemt, dat
zijn dus werkelijk ongeloofwaardige tableaux vivants, dat zijn gaapstukken waar het
grote publiek dus werkelijk naar ging kijken als naar de levende zeemeermin of weet
ik veel.
B.V.: Dat soort houdingen waarover we het nu hebben, en zeker die van Goethe,
vind ik eigenlijk tamelijk gedateerd. 
R.L.: Nee, ik dacht net te zeggen…
B.V.: …ja maar nee, gedateerd… 
L.D.C.: …ze zijn bijzonder actueel…
B.V.: …ja maar nee, ze zijn actueel in die zin dat sommige mensen nog zo’n positie
innemen.
R.L.: Ja, maar waarom wordt dit soort van positie reeds twee eeuwen lang her-
haald, doet men reeds twee eeuwen lang alsof we leven na de apocalyps, na de
grote ondergang? Ja, dan zou de wereld al heel lang vergaan moeten zijn, als dit
reeds twee eeuwen wordt herhaald. Waarom kan dit soort positie zo lang herhaald
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worden en nog steeds op applaus worden onthaald? Als je dit zegt, dan krijg je…
L.D.C.: Het is de juiste positie voor de intellectueel. Hij scoort altijd als hij klaagt
over de massacultuur, de beeldcultuur, de beeldstroom, de vervlakking, het nieuw
analfabetisme, noem maar op.
P.D.V.: Absoluut, terwijl als je dan de retoriek daartegenover zet, maar werkelijk de
beeldretoriek, want je zou daar natuurlijk, weet ik veel, een of andere goethiaanse
prozatekst – zoals er zoveel zijn – tegenover kunnen zetten… Maar nee, als je uit
onverdachte hoek namelijk de laureaten van de Romeprijs daartegen laat klinken,
dan zie je dat die superioriteit en die weeklacht over de superioriteit, dat dat eigen-
lijk een soort variant is op een retoriek. En dat wordt schrijnend door die stervende
‘heroën’ die voor allerlei…
L.D.C.: Dat vind ik nu wel wat overdreven.
P.D.V.: Nee.
L.D.C.: Het geklaag over de massacultuur als pure retoriek van de hand doen, dat
kan je niet doen, vind ik.
B.V.: Ah nee, want veel dingen die je leest in die brief van Goethe… een en ander
lijkt nogal te kloppen. “Rijkdom en snelheid is wat de wereld bewondert en waar-
naar iedereen streeft. Spoorwegen, exprespost, stoomschepen en alle mogelijke faci-
liteiten van de communicatie zijn het, waarop de welopgevoede wereld aanstuurt.”
P.D.V.: Uiteraard.
B.V.: Dus begin 19de eeuw: “eigenlijk is dit een eeuw voor knappe koppen, snelle
praktische mensen…”
P.D.V.: Maar natuurlijk. Maar uiteraard!
L.D.C.: Het is een mooie, juiste brief in zekere zin. 
P.D.V.: Niemand zegt dat die brief eigenlijk van een of andere ondermaanse idioot
op de tafel gerold is hé. Dus wat er gezegd wordt…
L.D.C.: Ja alhoewel, het is niet uw lievelingsbrief ! 
P.D.V.: Nee nee, het is mijn lievelingsbrief niet, maar ik vind de combinatie van
deze, laat ons zeggen, gedegen gedocumenteerde…
L.D.C.: …maar dat is het wél…
P.D.V.: …inzichtelijke, maar superieure… superioriteitsbrief… Dus als je die stelt
tegenover de officiële retoriek, dan vraag je je af, in wiens naam, in welke naam is
Goethe of gelijk wie na Goethe een cultuur aan het beklagen? Dus, waarom is er
iets fout aan die knappe koppen en die snelle toestanden en weet ik veel…  Uit
naam van…
B.V.: …daar is niet zo moeilijk op te antwoorden: dingen die hij belangrijk vindt, 
hij merkt dat daarin, in de wereld zoals die verandert en zoals hij die kan extrapole-
ren vanaf ontwikkelingen die hem opvallen… Dat voor de dingen die hij belangrijk
vindt, en voor de positie van waaruit hij kan doen wat hij doet, dat voor die positie
en voor die dingen weinig plaats zal zijn, of dat er een soort marginalisering komt.
Maar ik vind die positie van Goethe niet zo interessant in die zin… je kan natuurlijk
zeggen, kijk, we hebben de geschiedenis, ik geloof in de geschiedenis, en de
geschiedenis gaat de verkeerde kant op. Je kan een andere positie nemen, de iro-
nische positie, en zeggen: ach, de geschiedenis bestaat eigenlijk niet. Dus, je kan
een soort van superioriteit opbouwen door de geschiedenis te ontmaskeren en te
zeggen: wat verschijnt als geschiedenis, is in feite maar een constructie.
P.D.V.: Ah maar ja! Da’s duidelijk!
B.V.: Maar die positie vind ik veel moderner en – wat ik daarnet bedoelde – veel
actueler, in die zin dat… Goethe, je stapt erin of je stapt er niet in, terwijl, het is
geen echt argument. Het is geen echt argument.
L.D.C.: Dat is dus eigenlijk postmoderner.
B.V.: Wat is postmodern?
L.D.C.: Wat jij… 
B.V.: Ah ja, dus de ironische houding ten opzichte van de geschiedenis, eigenlijk
zeggen, ach de geschiedenis bestaat toch niet, dat is allemaal maar het in figuur
brengen op een tamelijk toevallige, vrijblijvende manier, een zeer esthetische
manier om naar de geschiedenis te…
P.D.V.: Maar is dat postmodern? Want ik herinner mij een brief die niet in onze 
collectie zit van Benjamin Constant waarin hij vertelt over de geschiedenis, en hij
zegt, eigenlijk is God gestorven terwijl hij de schepping aan het maken was. Alles is
eigenlijk… niemand weet nog waarvoor dat dient… hij heeft dat niet kunnen afwer-
ken… Dus er is een horloge aan het werken maar er is geen wijzerplaat meer aan.
En je ziet, dat is vroege romantiek, dat is geen postmoderniteit.
L.D.C.: Ja natuurlijk, maar ik bedoel…
P.D.V.: …en ik zou dát bijvoorbeeld tegenover Goethe…
B.V.: Pas op, de ironie zit evengoed in de romantiek.
P.D.V.: Natuurlijk, maar ze is contemporain aan de heer Goethe, ’t is dat wat ik wil
opmerken.
B.V.: Ah ja…
R.L.: Bart, mag ik even ingaan op jouw opmerking. Het is een heel zwaar state-
ment dat je maakt: de geschiedenis bestaat niet. Het is een groot verschil…
B.V.: Nee, ik zeg, het is een mogelijke positie die verdedigd is van in het midden van
de 19de eeuw, de positie die je hebt met die brief die jij gekozen had van
Toergenjew. Dat is eigenlijk de positie die zegt: vandaag is het revolutie, vandaag is
er oproer, ik ga in Parijs rondlopen en kijken, en waar is ze, ik vind ze niet. Het
enige wat ik zie zijn mensen die lopen en druk doen en allemaal op zoek zijn naar
de revolutie – en waar is de revolutie eigenlijk? Ja dus, dat is het soort belijden van
een ongeloof in de geschiedenis. Een revolutie is een historisch moment, dus als de
geschiedenis met hoofdletter ergens te zien zou moeten zijn, is het op het moment
dat er zich belangrijke breuken voordoen, dat de geschiedenis verdicht tot een tafe-
reel.
P.D.V.: Dat zou moeten hé! De geschiedenis werkelijk gelijk een soort stam met
dikke takken en kleine takjes, maar dat vind ik dus een soort metafoor die com-
pleet onhoudbaar gebleken is. Dan krijg je dus…
B.V.: Dat is wat ik bedoel, dat is wat ik bedoel.
P.D.V.: …dan verval je in de constructietheorie, dus de geschiedenis als een con-
structie met belangrijke en minder belangrijke enzovoort.
B.V.: Dat is wat ik bedoel. Op het moment dat je dat ontmaskert, dat je zegt, eigenlijk
is wat wij geschiedenis noemen slechts de wijze waarop geschiedenis geschreven
wordt, in figuren getrokken wordt… En op het moment dat je ter plekke gaat kijken,
blijkt van die constructies, die achteraf gemaakt worden, eigenlijk niets te bespeu-
ren… Want Toergenjew wandelt de hele dag door in Parijs op zoek naar de revolutie,
en er is revolutie, alleen, ze is werkelijk niet te zien. Hij vindt ze niet. En dan kom je
bij zijn slot, de slotzin van zijn brief is dan zoiets als… Ja, Rudi heeft hem bij zich…
R.L.: Ja, het is een heel mooi slot, het is eigenlijk wel de moeite om het eens…
L.D.C.: Ik wil nog één korte… Kort, heel kort… Namelijk, ik noem dat postmodern
omdat ik denk dat het zich realiseren van: “geschiedenis is eigenlijk een verbrok-
keld proces, onoverzichtelijk, dat heeft geen richting” – dat dat nooit, of niet bij
mijn weten, gesystematiseerd is in de filosofie… bij de modernen laat ons zeggen,
dus vanaf de Verlichting. Dat het pas nu is, en daarom is het nu actueel, dat het nu
is dat dat bewustzijn eigenlijk gethematiseerd wordt binnen de filosofie. Daarom…
gewoon voor de duidelijkheid.
R.L.: Ok, waarover gaat het allemaal. Opstand in Parijs, een brief naar aanleiding
van opstand in Parijs, van Toergenjew aan een Parijse dame, en die brief wordt door

hemzelf in de aanhef omschreven als een “nauwkeurig verslag van wat ik op maan-
dag 15 mei 1848 heb gezien”. En ik citeer dus even het slot in extenso, dat heel goed
duidelijk maakt wat Toergenjew nu eigenlijk heeft gezien op die 15de mei 1848.

Van heel de massa dingen die mij troffen, zal ik er slechts drie noemen. Dat
was in de eerste plaats de uiterlijke orde die niet ophield rondom de Assemblée te
heersen; die kartonnen speeltjes, genaamd soldaten, bewaakten de opstand zo angst-
vallig mogelijk; na hem te laten doorgaan, sloten zij zich daarna weer aaneen […]

Wat mij ook trof, was hoe de cocos- en sigarenventers zich door de menigte
heen bewogen: gretig, voldaan en onverschillig leken zij vissers, die een welbeladen
net binnenhalen.

Ten derde, wat mij persoonlijk erg verwonderde, was de onmogelijkheid die
ik ondervond mij rekenschap te geven van de gevoelens van het volk op een dergelijk
ogenblik; erewoord, ik kon niet uitmaken wat zij verlangden, wat zij duchtten, of zij
revolutionair waren of reactionair, of gewoon ordelievend. Zij leken op het einde van
de onweersbui te wachten. – En niettemin richtte ik mij dikwijls tot werklieden in
kiel… Zij wachtten af… Zij wachtten af!... wat is toch de geschiedenis?... voorzienig-
heid, toeval, ironie of noodlot?...

R.L.: Ik wou even, niet direct op die heel mooie laatste woorden van die brief inpik-
ken, maar op wat jij zei, Bart. Ik denk dat er een verschil is tussen enerzijds de positie
van te zeggen ‘de geschiedenis heeft geen telos’, een aanval doen op de geschiedenis-
filosofie – en geschiedenisfilosofisch is duidelijk bijvoorbeeld het denken van een
Heine, het proletariaat zal opkomen, van een Goethe, de ondergang is er, het is een
ijzeren wetmatigheid, dat is geschiedenisfilosofisch denken – en anderzijds de geschie-
denis als zodanig loochenen. Ik denk niet dat iemand als Toergenjew eigenlijk de
geschiedenis loochent. Hij loochent de geschiedenisfilosofie, het opstellen van meta-
verhalen rond de geschiedenis.
P.D.V.: Het is bijna alsof hij zich wanhopig afvraagt, wat is het toch? Terwijl bij-
voorbeeld bij een kerel als Nietzsche, die zegt gewoon, geschiedenis, dat is onzin en
dat is toeval. 
R.L.: Bij hem [Toergenjew] is het nog een vraag.
P.D.V.: Hij vraagt zich eigenlijk af, maar mensen, wat is hier gaande? Dat is niet een
soort statement wat hij maakt. Hij zegt, is dat de geschiedenis? Dus, stallekes met
frietverkopers en ondertussen lopen er wat soldaten die ook niet weten wat ze moe-
ten doen. Dus, hij is eigenlijk eerder verbijsterd. Dus, dat is inderdaad niet dat 
kentheoretisch standpunt wat hij inneemt.
R.L.: Hij ziet eigenlijk dat een aantal kleine geschiedenissen zich op die straten
afspelen, die voor een groot stuk ook allemaal samenhangen met levensgeschiede-
nissen, met wat mensen doen, en dergelijke meer. En die geschiedenissen die lopen
als het ware allemaal echt samen, in die straten, geschiedenissen van soldaten, van
verkopers, verkoopsters enzovoort. En dan vraagt hij zich als het ware af, van ja
maar, waar zit dan de geschiedenis met de grote G, de geschiedenis van de geschie-
denisfilosofie. En die is blijkbaar weg, er zijn alleen een massa kleine geschiedenis-
sen die blijkbaar daar samenkomen en dat samenkomen wordt dan achteraf, of de
dag daarna misschien in de krant, ‘opstand’ genoemd. 
L.D.C.: Ja, het is dát, je mag niet zeggen dat de grote geschiedenis een fictie is van
de geschiedenisfilosofie. Iedereen maakt die geschiedenis méé. Als iemand zegt, ik
sta aan de juiste kant van de geschiedenis…
P.D.V.: Ok Lieven, maar je kunt Toergenjew geen standpunten in zijn schoenen
schuiven – noch een Goethe, noch gelijk wie – die hij zelf… Je kunt diegenen niet
‘verwant met postmoderniteit’ noemen, die eigenlijk een totaal andere wrong
geven aan de oorspronkelijke verbijstering. Want je mag niet vergeten, het is niet
een kerel zoals Nietzsche met zijn hamer… Toergenjew doet dat niet, die is eigenlijk
verbijsterd. Die zegt, mensen…
B.V.: Ja ja maar, de bodem van de verbijstering is, om het woord te gebruiken, een
soort van kentheoretische vraag van: ja, waar is ze naartoe? Ik kan ze niet zien, en
als ik ze niet zie, wat ís er dan eigenlijk? Want een aantal van de mogelijkheden die
hij voorstelt, zoals het toeval en zo, op het moment dat je zoiets zegt, de geschiede-
nis is toeval, zeg je eigenlijk, er is geen grote figuur.
R.L.: Ja, dat is waar, maar er is iets… 
B.V.: Er is geen… Eigenlijk is een mogelijke conclusie: ja, we hebben allemaal kleine
verhaaltjes, en iedereen leeft zijn leven en dat roert door elkaar, en in een keer heb
je een soort uitbarsting van geweld, een uitbarsting van… de dingen die worden
gestoord, je hebt een breuk. En op dat moment lijkt de nood aan het begrijpen van
wat er gebeurt, door dat geweld precies te tonen – kijk, er is een breuk in de
geschiedenis – het hoogst. En precies op dat moment, en dat is interessant aan die
brief van Toergenjew, zegt hij, ja… je hebt alleen maar kleine geschiedenissen, en
kleine geschiedenissen kan je niet optellen en tot een grote geschiedenis maken.
P.D.V.: Ja, maar daar zie je eigenlijk de ervaring, dus de empirische ervaring, van de
man die tussen de menigte staat, die de schok moet verwerken dat die ervaring niet
gelijk is aan een mentale constructie. En dat er eigenlijk tussen die twee, tussen de
empirie van de dingen die rond u gebeuren en anderzijds het begrijpen van de din-
gen, dat daar eigenlijk bijvoorbeeld tussentermen tussen zitten, mediatietermen. 
En bijvoorbeeld, wij hebben daar ergens een tekst voor gekozen, voor die Genève-
toestanden, waar dus de geschiedenis in haar gemedieerde vorm…
L.D.C.: Ja ja, dat is interessant…
P.D.V.: Ja maar nee – dat zou bijvoorbeeld op dit punt zeer mooi van pas komen…
Waar je dus ziet dat die geschiedenis eigenlijk tegelijk een fabricaat is en tegelijk
toch geënt is op een empirie, ook al wordt die achteraf – een bepaalde empirie – 
uitgeroepen tot geschiedenis. Dat is het merkwaardige van de zaak.
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L.D.C.: De geschiedenis zelf kan je nooit tonen.
P.D.V.: Voilà. Dus, en daarmee zou het misschien interessant zijn…
L.D.C.: Ja, ja, we nemen het korte fragment van Valéry…
P.D.V.: Voilà!
L.D.C.: …uit Mauvaises Pensées, hij schrijft:

De ‘getuige’ van historische gebeurtenissen, van een grote veldslag, of van
de Verrijzenis, kijkt misschien naar zijn vingernagels, of naar een kei aan zijn voe-
ten. Neem aan dat hij elk ‘effect’ schrapt, zich beperkt tot wat hij werkelijk ziet, zich
afzondert met wat bestaat: Wat zie je – Caesar? Neen, ik zie een stukje kale schedel,
en het gedrang, en de geur van de massa, maken mij misselijk.

B.V.: Daar zie je toch duidelijk dat… Wel, waarom ik dat thema daarnet had 
aangebracht, daar zie je duidelijk een soort scepticisme – wat legitiem is, namelijk,
waar is de geschiedenis eigenlijk, ik zie ze niet. Wat zie je, wat kan je tonen als je de
geschiedenis wil tonen? Je wil een massagraf tonen en je toont eigenlijk een bos in
de sneeuw. Of je wil belangrijke historische ontmoetingen tonen en je toont 
eigenlijk twee mensen die elkaar een hand geven. 
P.D.V.: Of uit een auto stappen. 
B.V.: Of die uit een auto stappen. Dus op het moment dat je de geschiedenis wil
tonen, kan je ze eigenlijk niet tonen. De geschiedenis is niet te zien. Wat te zien is,
lijkt te banaal, kan je niet invoegen in dat grote patroon. Nu, van daaruit kan je
zeggen, zoals Valéry doet: ik zonder mij af met wat bestaat en ik zie stukjes kale
schedel – Huizinga heeft dat ergens… uitsnijdingetjes van zichtbaarheid genoemd,
zoiets. Dat is wat je kan tonen. Maar die houding kan een ethische weigering van
de geschiedenis verbergen.
P.D.V.: Wat bedoel je daarmee?
B.V.: Wel, bijvoorbeeld bij Goethe heb je een soort weigering van de geschiedenis in
de zin dat hij zegt: de geschiedenis loopt mij voorbij, ik volg niet meer, en ik blijf
mijn waarden beschermen, maar ik weet dat ik een verloren strijd lever. 
P.D.V.: Het is niet de geschiedenis die hij weigert, het is de cultuur die hij dus…
B.V.: …hij stapt uit de tram… 
L.D.C.: …de trein.
P.D.V.: Ja, ik weet het niet.
B.V.: Of de trein… Hij stapt uit de trein. Terwijl je een meer contemporaine houding
ten opzichte van de geschiedenis hebt, die gebaseerd is op een de geschiedenis
bestaat niet – geschiedenisverhalen zijn vormen van kijken, zijn vormen van 
constructies, dus je verwacht toch niet van mij dat ik me engageer in iets wat ik zelf
herken en erken als een constructie. 
P.D.V.: Nee, maar dit is weer een verhaal over een constructie. Dit is wéér een 
verhaal. Daar ontkom je niet aan! Terwijl, wat ik daarjuist zei…
B.V.: Nee, dat is tamelijk triviaal. Dat is tamelijk triviaal.
P.D.V.: Ja maar neen, het blijft… het is een doordraaien van een cirkel hé! Dus, eens
je die in gang zet, dat je zegt: ik constateer dat het een constructie is, dan ben je
weer een stap verder. Terwijl, wat ik nu juist aanbreng, dat is het feit dat je langs de
ene kant een empirie hebt en dat je langs de andere kant een constructie hebt. 
En dat daartussen een tussenstof zit, de mediatie, die in ons geval duidelijk aange-
toond werd door het tv-medium, die dus van kerels en heren en dames die mekaar
begroeten, een historisch… Want de tekst die daar dan bij volgt, dat is dan: ‘diplo-
matieke besprekingen over de wereldvrede’ enzovoort. En je ziet dus de schedel, 
de kale schedel van Caesar zie je hé!
R.L.: Ik…
L.D.C.: …ik zit nog een beetje te vissen naar wat Bart… die ethische weigering, 
dat is mij niet duidelijk. Dus dat punt over Valéry.
R.L.: Ja, maar wat wordt eigenlijk geweigerd, Bart? De geschiedenis in haar 
hoedanigheid van geschiedschrijving, van het leggen van verbanden tussen al die
kleine geschiedenissen, contingente gebeurtenissen, van de samenloop van
omstandigheden… noem het allemaal hoe dat je het wil…
B.V.: Nee, neem bijvoorbeeld de Franse Revolutie. Als je dat bij elkaar optelt, heb je
een grote hoop doden, er zijn spotprenten van de Franse Revolutie met stapels afge-
hakte hoofden. Nu, dat is, als je dat alles bij elkaar optelt, een gigantische hoeveel-
heid bloed die daar vergoten is. En die nu voor ons alles bij elkaar tamelijk accepta-
bel is, precies doordat we daar een verhaal van de geschiedenis over vertellen. Dus,
het lijkt alsof iets wat we toch duidelijk herkennen en erkennen als een construc-
tie, bekwaam is om een hele hoop geweld op te nemen, daar een zekere, een soort
schijn van zin of van onontkoombaarheid, morele onontkoombaarheid aan te
geven. 
P.D.V.: Omdat ze daar een symbool van maken.
L.D.C.: Ja maar je kan er ook niet van tussenuit hé. Bart, jij gebruikt nogal eens de
metafoor van de trein, ik vermoed dat ze van Braudel is, maar dat doet er nu niet
toe… Geschiedenis, kan je zeggen, is een trein…
B.V.: …van Paul Veyne…
L.D.C.: …die een richting heeft. Dat is één vraag, de klassieke vraag: de vooruit-
gang, de richting van de geschiedenis, de Grote Geschiedenis. Maar je kan ook de
vraag stellen, wat gebeurt er in die trein? Mensen vallen in slaap, er bloeit iets
moois tussen mensen, mensen maken ruzie, we hebben het over voetbal en over
politiek, weet ik veel, duizend-en-een kleine anekdotes. Dat is óók geschiedenis.
Dat is een beetje zwart en wit laat ons zeggen: de moderne, de oude opvatting, de
mythologie van de geschiedenis, de grote Franse Revolutie; en daartegenover kleine
geschiedenissen… 
P.D.V.: …de petites histoires…
L.D.C.: …ik zie Caesar, een kale schedel. Ik kijk naar de keien als de Verrijzenis
plaatsgrijpt.

B.V.: Maar wat je precies in een opstoot of in een revolutie hebt, dat is in zekere zin
dat dingen die in de trein gebeuren – namelijk dat iemand in de trein vermoord
wordt – onmiddellijk zonder afstand opgenomen worden door we rijden met de
grote trein van de mensheid in de richting van… enzovoort. 
R.L.: Maar Bart…
L.D.C.: Je kán ook niet anders. Op een bepaald moment, om die metafoor te blijven
gebruiken, realiseer je je: ik zit op de verkeerde trein. Nu, als er genoeg mensen zijn
die zeggen, de trein rijdt in de verkeerde richting, dan trek je aan de noodrem. 
En Benjamin noemt de revolutie de noodrem van de geschiedenis!
P.D.V.: Ben je van die metafoor nu een soort moraal aan het maken?
L.D.C.: Nee, maar ik vind ze interessant. Ook omdat Marx zegt…
B.V.: Wat zegt Benjamin?
L.D.C.: Benjamin zegt, de revolutie is de noodrem in de trein van de geschiedenis.
Marx zegt, het is de locomotief van de geschiedenis. Dus in die zin is die trein inder-
daad een parabel. Nu, ik denk dat je er niet van tussenuit kan, om op een bepaald
moment te zeggen… trouwens, ook die solidariteit die je krijgt als een trein lang
vast zit bijvoorbeeld, dan maak je geschiedenis… Dus op een bepaald moment
maken mensen geschiedenis door te zeggen: we trekken aan de noodrem. En dan
wordt die kleine geschiedenis, van die mensen die in slaap vallen of mekaar leren
kennen…
P.D.V.: …of niet in slaap vallen, ja…
L.D.C.: …dat wordt grote geschiedenis. En daar kan je niet van tussenuit. Ik denk
dus, die mythologisering van de Franse Revolutie, dat is zeker waar, maar je kan er
ook niet van tussenuit om op bepaalde momenten, denk ik – en dat voel je bij
Büchner bijvoorbeeld – om op bepaalde momenten te kiezen en te zeggen: dit is 
verkeerd. Trouwens, ook Heine trekt eigenlijk die conclusie: de geschiedenis gaat
de verkeerde kant uit – of het kan niet anders, ze gaat de goede kant op. Een soort
oordeel. En ik dacht dat jouw ethische toestand in die richting ging… maar niet
helemaal?
B.V.: Nee… 
L.D.C.: Ik dacht…
B.V.: Rudi wou nog iets zeggen…
R.L.: Wat Valéry eigenlijk doet, is niet zomaar geschiedenis of zo weigeren, het is
eigenlijk betekenisgeving als zodanig weigeren, denk ik. In de zin van, er is de
stomme realiteit, die idioot is, altijd singulier, concreet gelokaliseerd op een bepaal-
de tijd en plaats. Je kan daar tegenaan lopen of wat dan ook, maar ze is uiteindelijk
betekenisloos. En wij geven ze betekenis. Dus, dat is niet alleen maar het punt van
geschiedschrijving of dergelijke, dat is gewoon het algemeen menselijke feit van:
geef je de dingen betekenis of geef je ze geen betekenis?
B.V.: Nee nee maar, Valéry weigert niet betekenis, wat hij zegt is dat alle betekenis-
geving in wezen een vorm van poëzie is, namelijk van verzinsel – van toegevoegd…
L.D.C.: Ja maar je kan heel dat citaat van Valéry herschrijven en het hebben over
liefde. Liefde zie je niet. Liefde zie je net zomin, dat is ook een fictie. Of een soort
constructie. 
B.V.: Ja, je kan zeggen, je hebt die hoeveelheid adrenaline in je bloed…
L.D.C.: Ah ja, je ziet iemand blozen of je ziet iemand smelten. Alhoewel, zien 
smelten is ook al een metafoor. 
P.D.V.: Maar de geschiedenis is toch een specifieke… dus wat er hier gezegd wordt is
heel juist ten opzichte van de realiteit tout court. Wel, geschiedenis is daar een zeer
specifieke vertaling van, van die realiteit. Dus je hebt die problematiek van: hier,
deze kleurtjes, dit papier, deze reukjes, deze lichtschijnsels enzovoort… de brute
empirie, wat maak je ervan? Is dat nu de realiteit? Maar geschiedenis zit daar nog
eens apart in, zit daar nog ambetanter in verwikkeld. Dus we zijn nog niet eens
klaar met onze spreekconstructies omtrent wat we zelf meemaken… Dus dubbel en
dwars dan ten opzichte van datgene wat voorbij is en waar wij van weten dat onze
woorden, dat onze betekenissen daaruit afgeleid zijn… Want wij hebben die niet
ontworpen. Ik ben niet wakker geworden en… Ik heb de wereld niet helemaal ont-
worpen. Die had een of andere constructie reeds voor mij. En daarom wijs ik steeds
opnieuw naar die mediatieterm; bijvoorbeeld, Bart spreekt dus over die stapels afge-
houwen hoofden van de Franse Revolutie, maar je kunt dus ook spreken over de
stapels, de piramiden boeken, pamfletten, karikaturen die de Franse Revolutie een
soort gemedieerde, een bemiddelde status hebben gegeven, aan het woord hebben
gebracht, die ondertussen ook de Franse Revolutie geworden zijn. En dat is dus een
zeer merkwaardige constatatie: dat de geschiedenis de geschiedenis niet is. En dat
kun je moeilijk over gewoon de realiteit tout court zeggen. En dat is het specifieke
wat ons eigenlijk hier met al die losse brokstukken en die botsingen tussen die
brokstukken bezighoudt. 
R.L.: Om nog eens even terug te komen op het punt, Paul raakt het ook aan: 
kleine geschiedenissen, grote geschiedenis. Ik denk inderdaad dat juist het samen-
treffen van kleine geschiedenissen als het ware feiten creëert die onontkoombaar
zijn voor wat daarna gebeurt. En in die zin ontstaat er zoiets als een historische
structuur, verdichten al die toevalstreffers, als je echt contingent wil gaan verder-
denken, verdichten die zich toch tot zoiets als een patroon en als een structuur. 
B.V.: Maar wacht…
L.D.C.: Ik denk dat er een omslag is.
B.V.: …er zit nog een klein briefje in van Büchner. Vind je dat… Dat is een soort 
ethische verzuchting: ik wil dat de wereld verandert. De wereld is slecht, ik wil dat
de wereld verandert. Vind je dat die houding die geschiedenis vooronderstelt? 
Dus een geloof in de geschiedenis vooronderstelt? Zou bijvoorbeeld ook…
L.D.C.: Dat denk ik wel ja.
B.V.: Ja?
L.D.C.: Dat denk ik wel.
B.V.: Dus Valéry zou zoiets niet kunnen zeggen, denk je.
L.D.C.: Dit is een strikvraag, neem ik aan. Dit is een strikvraag.
R.L.: Nee, ik denk dat ze gewoon historisch te beantwoorden is… om het nu hele-
maal meta te gaan maken: je kan evengoed zeggen, op de aarde gebeurt niks en in
de hemel gebeurt alles, en toch vanuit die houding, die een radicaal antihistorische
houding is tegenover de seculiere geschiedenis, toch een heel caritatieve opstelling
gaan innemen tegenover…
B.V.: Ah ja natuurlijk, dat kan… Zonder hemel dan…
L.D.C.: Maar ik denk niet dat dit een soort caritatief protest is.
R.L.: Nee, maar je hebt dus geen geloof in de geschiedenisfilosofie nodig om een
zeker ethisch engagement in de geschiedenis te ontwikkelen. 
B.V.: Precies, dát wou ik graag horen…
L.D.C.: Wel, ik denk dat er, ja, nee, misschien niet. Ofwel een soort religieus...
B.V.: Nee maar, neem nu eens een keer die brief van Büchner, maar misschien die
langere brief, dat is een mooiere dan die korte.
L.D.C.: Die lange? 
B.V.: Die lange…
L.D.C.: Ik zou ze na mekaar...
B.V.: Of na mekaar, ja. Ik vind dit ongelofelijk mooie brieven en ik vind er zoiets in,
een soort engagement wat bijna geen vooronderstellingen heeft.
L.D.C.: Daar zijn we het nog niet over eens. Maar eerst de brieven…
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Giesen, november 1833,
Liefste, 
Ik heb de geschiedenis van de revolutie bestudeerd. Ik voel mij als verpletterd

door het afschuwelijk fatalisme van de geschiedenis. Ik vind in de natuur van de
mens een ontstellende gelijkheid, in de menselijke verhoudingen een onafwendbare
macht, aan iedereen en niemand gegeven. De enkeling slechts schuim op het water,
de grote figuur louter toeval, de heerschappij van het genie een poppenspel, een bela-
chelijk gevecht met een ijzeren wet. Hem te kennen is het hoogste, hem te beheersen
onmogelijk. Het komt niet meer in mij op, mij voor de paradepaarden en de balie-
kluivers van de geschiedenis te buigen. Mijn ogen wennen aan het bloed. Maar ik
ben geen mes van een guillotine. Het moeten is een van de vloeken, waarmee de
mens gedoopt wordt. Wat is het in ons, dat liegt, moordt, steelt? Ik mag op die
gedachte niet dieper ingaan. Kon ik dit koude en gemartelde hart maar aan je boezem
leggen.

Georg

B.V.: Het is een ander temperament, maar ik denk dat Valéry zoiets kan zeggen.
Nee?
L.D.C.: Nee, de woede – trouwens, dat blijkt in die andere brief nog veel meer – de
woede, de gedrevenheid van Büchner… Enfin, dat was een echte revolutionair hé. 
R.L.: Hij spreekt trouwens, Bart, helemaal in het begin van het afschuwelijke fata-
lisme van de geschiedenis. Dat is een heel zwaar filosofisch geconnoteerde term…
L.D.C.: Dus hier is hij moe. Hier is hij moe.
B.V.: In de brief is hij moe. 
L.D.C.: Ja, vertwijfeld. Maar door een soort ethische gedrevenheid, of bijna een
politieke gedrevenheid, want daar [in de andere brief van Büchner] wordt het heel
duidelijk.
P.D.V.: Ik zal de kwaaie brief eens voorlezen.
L.D.C.: Die is kort en heel duidelijk.
P.D.V.: Darmstadt 1833,

Beste August,
De politieke verhoudingen kunnen mij razend maken. Het arme volk sleept

geduldig de karren, waarop de vorsten en liberalen hun apenkomedie spelen. Ik bid
elke avond tot de hennep en tot de lantarens. Geheel de uwe, Büchner.

B.V.: Dat is iets anders…
P.D.V.: Daar is hij echt kwaad…
L.D.C.: …en terecht.
R.L.: Maar waarom eigenlijk is voor jou de kwestie zo belangrijk, Bart, van de ver-
houding tussen engagement in de geschiedenis en het aanhangen van een zekere
geschiedenistheorie of -filosofie, of hoe je het noemen wil… Vind je dat belangrijk?
Om welke reden eigenlijk?
B.V.: Ik weet het niet, ik weet niet goed wat ik… Ik heb nog niet beslist.
L.D.C.: Wel, maar ik denk dat het historisch toch klopt – en dat zou natuurlijk
Habermas beweren – dat utopie nodig is. Een soort van utopie, een soort van 
verlangen, en de hoop op iets beters, hoe vaag ook, dat mensen drijft om de straat
op te gaan en te zeggen, nu is het genoeg geweest. Nu veranderen we het.
B.V.: Maar ja… als je concreet ziet, waarom gaan mensen de straat op? Ze gaan niet,
bijna, denk ik, niet de straat op om…
R.L.: Oho, er zijn heel veel voorbeelden van…
L.D.C.: Nee nee, het enthousiasme is bijzonder groot in 1848. 
B.V.: Nee nee, het klopt niet.
L.D.C.: Croce, bladzijden lang beschrijft hij alleen maar het enthousiasme van de
mensen. Alleen maar het enthousiasme.
B.V.: Het klopt niet, akkoord.
P.D.V.: Dus op een ogenblik kruisen ze elkaar toch, ook al zitten ze in hun meta-
forische locomotief of wat jullie daar… die ik nog altijd een soort treintje vind met
stationnetjes – maar enfin, ik snap dat van die noodrem en… Maar daar blijken ze
dan toch eigenlijk een soort plaats te verwerven, ook al wordt er dan geringschat-
tend gezegd van wij praten niet met de straat. Politiek wordt niet op straat bedre-
ven. En daar zie je… Wel, dat is dus de boutade van de eerste de beste politieker van
achter de hoek: wij praten niet met de straat. Dus politiek is iets wat niet op straat
gebeurt. Juist zoals dus de… 
B.V.: Mijne heren… mijne heren…
P.D.V.: …hovaardij van de geschiedenis ergens weg te steken in een of ander groots
kanaal, enfin…
B.V.: Ja, of de geschiedenis op straat gebeurt of niet, zullen we zien. Ik zou willen
afronden met een brief van, nee eigenlijk geen brief, een toespraak van Schelling,
begin van de 19de eeuw, dus de filosoof Schelling die toen hij rector was in
München gesproken heeft tot de studenten die hij verzameld had in de aula naar
aanleiding van studentenonlusten. 

Mijne Heren!

Ik heb u gevraagd mij vandaag, in deze uitzonderlijke omstandigheden, te
aanhoren.

Ik spreek tot u, niet in opdracht, niet omdat iemand mij dat gevraagd heeft,
maar enkel en alleen omdat mijn hele wezen het mij gebiedt. Want ik zou het niet
kunnen aanzien, dat een nacht zoals de vorige zich herhaalt, en dat die onrust blijft

duren – onrust die al genoeg schade heeft aangericht, en ons, en u, en de universiteit
zelf, in gevaar brengt. –

Ik spreek tot U, niet als uw meerdere, maar als uw leraar, die gij gedurende
vele kalme, en – wanneer ik erin slaagde u in uzelf, en in de diepte van de menselijke
geest te laten binnendringen  – die gij gedurende vele gelukkige uren met liefde,
begeesterd, beluisterd hebt.

Ik spreek tot U, niet als iemand die tegenover u staat, maar als iemand die
naast u staat, als vriend van de jeugd, als uw vriend, die u steeds als metgezellen
beschouwd heeft, als zijn medestrijders in de grote strijd der menselijke geest.

Geef ook vandaag gehoor aan de gids die gij, vol moed en vertrouwen,
gevolgd zijt op de weg naar inzicht. Overweeg wat hij u zegt. Toon dat ge een hogere
geest zijt, toon dat gij over het toevallige heen kunt kijken, en enkel het wezenlijke
zien.

Geweld is blind. De beste wil, de grootste waakzaamheid kan ontketend geweld niet
beheersen, of een doel geven.

Tegen geweld kan ik niets beginnen, maar wellicht kan ik bij u nog wel iets
bereiken. Ik kan niet het geweld aanspreken, daarom spreek ik u aan. Ik wend mij
tot U, ik vertrouw erop dat gij, in uw hart, de grote, eerbare beslissing zult nemen
dat dit alles, wat niet alleen mij, maar al uw leraars en allen die ons vaderland ter
harte gaat, bedroeft en diep verontrust, dat dit alles voorbij zal zijn. De tijd dringt,
ik moet het – alles bijeen genomen – weinige dat ik u wil zeggen, met weinig woor-
den zeggen. Het is slechts dit: ik vraag u om deze nacht rustig te blijven, zoals wij
hier nu zitten. Ik vraag u om thuis te blijven.

Het is zo weinig wat ik u vraag, zo weinig waartoe ik u, als leraar, als
vriend, aanmaan. Schaam u niet naar mij te luisteren. Ook mijn hart heeft gegloeid
voor al die idealen, die nu de uwe zijn, en gloeit nog daarvoor. Waag het, uzelf te
overwinnen. Eén moment van zelfverloochening zal het u kosten. Maar nadat gij die
vaste beslissing hebt genomen, zult gij u voelen groeien, zult gij u boven uzelf voelen
uitstijgen.

Ik laat u hier niet vandaan gaan, voor gij dat wat ik van u verlang – wat ik
in naam van het vaderland, in naam van de wetenschap, in naam van deze universi-
teit van u verlang – voor gij dit vast, zoals mannen betaamt, beslist hebt. Toon dat
niet bajonetten en sabels, maar het woord van een leraar, die zich bij u op niets
anders kan beroepen dan op zijn genegenheid en liefde, toon dat dat woord van een
leraar volstaat om stilte, om rust terug te brengen.
Ga rustig naar huis.
God zij met u.

(Friedrich Wilhelm Schelling, München)

Transcriptie: Mieke Mels
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belichting: Albert Devos en Noel Callaert; camera: Leon Balthazar, Willy Vandoren en
Willy Verburgt; cameracontrole: Bob Vlaminck; grafiek: Rik Jacques; dls-bediening:
Peter Boeyenas; beeldband: Robert Van Mechelen; mixing: Peter Vyncke; productie en
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PALAIS 
DES BEAUX-ARTS, 
BRUXELLES
PALEIS VOOR 
SCHONE KUNSTEN,
BRUSSEL
CENTRE FOR
FINE ARTS,
BRUSSELS
WWW.BOZAR.BE  |  + 32 (0)2 507 82 00

BO
ZAR 
EX
PO
27.04 > 03.06.2007
A4: GAME ON YOU
HELL’O MONSTERS
Blastus, Desro, Ewing 33 & Tatone
Vrije toegang

Lieven Herreman – Lymphoma
4 mei tot en met 24 juni 2007

Octave Landuyt – Ricorso/Goetic
eveneens in Kunsthal Sint-Pietersabdij, Gent en in het 
Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze

6 mei tot en met 24 juni 2007

Het abc van de Volkstuinen
i.s.m. Kadoc Leuven

13 juli tot en met 9 september 2007

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

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

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

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

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

Robert Mangold
Column Structure Paintings

26.04 – 02.06.2007
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RUDI LAERMANS

1.

Elk denken weet zich gebonden door meer
algemene uitgangspunten, door een histo-
risch specifieke configuratie van premissen
en evidenties. De configuratie werkt als een
soort van intellectuele programmatuur die
heel uiteenlopende realisaties mogelijk
maakt, maar tegelijkertijd voor thema-
tische verdichtingen en stilistische gelijke-
nissen zorgt. In de regel primeert het loute-
re opereren mét op het deconstrueren ván
de gebruikte programmatuur. Daardoor
blijven de impliciete begrenzingen van de
eigen ‘denkmachine’ vaak buiten beeld. We
denken niet wat we niet denken, we hebben
geen aandacht voor de immanente relatie
tussen denkmogelijkheden en -onmogelijk-
heden, tussen het feitelijk gedachte en het
virtueel ongedachte. Nochtans is elk ‘ik
denk’ altijd ook een ‘wij denken (niet)’, een
gesocialiseerde intellectualiteit waarin de
structurerende aanwezigheid van een met
anderen gedeelde programmatuur of denk-
constellatie zich in de eerste plaats toont in
de vorm van blinde vlekken.

De intellectuele constellatie waarin we
thans opereren, ontstond tijdens de jaren
’80 van de vorige eeuw en werd een eerste
keer historisch bezegeld met de plotse
implosie in 1989 van het reëel bestaande
communisme in Oost-Europa. Haar onmid-
dellijke humus was een overgangsdecen-
nium waarin het neoliberalisme al wel de
Angelsaksische wereld ging domineren,
maar de herinneringen aan de uiteenlopen-
de vormen van radicale politiek uit de jaren
’60 en ’70 nog hoogst levendig waren,
vooral op het continent, in ‘het oude
Europa’. Het is dus geen toeval dat precies
tijdens de jaren ’80 de uitdrukking ‘postmo-
derniteit’ ingeburgerd raakte. Ze paste als
gegoten bij een decennium dat excelleerde
in het tegelijk achteruit- en vooruitblikken
om ‘de eigen tijd’ te begrijpen. Niet zozeer
het modernistische geloof in de vooruit-
gang erodeerde – dat bleef én blijft rechtop
staan in het project van de wereld als markt
– wel de collectief gedeelde hoop op een
rechtvaardige en egalitaire sociale orde die
het woord ‘socialisme’ gedurende bijna
anderhalve eeuw van een roep- én strijd-
naam had voorzien. De jaren ’80 stonden
dan ook in het teken van een merkwaardige
melancholie, een unheimlich want nauwe-
lijks hardop uitgesproken adieu. We namen
afscheid van een utopisme dat constitutief
was voor de traditie van kritisch denken,
terwijl we diezelfde traditie ondanks de ver-
schrompelende politieke horizon probeer-
den trouw te blijven. Deze paradoxale con-
stellatie tekent tot op de dag van vandaag
ieder denken dat meer wil zijn dan loutere
‘fotologie’ (dixit Horkheimer & Adorno) en
zich niet tevreden stelt met moraliserende
snapshots van de bestaande maatschappe-
lijke verhoudingen.

2.

Zoveel moet worden toegegeven: er werd tij-
dens de verwarrende jaren ’80 – Jürgen
Habermas had het in een gelijknamig essay
over ‘de nieuwe onoverzichtelijkheid’ – bij-
zonder scherp vooruitgekeken. De diagno-
ses die toen in snel tempo gemeengoed wer-
den, doen thans nog veel méér waar aan. Ze
hebben aan werkelijkheidswaarde gewon-
nen omdat we er ons ondertussen letterlijk
in hérkennen, ze als fotogrammen of spie-
gels van onze meest intieme ervaringen
kunnen lezen. Culturele fragmentering en
de erosie van het onderscheid tussen lage
en hoge cultuur, veralgemening van de
spektakelcultuur en daarmee van het pri-
maat van de affectiviteit van het beeld-
oppervlak op discursiviteit en betekenis-
samenhangen: de basislijnen uit Fredric
Jamesons invloedrijke opstel uit 1984 over
Het postmodernisme of de culturele logica van
het late kapitalisme doen vandaag de dag
haast banaal aan, zozeer kennen we ze uit
onze alledaagse leefwereld. Hetzelfde geldt
voor de stellingen die David Harvey ont-
vouwde in The Condition of Postmodernity

(1989), waarin de culturele postmoderni-
teit wordt verbonden met de doorbraak van
een transnationaal monetair casinokapita-
lisme en de veralgemening van het postfor-
distische accumulatieregime. De productie
van standaardgoederen, aldus Harvey, zou
van langsom meer worden verdrongen door
de gedurige innovatie van modieuze
lifestylegoederen voor specifieke niches van
potentiële consumenten. Ook dat klinkt
ondertussen bijna als een cliché uit de kran-
tenbijlagen, die ondertussen ook grossieren
in de ooit als provocatief bedoelde hyper-
bolen van Jean Baudrillard over de impact
van de media op onze realiteitsperceptie.

Tijdens de jaren ’90 werd het discours
over de postmoderniteit inderdaad inge-
haald door de nieuwe werkelijkheid waarop
het anticipeerde. Tendenzen veranderden in
feiten, met een historische snelheid die ook
nu nog verbaast. In de gerealiseerde postmo-
derniteit werken de diagnoses van de jaren
’80 niet langer als toekomstberichten, maar
maken ze veeleer een kritische reflectie
mogelijk op wat thans in zowat ieder ‘pro-
gressief ’ commentaar als vanzelfsprekend
geldt. Het intellectuele verschil tussen toen
en thans, ons heden en ons meest nabije
verleden, toont zich in de eerste plaats als
een verlies in afstandelijkheid, een ver-
kleind vermogen om zich überhaupt nog
kritisch te verhouden tot het bestaande.
Toen was bijvoorbeeld het afkalven van het
verschil tussen kunst en kitsch nog een
intellectueel probleem, nu is de implosie
van de grens tussen hoge en lage cultuur
binnen een veralgemeende omnivore vrije-
tijdscultuur gewoonlijk het uitgangspunt
van een commentaar dat in het beste geval
zelfreflexief sputtert. Het duidelijkst is dat
het geval binnen de nieuwe studiedomei-
nen die tijdens de jaren ’80 nog de belofte
van een intellectuele vernieuwing inhiel-
den, zoals cultural studies of visual studies.
Een dogmatische politieke correctheid zon-
der theoretische dekking moet daar de con-
tingenties van een veralgemeend relativis-
me bezweren. ‘Alles kan – en toch niet’: deze
paradox doordesemt nu al goed twee decen-
nia het denken dat alle vormen van culturele
representatie als gelijkwaardig beschouwt.
Het thans dominante culturele egalitarisme
komt in het populisme zijn officiële politieke
dubbelganger tegen – maar dat wil de anti-
elitaire elite niet geweten hebben.

3.

In de gerealiseerde postmoderniteit is de
sensibiliteit voor de meestal veel hardere
vormen van economische ongelijkheid in
brede intellectuele kring vervangen door de
gevoeligheid voor symbolisch geweld en
culturele uitsluiting. Wie symbolisch
onderscheidt en waardeert, is een zelfbe-
noemde mandarijn die de Ander – hét sjib-
bolet van de nieuwe legitieme cultuur – zijn
of haar recht op culturele eigenheid
betwist, ook al hangt die nauw samen met
een precaire levenssituatie. ‘Wat bestaat
heeft een morele bestaansreden’, zo luidt
het impliciete devies. Het dringt aan op een
universeel respect, of op zijn minst intellec-
tueel begrip, voor zelfs de meest particuliere
identiteitsuiting. Deze merkwaardige onto-
logie verlamt per definitie het kritische den-
ken, dat in de kracht om (zelf)reflexief te
oordelen haar spreekwoordelijke funda-
ment vindt. Het voorgestane morele univer-
salisme is de logische keerzijde van het ver-
algemeende cultuurrelativisme: beide staan
in het teken van het verbod om grenzen te
trekken, een gewenst ‘binnen’ van een
ongewenst ‘buiten’ te onderscheiden.
Feitelijk gebeurt het natuurlijk wel, want
lang niet alles kan, niet iedere culturele
gewoonte verdient achting. Fysiek geweld is
bijvoorbeeld taboe, en dat zonder verdere
reflectie, waardoor men zich meteen ook
van de vraag ontslaat wanneer het politiek
legitiem kan zijn. Voorbij de doxa van de
politieke correctheid zorgt de moraal van de
mensenrechten voor een als onbetwistbaar
ervaren moreel minimum minimorum, ook
al draagt het een onmiskenbaar westers
stempel. Dat de rechten van de mens ook
een hoogst selectief gebruikt politiek wapen
zijn binnen de nieuwe imperiale wereldor-
de, lijkt van geen belang.

De gangbare postmoderne consensus redu-
ceert politiek tot moraal en moraal tot de
noodzaak van dialoog, zelfs al wordt die
door de Andere geweigerd. ‘Praten helpt!’ is
het recept voor alle kwalen, ook al bezitten
ze een manifest structureel karakter.
Politiek is niet langer een zaak van vrienden
en vijanden (Carl Schmitt), of op zijn minst
van mede- en tegenstanders, in het perspec-
tief van een strijd om ‘het goede leven’, van
de gewenste ordening van de polis en haar
oikos. Niet alleen in Vlaanderen of
Nederland, ook bijvoorbeeld op het niveau
van de Europese Unie is ‘transparant
bestuur’ of een efficiënte administratie van
mensen, goederen en diensten, de alfa en
omega van het politieke systeem. Michel
Foucault heeft erop gewezen dat zich samen
met de representatieve democratie tevens
de logica van ‘bestuurlijkheid’ (‘gouverne-
mentalité’) heeft doorgezet. Het bestuurlijke
regime administreert leven en samenleven,
in de meest brede betekenis. Het heeft thans
in het westen de politieke ruimte, zelfs de
democratische verbeeldingskracht, zodanig
overvleugeld dat het onvoorstelbaar lijkt
dat partijen nog voor méér opkomen dan
een bijgesteld beheer van ‘het sociale’.
Tijdens de jaren ’70 was reformisme nog
een scheldwoord, thans draaien partijpro-
gramma’s en politieke discussies niet langer
rond de mogelijkheid van structurele ver-
andering. Net als het onderwijs en het ooit
veranderingsgezinde cultuur- en welzijns-
werk, in brede zin, committeren ze zich aan
een technocratische beheerslogica. Het
bestuurlijke regime legitimeert alsnog zijn
huidige dominantie onder verwijzing naar
een gevaarlijk ‘buiten’ (de veiligheidslogica)
en een communautair ‘binnen’ (de integra-
tielogica). Het pareert iedere reële politieke
claim met een als onbetwistbaar voorgestel-
de eis van efficiëntie enerzijds, de noodzaak
van een alomvattend beleid van inclusie of
participatie inzake overheidsvoorzieningen
anderzijds. Het eindresultaat heet, in slecht
Nederlands, partitechnocratie. 

4.

Van de jaren ’80 erfden we, behalve een
handvol trefzekere diagnoses, een radicaal
denken dat het vrolijke ensceneren van zelf-
deconstructies of discursieve afgronden
– ze heten nogal eens Reëel – verkiest boven
het geduldige kritische onderzoek van eco-
nomische, politieke en andere instituties of
processen. Dit soort onderzoek vond recent
een nieuwe adem in de verschillende uitin-
gen van documentaire kunst, die overigens
altijd heel snel op de grenzen van hun eigen
voorstellingsvermogens stuiten. Structurele
mechanismen, zoals de werking van een
mondiale markt, kunnen immers niet wor-
den verbeeld maar enkel discursief geanaly-
seerd. Het merendeel van de nieuwe politie-
ke kunst blijft, net als de restanten van kri-
tisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek,
fundamenteel ‘politiekloos’. Het is dé blinde
vlek die de jaren ’80 tegelijk inaugureerden
en institutionaliseerden (want het ‘miskij-
ken’ nam alleen maar toe) binnen zowel het
intellectuele als het artistieke veld: radicali-
teit gaat hand in hand met politiekloosheid.
Zeker in het westen opereert de nog kritisch
denkende intellectueel of kunstenaar
meestal in een politiek vacuüm, zonder
organische banden – in de gramsciaanse
zin van het woord – met bewegingen en
organisaties, of gewoonweg sociale milieus
en personele netwerken, die in de volle zin
van het woord ‘aan politiek doen’. Er is in de
regel zelfs niet eens een imaginaire politieke
horizon, een gevoelen van indirecte ver-
wantschap van het eigen werk met een bre-
dere politieke stroming. De intellectuele of
artistieke kritiek resoneert politiek niet, ze
maakt geen deel uit van een algemenere
tegenopenbaarheid. Zij staat op zichzelf en
sorteert hooguit enig effect in de specifieke
culturele niche waarbinnen men opereert.
Zelfs de meest rabiate antiadorniaanse
intellectueel functioneert feitelijk als ‘een
kleine Adorno’: z/hij werpt af en toe een
met kritische geluiden gevulde fles in de
oeverloze zee van het publieke gebabbel
binnen en buiten de massamedia. Het is
ondertussen allemaal zo vanzelfsprekend
dat nauwelijks iemand er nog bij stilstaat:

(zelf)kritische eenzaamheid lijkt thans een
quasi transcendentale conditie geworden.
Maar werkt deze situatie van politiekloos-
heid soms niet ook terug op de nog bestaan-
de kritische praktijken zélf? ‘Seattle 1999’
was alvast ook een historische gebeurtenis
omdat het andersglobalistische protest
eensklaps de afstand onthulde tussen radi-
caal denken en radicale politiek. Sindsdien
dringt zich opnieuw, en uiteraard versterkt
door de geopolitieke ontwikkelingen sinds
9/11, de vraag op hoe levensvatbaar het als
evident beleefde samengaan van kritiek en
politiekloosheid eigenlijk is.

Tijdens de jaren ’80 migreerde het radi-
cale denken van de politieke naar de cultu-
rele sfeer. Politieke kritiek werd cultuurkri-
tiek, en de cultuurkritiek veranderde op
haar beurt in een primair morele neokritiek
die haar eigen premissen politiek bevestigd
ziet in zowel het inheemse populisme als het
mensenrechtendiscours van de imperiale
politie. Deze lichtjes navrante ontwikkeling
loopt nog altijd door: Empire van Michael
Hardt & Toni Negri is ondertussen quasi
antropofagisch verteerd (zie bijvoorbeeld
Documenta 11), meestal met aftrek van het
achterliggende verzetsperspectief. Kan het
ook anders, in het bijzonder in regio’s als
Vlaanderen of Nederland waar de reductie
van politiek tot ‘bestuurlijkheid’ zo massief
is dat iedere vorm van niet-rechtse georga-
niseerde politieke oppositie quasi onbe-
staande lijkt? (In België was het vakbonds-
protest tegen het Generatiepact, dat de
gemiddelde pensioenleeftijd wil optrekken,
zowat de enige uiting van een brede buiten-
parlementaire oppositie sinds jaren.)

Het legitimeert allemaal geen persoonlijke
resignatie, geen verdere marginalisering
van het kritische of radicale denken in de
catacomben van de officiële academische of
cultureel-artistieke bedrijvigheid. Openbaar
denken voorbij de heersende politiekloos-
heid blijft mogelijk, op twee voorwaarden.
Eén: we denken niet nationaal, laat staan
regionaal, maar mondiaal. Want onze poli-
tieke toekomst wordt niet enkel hier maar in
toenemende mate ook elders gemaakt, in
buitenlanden – Palestina, China… – waar
we misschien individueel niets te zoeken
hebben maar die wel te denken geven,
alleen al omwille van de talloze politieke
repercussies hier en nu. Twee: we accepte-
ren niet langer de dominante consensus die
‘het politieke’ versmalt tot overheidsbestuur
en -beleid en de democratie vereenzelvigt
met een dialoog zonder reële controverses
of meteen als ‘extremistisch’ gebrandmerk-
te meningen. De democratische ruimte valt
niet samen met het parlementaire halfrond
of met het dagelijks hernieuwde amalgaam
van partijpolitieke nuances over bestuurs-
kwesties en hun uitvergrotingen binnen de
massamedia. Een democratische openbaar-
heid die naam waardig is integendeel een
‘agonistische’ arena waarin wordt gestre-
den om het collectieve gelijk over uiteenlo-
pende definities van ‘het goede leven’,
incluis de vraag wàt politieke democratie
nu eigenlijk is of kan zijn.

5.

‘De gerealiseerde postmoderniteit’ is, uiter-
aard, een verlegenheidsuitdrukking: we
leven in een gemondialiseerde realiteit die
haar naam nog niet heeft gevonden. Ze pro-
beren te benoemen blijft een opdracht,
want ze structureert op een ongeziene
manier mee wat hier en nu wordt gezegd.
Iedere poging tot benoeming van ‘onze tijd’
moet haar potentiële negatie inhouden,
vooruitwijzen naar een komende realiteit
– naar een komende politiek die nu al
plaatsvindt, in culturele en sociale marges
waar we haar misschien helemaal niet ver-
moeden. Laten we dus radicaal realistisch
zijn. 

Postmoderniteit en politiekloosheid
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Nieuws
Heropening vernieuwd Zeeuws Museum. Op 5 juni
gaat het Zeeuws Museum in Middelburg weer open, met tij-
dens de eerste week activiteiten voor jong en oud. Het
Zeeuws Museum omschrijft zichzelf als een regionaal top-
museum met een verrassende programmering en een
eigenzinnige vermenging van kunstopdrachten en oude
collecties. Het is het grootste museum van Zeeland met als
publiekstrekker een serie wandtapijten uit de 16de eeuw.
De etnografische verzameling is na meer dan vijftig jaar
afwezigheid weer in Zeeland te zien. Op vlak van mode
wordt de collectie streekdrachten gepresenteerd naast nieu-
we ontwerpen die erop geïnspireerd zijn. De nieuwe vorm-
geving refereert aan winkeletalages, catwalks en filmsceno-
grafie. En daarop aansluitend is er een uitgebreid audio-
visueel programma, met een reeks films van Paul en Menno
de Nooijer. Er zullen ook videoguides ter beschikking zijn die
de bezoeker via alternatieve routes door het museum leiden.
Het nieuwe museum beschikt verder over een museumwin-
kel, museumcafé en een mediatheek. Het verwacht 60.000
bezoekers per jaar. (www.zeeuwsmuseum.nl)

Heropening Museum voor Schone Kunsten Gent. Na
vier jaar renovatie opent het MSK op 26 mei weer zijn deu-
ren. Het 100-jarige gebouw in het Citadelpark werd uitgerust
met moderne installaties voor veiligheid, licht- en klimaat-
beheersing. De architectuur van Charles Van Rysselberghe
wordt internationaal geroemd als voorbeeld van museum-
architectuur. Voorts behoren tot de nieuwigheden een per-
manent prentenkabinet, overdekte patio’s, een bibliotheek,
een brasserie en een auditorium. Het museum is in het
Pinksterweekend voor iedereen gratis toegankelijk. Naast
rondleidingen en ateliers wordt de opening feestelijk opge-
luisterd met muziek en dans. (www.mskgent.be)

Derde museumnacht in Van Abbemuseum. Op zater-
dag 2 juni gaat in het Van Abbemuseum de derde editie van
de Museumnacht door, in het teken van “Kunst dichter bij
de mensen – mensen dichter bij de kunst”. Op het program-
ma staan rondleidingen door de verschillende tentoonstel-
lingen, workshops die kunst op een andere manier belich-
ten, performances in en om het museum. Er wordt gedanst
en gemusiceerd. Kunstenaars, amateurs, conservatoren en
liefhebbers kunnen kunstboeken en catalogi in het museum
ruilen of verkopen. Ook kinderen zijn meer dan welkom. Zij
kunnen hun eigen creatieve visie geven op de kunst. De toe-
gang is gratis, maar inschrijven voor de workshops is nood-
zakelijk. Info www.vanabbemuseum.nl/museumnacht.

Office Baroque, nieuwe galerie in Antwerpen. Op 26
april ging in Antwerpen Office Baroque Gallery open. De
galerie ontleent haar naam aan een ingreep die de
Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark in 1977
deed in een leegstaand pand in Antwerpen. Met die naam
zoekt de galerie een vaste plaats in de Antwerpse heden-
daagse kunstscène, naast vaste waarden als het MuHKA en
galeries als Zeno X, Micheline Szwajcer en Stella Lohaus.
Initiatiefnemers Wim Peeters en Marie Denkens, respectie-
velijk voormalig directeur en coördinator tentoonstellingen
bij Extra City, zijn vast van plan om de huidige regionale
kunstscène op een hoger, internationaal plan te hijsen. De
krijtlijnen worden uitgezet met de groepstentoonstelling
Alabama, verwijzend naar de gelijknamige compositie van
jazzlegende John Coltrane uit 1963. Coltrane werd voor dit
nummer geïnspireerd door de begrafenistoespraak van
Martin Luther King na een bomaanslag op de 16th Street
Baptist Church in Birmingham, Alabama, waarbij vier
Afro-Amerikaanse meisjes gedood werden. De tentoonstel-

ling wil een visie ontwikkelen op hoe kunst om kan gaan
met traumatische maatschappelijke gebeurtenissen. Er is
werk te zien van onder meer Gerard Byre, Christopher
Knowles, Robert A. Pruitt, Rosalind Nashashibi, Lucy
Skaer, Michael Queenland, Jamal Cyrus, Jeremiah Day,
Ivan Grubanov, Leslie Hewitt en Matt Keegan. Ook de twee-
de expositie On the Marriage Broker Joke brengt internatio-
nale jonge kunstenaars samen rond een bepaald thema,
namelijk het recycleren van conceptuele kunst.

VdH Books brengt eerste publicatie uit. Eind vorig jaar
vroeg de Gentse kunstboekenuitgever Imschoot het faillis-
sement aan. Imschoot bracht boeken uit over onder ande-
ren Dan Graham, Peter Downsbrough, Lawrence Weiner,
John Baldessari, Joseph Kosuth en Sol LeWitt. Begin janua-
ri werd de laatste publicatie voorgesteld, Er was eens…/ Once
Upon a Time, een overzicht van het werk van Leo Copers. De
nieuwe uitgeverij VdH Books kocht uit de faling van druk-
ker/uitgever Imschoot de unieke verzameling gespeciali-
seerde drukpersen. VdH Books zal zich specifiek profileren
binnen het domein van kunst en cultuur, met inhoudelijk
en vormelijk hoogstaande publicaties op beperkte oplage.
Onder de titel Royal Palms Beach Club brengt de nieuwe uit-
gever een monografisch overzicht van het werk van schil-
der Vincent Geyskens (1971).

Lili Dujourie uitgenodigd voor Documenta. De Belgische
kunstenares Lili Dujourie is uitgenodigd voor de 12de editie
van Documenta die van start gaat op 16 juni. Lili Dujourie,
geboren in 1941 in Roeselare, woont en werkt in
Lovendegem en Gent. Zij ontving heel wat onderscheidingen,
waaronder in 1999 de Vlaamse prijs voor de Beeldende
Kunst. In 2005 organiseerde het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel een overzichtstentoonstelling van haar werk.

Singer Prijs 2007 voor Gerald van der Kaap. Gerald
van der Kaap (1959), een van de grondleggers van het
gebruik van nieuwe media in de beeldende kunst, ontving
op zaterdag 12 mei de Singer Prijs. Het gaat om een oeuvre-
prijs die wordt uitgereikt door de Stichting Vrienden van
het Singer Museum, aan een Nederlandse kunstenaar in
het midden van zijn/haar carrière. De prijs omvat een ten-
toonstelling met publicatie en een aankoop voor de collec-
tie van het museum Singer Laren. Van der Kaap was in de
jaren ’80 al een grensverleggende pionier van de digitale
beeldbewerking. Hij experimenteerde met de technische,
beeldende en communicatieve mogelijkheden van de nieu-
we media. In 1991 kreeg hij een eerste solotentoonstelling
in het Stedelijk Museum Amsterdam, waarna vele tentoon-
stellingen volgden in binnen- en buitenlandse galeries en
musea. Volgens de jury zit de kracht van zijn werk in de
consistentie van de gebruikte middelen én de thematiek. De
aan de prijs verbonden tentoonstelling van Van der Kaaps
werk loopt tot en met 15 juli in het museum Singer Laren,
Oude Drift 1, 1251 Laren (www.singerlaren.nl).

Cobra kunstprijs voor Johannes Schwartz. De foto-
graaf Johannes Schwartz (München, 1970) is de tweede
winnaar van de Cobra Kunstprijs Amstelveen, die bestaat
uit een geldbedrag van 10.000 euro, een tentoonstelling in
het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen en een
publicatie. Schwartz fotografeert interieurs waarin de men-
selijke figuur ontbreekt. De foto’s – van behandelkamers
van psychiaters, van kinderhutten, van de woonkamers
van blinden en fotomodellen – kunnen niettemin opgevat
worden als portretten, vanwege hun intimiteit. Schwartz
interesseert zich voor de terloopse spullen die iets onthullen
over de identiteit van de bewoner. De tentoonstelling van de
winnaar 2007 in het Cobra Museum zal plaatsvinden van
24 november 2007 tot medio januari 2008. 

Sur la Route, Tour de France in het S.M.A.K. Met de
Gentse aankomst van de Tour de France in het verschiet,
organiseert het S.M.A.K. een project dat tot stand kwam in
samenwerking met de vzw Tour de France, waarin verte-
genwoordigers van de Stad Gent en Provincie Oost-
Vlaanderen zetelen. Voor Sur la Route legden 17 kunste-
naars een bepaald traject van de komende Ronde van
Frankrijk af, zodanig dat ze samen het volledige parcours
‘uitrijden’. Ze documenteerden hun tocht met behulp van
film, foto’s, tekeningen of notities. Dat mondt uit in een
boek en een tentoonstelling, verspreid over verschillende
locaties in het Gentse. Op zaterdag 7 juli wordt het boek
voorgesteld. Vanaf half juni zal ook al een tentoonstelling
te zien zijn op verschillende locaties, in zogenaamde sup-
porterslokalen. Deelnemende kunstenaars zijn: Ann
Veronica Janssens (B), Stijn Cole (B), Stef Kamiel Carlens
(B), Gert Robijns (B), Peter Delpeut (NL), Stief Desmet (B),
Johan Derycke (B), Taetske Burgerjon (NL), Franck
Bragigand (FR), Emilio López Menchero (B), Frank De
Poorter (B), Florian Hüttner (D), Lars Ejlskov P. (DK), Bart
Lodewijks (NL), Joey Kötting (UK), Otto Berchem (VS),
Koen De Sutter (B).

Vernieuwde site www.kunstenaars.nu! De online
database van professionele kunstenaars in Nederland
www.kunstenaars.nu heeft een nieuwe vormgeving en een
verbeterd zoeksysteem. Bezoekers kunnen nu onder meer
gebruikmaken van trefwoorden en een landkaart. Op de
site zijn nu ruim 6000 kunstenaars van elf provinciale
kunstcentra, plus de kunstcentra in Den Haag en
Rotterdam aangesloten. Amsterdam komt er binnenkort
bij. www.kunstenaars.nu informeert sinds 2001 mensen
die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd zijn in beelden-
de kunst. De database bevat vele duizenden afbeeldingen
van kunstwerken. De aangesloten kunstenaars leveren zelf
beeldmateriaal en beroepsgegevens aan. Ze kunnen ook
hun vaste galeriehouder op de pagina vermelden zodat ook
zij voordeel halen uit deze site.

Wissels
Conservator Van Abbemuseum benoemd tot direc-
teur-conservator PMMK Oostende. Phillip van den
Bossche, tot op heden conservator in het Van Abbe-
museum, zal in het PMMK Willy Van den Bussche opvolgen
als directeur-conservator. Willy Van den Bussche ging in
januari 2007 met pensioen. Het Van Abbemuseum stelt op
termijn een nieuwe conservator aan. Van den Bossche is
conservator in het Van Abbemuseum sinds 2001. Hij werkt
er nog de komende tentoonstellingen Büchler/Mograbi/
Stark en Vormen van Verzet mee uit. Hij zal zijn aanstelling
bij het PMMK medio september aanvaarden. De verzame-
ling van het PMMK geeft een overzicht van de moderne
kunst in België vanaf haar ontstaan tot op heden. Het
PMMK is het enige museum in België dat deze formule han-
teert. Het tentoonstellingsbeleid is er enerzijds op gericht de
eigen collectie in internationaal verband te plaatsen.
Anderzijds profileert het PMMK zich ook met de organisatie
van meer thematische tentoonstellingen waarbij de vaste
collectie telkens als referentiekader fungeert.

Dirk De Wit nieuwe directeur IBK-IAK. Dirk De Wit is
de nieuwe coördinator van het Initiatief Beeldende
Kunsten en wordt directeur van het toekomstige gezamen-
lijke steunpunt beeldkunsten (IBK + IAK). De Wit (°1960)
was vanaf 1989 verantwoordelijk voor de programmatie
en productie van film en video in kunstencentrum STUK te
Leuven. In 1997 richtte hij een nieuwe vereniging op voor

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

Ken Price
catalogus beschikbaar 
met essay van Dave Hickey

31 mei – 7 juli 2007

ART Basel Unlimited:
Hans Op de Beeck
Merry Go Round

13 – 17 juni 2007

ART Basel

13 – 17 juni 2007
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20.05.07
ED PLUTH, LORENZO CHIESA, MARC DE KESEL, 
MLADEN DOLAR, RUSSEL GRIGG

THE PHANTOM 
OF LIBERTY.
PSYCHOANALYSIS AS A PHILOSOPHY OF FREEDOM?

— —CONFERENCE ORGANISED BY AARON SCHUSTER

24.05.07/14:00
RAADSEL VAN DE SFINX
[1983] BY JEF CORNELIS

— —FILM SCREENING; INTRODUCTION BY BART
VERSCHAFFEL; CONVERSATION LUC BREWAEYS,
DIRK PÜLTAU
BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

26–28.05.07
JAN VAN EYCK VIDEO
WEEKEND

ONGOING

96 FILMS 
EQUALS 24H 13M 8S EQUALS 35 YEARS
OF VIDEO PRODUCTION

— —SCREENINGS FROM THE JAN VAN EYCK ARCHIVE

26.05.07/12:00
CASE HISTORY: 

CEL CRABEELS
— —INTERVIEW BY ROBRECHT VANDERBEEKEN

26.05.07/13:30
CASE HISTORY: 

JOHAN GRIMONPREZ
— —CONVERSATION WITH MARK NASH

26.05.07/20:00 
FROM BLACK BOX 
TO WHITE CUBE 

— —ROUND-TABLE WITH CHANTAL AKERMAN, 
PEDRO COSTA, CATHERINE DAVID, CHRIS DERCON

27.05.07/11:00 
THE HIDDEN STORY 
OF VIDEO PRODUCTION 

— —ROUND-TABLE WITH CORINNE CASTEL, 
JOHAN GRIMONPREZ, MARK NASH, DIRK DE WIT

27.05.07/13:30
CASE HISTORY: 

PAVEL BRAILA
— —COMMENTED BY JOHN MURPHY

27.05.07/16:00
CASE HISTORY: 

KNUT ASDAM
— —INTERVIEW BY REIN WOLFS

28.05.07/11:00
LOOKING BACK 
THE ROOTS OF VIDEO PRODUCTION AT THE 
JAN VAN EYCK ACADEMIE

— —LECTURE BY JENNIFER STEETSKAMP

28.05.07/13:30
FROM WHITE CUBE 
TO BLACK BOX?

— —LECTURE BY MARK NASH 

28.05.07/16:00
CASE HISTORY: 

ISA ROSENBERGER
— —PRESENTATION

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

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

Clare Rojas
Forget me not

GuestRoom # 6: The Burning House
New Image Image Art Gallery, Los Angeles

12.05.07 t/m 05.08.07  
verwacht wordt: Erwin Wurm ( v.a. 7 sept )

De tentoonstelling is een samenwerking met het Kunsthalle Bern

TENTOONSTELLING

3 KUNSTENAARS

12
/0

5-
0

2
/0

9
/2

0
0

7 Pavel BÜCHLER
INSTALLATIES
GEBOREN IN 1952 TE PRAAG, TSJECHOSLOWAKIJE
WOONT EN WERKT IN MANCHESTER

Avi MOGRABI
FILMS
GEBOREN IN 1956 TE TEL AVIV, ISRAEL
WOONT EN WERKT IN TEL AVIV

Francis STARK
TEKENINGEN EN COLLAGES
GEBOREN IN 1967 TE NEWPORT BEACH, VS
WOONT EN WERKT IN LOS ANGELES
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kunst en nieuwe media in Brussel, Constant vzw. Hij was lid
van het artistieke team van Bruxelles/Brussel 2000 (cultu-
rele hoofdstad) en verantwoordelijk voor de film-, video- en
nieuwe mediaprojecten. Sinds 2001 is hij als lesgever ver-
bonden aan het internationaal postgraduaat Transmedia
van de Sint-Lukas Hogeschool Brussel. Sinds 2002 is hij
coördinator van het Digitaal Platform van de steunpunten
voor audiovisuele kunsten (IAK) en beeldende kunsten
(IBK). Grootste uitdaging voor de nieuwe directeur is de
fusie van de steunpunten Initiatief Beeldende Kunsten en
Initiatief Audiovisuele Kunsten waartoe Vlaams minister
van Cultuur Bert Anciaux onlangs besliste.

Nieuwe persvoorlichter voor Stedelijk Museum
Amsterdam. Het Stedelijk Museum heeft sinds maart
Marie-José Raven (1969) aangetrokken als persvoorlichter.
Zij studeerde achtereenvolgens journalistiek en kunst-
geschiedenis en verzorgde de afgelopen elf jaar de commu-
nicatie voor het Gemeentemuseum Den Haag, het GEM en
het Fotomuseum Den Haag. Marie-José Raven volgt Arjan
Reinders op, die verbonden zal blijven aan het Stedelijk
Museum Bulletin.

Foam versterkt management. Door de sterke toename
van het aantal activiteiten en de steeds groeiende belang-
stelling voor Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, is
besloten het management te versterken. Per 1 mei zal
Marie-Luce Bree (1972) aantreden als zakelijk adjunct-
directeur. Bree studeerde Internationale Betrekkingen aan
de Universiteit van Amsterdam en is onder meer werkzaam
geweest bij World Press Photo als projectmanager tentoon-
stellingen en bij Cirque du Soleil als manager Corporate
Alliances Europe. Marie-Luce Bree zal zich, in deze voor
Foam nieuwe functie, toeleggen op de verdere positionering
van het museum en het commerciële beleid. Bree komt van
het Stedelijk Museum Amsterdam waar zij manager
Fondsenwerving was.

Lezingen
Andy Warhol, za 19 mei van 11u30 tot 13u30 in Van Abbe-
museum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven (www.vanabbemu
seum.nl). In de reeks kunstenaarsportretten geeft Jacqueline
Nas een extra lezing rond Andy Warhol, het netwerk van
zijn contacten en zijn invloeden.

De academie van Sint-Petersburg, structuur en methode, zo 20
mei om 15u in CC Beringen, Kioskplein 25, 3582 Beringen
(www.ccberingen.be). Naar aanleiding van de tentoonstel-

ling From Russia with love geeft Harold Van de Perre een
lezing met dia’s over structuur en methode in de Academie
van Sint-Petersburg. Van de Perre is reeds meerdere jaren
actief in het Russische Sint-Petersburg. Hij is er gastdocent
en maakte er verscheidene tentoonstellingen. Toegang gra-
tis, maar wel vooraf inschrijven.

BOLD ITALIC 2007, do 24 mei van 10u tot 17u in Kunsten-
centrum Vooruit, Theaterzaal, Sint-Pietersnieuwstraat 23,
9000 Gent (www.vooruit.be/bolditalic). Een dag rond gra-
fisch ontwerp met lezingen en presentaties door Daniel
Eatock, James Goggin, Will Holder, Zak Kyes (allen uit
Londen), David Reinfurt (New York), Daniël van der Velden
& Maureen Mooren (Amsterdam), georganiseerd door Sint-
Lucas Beeldende Kunst, Gent (departement van de
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst). Toegang gratis,
reserveren via sabine.demeester@kunst.sintlucas.wenk.be.

De regels voor de kunst, do 24 mei van 13u tot 17u30 in
Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den
Haag. Stichting De Haagsche School wil met dit symposium
aandacht vragen voor het theoretisch gedachtegoed onder
schilders en voor de wisselwerking tussen theorie en prak-
tijk. Programma zie www.onderzoekschoolkunstge schie-
denis.nl. Inkom 15 euro, inschrijven bij jonkman @rkd.nl.

Visuele Cultuur en Onderwijs in de Geesteswetenschappen, vr 25
mei van 9u45 tot 17u30 in Trippenhuis, Kloveniersburgwal
29, Amsterdam. Deze studiedag is bedoeld voor docenten,
studenten en onderzoekers op het gebied van visuele cul-
tuur, en beheerders en gebruikers van (digitale) beeldcollec-
ties ten behoeve van onderwijs. Het programma draait rond
de idealen, problemen en mogelijkheden van het onderwijs
in visuele cultuur. Meer info www.visuelecultuur.nl.

International Diptychs Symposium, za 26 mei in Koninklijk
Museum voor de Schone Kunsten, Antwerpen (www.onder
zoekschoolkunstgeschiedenis.nl). Symposium naar aanlei-
ding van de tentoonstelling Vlaamse primitieven, de mooiste
tweeluiken, georganiseerd door de Onderzoeksschool
Kunstgeschiedenis (OSK) en het Museum voor Schone
Kunsten, Antwerpen (KMSKA) in samenwerking met de
National Gallery in Washington en de Harvard University
Art Museums in Cambridge. 

Jan Van Eyck videoweekend, van za 26 tot ma 28 mei in Jan
van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht
(www.janvaneyck.nl). Tijdens het videoweekend vinden
twee rondetafelgesprekken plaats: From black box to white
cube met Chantal Akerman, Pedro Costa, Catherine David
en Chris Dercon (moderator) over het verschijnsel dat cine-

asten steeds vaker hun films presenteren in een museale
context. En The hidden story of video production met Corinne
Castel, Johan Grimonprez, Mark Nash en Dirk de Wit
(moderator), over de productie, de financiering en de distri-
butie van videokunst in de afgelopen jaren.

La photographie au régard des théories de la communication/
Photography as culture and communication, van 30 mei tot 2
juni in Louvain la Neuve en Leuven. Internationale confe-
rentie naar aanleiding van de Engelse vertaling van
Philosophie de la photographie van Henri Van Lier die de
hoofdthema’s behandelt uit recent theoretisch onderzoek
rond fotografie. Meer info www.lievengevaertcentre.be.

Reflecties op Genesis, za 2 juni van 13u tot 17u in het
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht (www.cen
traalmuseum.nl). Naar aanleiding van de tentoonstelling
Genesis organiseert het Centre for Society and Genomics in
samenwerking met het Centraal Museum een symposium
waarop wetenschappers, kunstenaars en filosofen de the-
ma’s van de tentoonstelling belichten. Hoe gaan weten-
schap en kunst om met de mogelijkheden en beperkingen
van het informatietijdperk? Wat zijn de gevolgen voor onze
opvattingen over ‘leven’ en de manieren om die te verbeel-
den? Het programma begint met een bezoek aan de ten-
toonstelling, waarbij wetenschappers en kunstenaars
optreden als gidsen. Daarna volgen twee korte filosofische
lezingen. Aansluitend is er discussie tussen publiek, gidsen
en sprekers. Reserveren noodzakelijk: el@society-geno-
mics.nl. Meer info www.society-genomics.nl.

Neven Sidor (Grimshaw Architects), di 5 juni om 20u15 in de
Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl).
Neven Sidor is sinds 1981 directeur bij Grimsaw Architects.
Naast tal van andere Europese projecten tekende dit bureau
de plannen voor de IJburgbrug en het Station Bijlmer in
Amsterdam. Zie ook www.grimshaw-architects.com.
Inkom 10 euro.

Het gegenetiseerde lichaam in film, za 23 juni om 14u in het
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht (www.cen
traal museum.nl). Naar aanleiding van de tentoonstelling
Genesis gaat Jackie Stacey, auteur van het boek The
Cinematic Life of the Gene, in op de representatie van het
‘gegenetiseerde lichaam’ in de films Teknolust (Lynn
Hershamn Leeson, 2002) en Genetic Admiration (Frances
Leeming, 2005). Toegang gratis.
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Pjeroo Roobjee
tentoonstelling 23 juni > 29 juli 2007

Z E B RA S T RA AT G E N T
woensdag t/m zondag, 14–18 uur

Voor informatie over  het concept, de artistieke 
projecten en de  diverse locaties in de binnenstad 
van Harderwijk: www.catharinakapel/shelter07    

Opening: 1 juni 2007, 17 uur. 
Catharinakapel, Klooster 1, Harderwijk.

Gedurende de manifestatie zal de Catharinakapel 
ingericht zijn als informatiecentrum. 
Openingstijden: wo, do, vr: 14-17 u. 
za: 10.30-13 u, zo 14-17 u.

Shelter 07 is een initiatief van de kunstadvies-
commissie van de gemeente Harderwijk in 
samenwerking met stichting Catharinakapel.

2 juni – 31 augustus 2007

Een manifestatie rondom 
de historische betekenis 
van de stad Harderwijk

L a r a A l m a r c e g u i

T i o n g A n g

G i n e t t e B l o m

G i j s F r i e l i n g

J e a n n e v a n H e e s w i j k
[ i s m B o r i s v a n B e r k u m ]

J o b K o e l e w i j n

I r e n e K o p e l m a n

H e n k S l a g e r
[ c u r a t o r ]

M i e k e v a n d e V o o r t

Shelter 07 wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Harderwijk, Het Burgerweeshuis, Provincie Gelderland.

GFW WITTE RAAF127nwOL.indd   1 06-04-2007   12:40:59

Michaël 
Matthys
La ville rouge

tentoonstelling

28/04>2/06/07
GALERIE JACQUES CERAMI 
Route de Philippeville, 346 • 6010 Charleroi/Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 • 0032/0477 78 44 34

info@galeriecerami.be – www.galeriecerami.be
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Plastische kunsten
Kurt Schwitters en de avant-garde. Op het eerste
gezicht biedt de tentoonstelling in Boijmans Van Beuningen
een conventioneel overzicht in chronologische volgorde
van het oeuvre van Kurt Schwitters. In vijftien staties pas-
seren Schwitters’ leven en werk de revue. Het begint met:
“Kurt Schwitters is enig kind. Zijn ouders hebben een goed-
lopende damesmodezaak en wat onroerend goed.” – En het
eindigt: “Maar zijn lichaam wil niet meer. Kurt Merz
Schwitters sterft op 8 januari 1948 aan een hartaanval.”
Hiertussen ontwikkelt hij zich van brave leerling aan de
kunstacademie en avant-gardistische bekeerling bij Der
Sturm tot dadaïst, constructivistisch kunstenaar, vormge-
ver en typograaf, die uiteindelijk als ‘ontaard kunstenaar’
uit Duitsland vlucht naar zijn favoriete vakantieland
Noorwegen en van daaruit naar Engeland, waar hij in
Ambleside sterft.

De tentoonstelling toont echter ook een groot aantal
Europese mede-avant-gardisten, die niet alleen vergelijk-
baar werk produceerden, maar ook met Schwitters samen-
werkten, zoals Hans Arp, Lajos d’Ébneth, Naum Gabo,
Hannah Höch, Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Roland
Penrose, E.L.T. Mesens, Piet Mondriaan, Thijs Rinsema,
László Moholy-Nagy, Raoul Hausmann en Theo van
Doesburg. Schwitters zette samen met deze bevriende kun-
stenaars de koers van de constructivistische avant-garde uit.
Toch verkoos hij systematisch niet onder hun labels te opere-
ren. Hij bedacht al vroeg, in 1919, een handelsmerk voor
zijn werk – ‘Merz’ – en daar hield hij tot zijn dood aan vast.
Merz toont zich als een uniek privéproject. Schwitters maak-
te Merzschilderijen, Merzcollages, Merzbeelden, Merztheater,
schreef Merzgedichten, Merzverhalen en Merzmanifesten,
organiseerde ook Merzavonden en ontwierp Merzreclame,
richtte in zijn huis in Hannover, later ook in Noorwegen en
Engeland, ruimtes in die hij Merzbau noemde.

Afwezig op de tentoonstelling is de Japanse ‘constructio-
nist’ Tomoyoshi Muruyama, die jaren in Berlijn woonde
alvorens in Tokio de Mavogroep op te richten. In een pano-
rama van de historische avant-garde uit 1925, Kunst-
Ismen, samengesteld door Schwitters’ vrienden El Lissitzky
en Hans Arp, figureert hij eveneens als ‘Merzkunstenaar’ –
en gelet op de manier waarop Muruyama net als Schwitters
zijn schilderijen spijkerde, niet geheel onterecht.

In het verleden werd Schwitters nogal eens als geniale
Eigenbrödler uit de provincie voorgesteld, een groot kunste-
naar die de pech had om in Hannover te wonen en daar-
door een randfiguur bleef, die echter in vele disciplines thuis
was, fantastische collages maakte en als grafisch ontwerper
en typograaf de moderne huisstijl van de stad Hannover
verzorgde. Deze tentoonstelling bevestigt de uniciteit van
Merz, maar toont Schwitters tegelijk als ‘netwerker’, zoals
het in het persbericht heet, die een centrale rol in de krin-
gen van de constructivistische avant-garde speelde. Ze “laat
zien dat Merz bij geen enkele kunstrichting hoort”, merken
de samenstellers op. Maar ze voegen er meteen aan toe, in
een wending die Schwitters ongetwijfeld had kunnen waar-
deren, “dat er zonder vrienden uit diverse stromingen mis-
schien wel helemaal geen Merz was geweest”.

Het artistieke netwerk van Schwitters is te reconstrueren
op basis van de adres- en notitieboekjes die enige tijd terug,
bij het overdragen van zijn nalatenschap aan de stad
Hannover en het Sprengelmuseum, werden teruggevon-
den. Onder de noemer ‘Merzgebieden’ had Schwitters zijn
contacten volgens verschillende windrichtingen in aparte
boekjes ondergebracht en op die wijze Europa in verschil-
lende zones ingedeeld. Naast gegevens over lokale kunste-
naars, galeries, tijdschriften en verenigingen bevatten de

boekjes ook adressen van cafés en hotels. Ze ogen, volge-
krabbeld en versleten, niet echt spectaculair, maar ze bie-
den op de tentoonstelling wel het kader voor een zeer aan-
schouwelijke presentatie van het netwerk van het transna-
tionale constructivisme in de jaren ’20 en ’30, met uitlo-
pers naar dada, het surrealisme en functionalisme.

In de presentatie van Schwitters’ oeuvre ligt de nadruk op
het constructivisme, maar ook op dada. Dat ligt voor de
hand. Schwitters’ naam is in Nederland immers vooral ver-
bonden met dada. In 1923 hield hij samen met Theo en
Nelly van Doesburg en Vilmos Huszár de zogeheten ‘dada-
veldtocht’, een tournee langs Nederlandse theaters. Hij deed
tijdens deze ‘dada-avonden’ hele zalen uit het dak gaan.

Samengevat toont de tentoonstelling aan dat Schwitters,
al was hij in de eerste en laatste plaats Merz, onbetwistbaar
toch vooral constructivist en dadaïst met constructivis-
tische tendens was – ‘monstructivist’, zoals hij het zelf bij
gelegenheid noemde.

Door de nadruk op Schwitters’ rol in de constructivis-
tische avant-garde, is er één onderdeel van zijn oeuvre dat
verhoudingsgewijs povertjes uit de verf komt: zijn ‘natura-
listische’ schilderijen, aquarellen en tekeningen. Het gaat
dan om de soms interessante, maar vaak toch hopeloos
kitscherige landschapjes, grotendeels geschilderd in
Noorwegen, die vooral geschikt zijn voor de toeristenmarkt,
en om de al evenzeer weinig originele ‘portretten-in-
opdracht’. Bij een hausse aan Schwitterstentoonstellingen
vanuit een postmodern perspectief, zo’n tien jaar geleden,
gooiden ze hoge ogen. De realistische kitsch diende als con-
trapunt voor het serieuze avant-gardisme, wat best aan-
sloot bij de buitengewoon zelf-ironische Schwitters.

Maar het postmoderne fin de siècle is verleden tijd en dat
blijkt ook uit de blik op Schwitters. Hij is weer gewoon “lid
van de moderne avant-garde”, zoals het in de eerste bege-
leidende zin van de tentoonstelling heet. En het kitscherige
deel van het oeuvre ontbreekt vrijwel volledig. Slechts één
portret is in de catalogus terug te vinden – en dat bij de
documenten, niet bij de kunstwerken.

Dit gebrek – als het al een gebrek is – wordt meer dan
goedgemaakt met een reconstructie van de Merzbau uit
Schwitters’ woning aan de Waldhausenstrasse in Hannover.
Dit bouwsel werd samen met Schwitters’ huis in 1943 bij
een bombardement verwoest. De reconstructie is volledig in
het wit uitgevoerd en lijkt met haar vele nissen, holen, gan-
getjes, trapjes en doorkijkjes op een kruising van een
surreële ijsgrot, de decors van Dr. Caligari en een miniatuur-
poging tot constructivistische bouwkundige rechtlijnigheid.

Daarmee vat het bouwsel ook Schwitters’ ontwikkeling als
avant-gardist samen, zoals die op de tentoonstelling te zien
is, en vormt de Merzbau het grand dessert van een bijzonder
geslaagde tentoonstelling. Hubert van den Berg

p Kurt Schwitters en de avant-garde tot 28 mei in Museum
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3051 CX
Rotterdam (010/44.19.543; www.boijmans.nl).

Genesis. Het leven aan het eind van het informatie-
tijdperk. De dichotomie tussen kunst en wetenschap is
vals en het begrip informatie is een manier om uit te leggen
waarom dat zo is. Emilie Gomart, curator van de tentoon-
stelling Genesis. Het leven aan het eind van het informatietijd-
perk, speelt in op de vermeende tegenstelling dat kunst zin-
nebeeldig is, meerduidig, subjectief, warm en menselijk en
wetenschap letterlijk, eenduidig, objectief, koud en asociaal.
Ze is een volleerd student van filosoof-socioloog Bruno
Latour, wiens ideeën de tentoonstelling inspireerden. Latour
heeft deze dichotomie nodig om te kunnen beweren dat ze
niet bestaat. Gomart wil dit in Genesis aantonen door de
informatiemetafoor in de kunst en de levenswetenschappen
centraal te stellen. De parallellen die zij tussen beide ziet, zijn
aan de hand van de historische veranderingen omtrent het
idee van informatie in drie achtereenvolgende stadia te
begrijpen. De eerste parallel tussen kunst en wetenschap,
om precies te zijn “tussen bepaalde genetici en een aantal
kunstenaars”, begint in de jaren ’50 van de 20ste eeuw met
de vraag naar wat informatie is. Het antwoord zoekt men
niet in de betekenis, maar in de manier waarop de over-
dracht van informatie plaatsvindt. Het informatietijdperk is
aangebroken en in haar kielzog brengt de informatiemeta-
foor alles, ook het leven zelf, terug tot een reeks van tekens,
bits en genen, zoals de zaaltekst verkondigt. Het menselijk
brein wordt vergeleken met de zopas geconstrueerde com-
puter, werkzaam dankzij reeksen enen en nullen. De ontra-
feling van de structuur van DNA door James Watson en
Francis Crick in 1953, maakt duidelijk hoe de ontwikkeling
van organismen berust op een genetisch programma, gevat
in een alfabet van vier letters (TACG). Aan het begin van de
tentoonstelling zien we de vroegste elektronische circuits,
geheugenbits (flipflops) en naoorlogse analoge computers.
Daarnaast het door Watson en Crick gebouwde driedimen-
sionale DNA-model, waarvan een foto op de muur getuigt,
en een metalen basenpaar van hun hand. De interesse van
kunstenaars in serialiteit is onder meer weergegeven met
het schilderij TAPW4 30 nov 88 van Peter Struycken en
diverse filmpjes uit de jaren ’60 en ’70.

Volgens Gomart ontstond er een geloof in de totale effi-
ciëntie van informatieoverdracht, wat resulteerde in een
vereenvoudigde interpretatie van informatie in kunst en
genetica. De uitsluiting van ruis in de transmissie van infor-
matie is dan ook het thema van de tweede parallel in de ten-
toonstelling: de “heerschappij van de genen en het pro-
gramma”. Eind jaren ’50 formuleerde Francis Crick het
Centrale Dogma van de genetica: “DNA maakt RNA, RNA
maakt eiwitten, en eiwitten maken de mens!” Uit het
Centrale Dogma wordt in de tentoonstelling afgeleid dat
DNA ons maakt tot wie we zijn, omdat de omgeving daarin
geen gerichte veranderingen kan veroorzaken. Men haalt
hier evenwel twee dingen door elkaar. Het is een weten-
schappelijk inzicht dat de omgeving genen niet op een
gerichte manier kan veranderen, behalve door genetische
manipulatie. Iets heel anders is de bewering dat DNA ons
maakt tot wie we zijn. Alsof de taart enkel en alleen uit het
recept bestaat. De zaaltekst stelt dat Crick het Centrale
Dogma “met een vleugje ironie” formuleerde. Maar dat
blijkt niet uit de daaropvolgende ‘uitleg’ door het museum.

Kurt Schwitters

Reconstructie ‘Merzbau’ in Museum Boijmans Van Beuningen
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CENTRUM BEELDENDE KUNST
VOORSTRAAT 180
3311 ES DORDRECHT

T 078 6314689 / 078 6137676
F 078 6315343
E CBK@DORDRECHT.NL
WWW.CBKDORDRECHT.NL

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG TM ZATERDAG 12-17 UUR
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12-17 UUR

/$$767( (',7,( )2720$5$7+21
1993-2007, EEN PROJECT VAN
HANS EIJKELBOOM

26-05 TM 08-07
FOTOMARATHON
2007

CBK
DORDRECHT

PAUL BOGAERS, PETER CLEUTJENS,
HANS EIJKELBOOM, ERIK FENS,
GERARD FIERET, ARNOUD HOLLEMAN, THEO
NIEKUS, PAULIEN OLTHETEN EN MARTINE STIG &
VANESSA VAN DAM.

SAMENSTELLING:
FLIP BOOL EN FRANK VAN DER STOK

26-05 TM 08-07
EN PASSANT

CBK
DORDRECHT

Crick zelf legde de nadruk op het belang van de genen in de
ontwikkeling van organismen, zonder determinisme te
impliceren. Eenzelfde recept leidt nooit tot eenzelfde taart.
Bovendien is het net mede dankzij Crick dat we nu weten
hoe extreem complex genetica wel is. In deze zin toont de
installatie Genesis van Eduardo Kac, anders dan gesteld,
niet het Centrale Dogma en is het evenmin een aanval erop.
Kac kritiseert hoogstens de karikatuur die van het dogma is
gemaakt door critici die minder goed geïnformeerd zijn.
Zoals Gomart zelf zegt gaat het Kac om de communicatie-
procedures van beelden en in dit geval ook van metaforen.
Die zijn nu eenmaal zeer hardnekkig. De letterlijkheid van
haar interpretatie van het Centrale Dogma, veegt ironisch
genoeg het citaat van Norbert Wiener van tafel waarmee de
tentoonstelling opent: “De prijs van metaforen is eeuwige
waakzaamheid.”

Waakzaamheid moet eveneens worden betracht bij het
bekijken en begrijpen van de afzonderlijke kunstwerken in de
tentoonstelling. De uitgebreide algemeen-wetenschappelijke
uitleg staat in schril contrast met de minimale toelichting bij
de kunstwerken en de verbanden die ertussen worden gelegd
(of juist niet worden gelegd). Er is bijvoorbeeld een verschil
tussen het werk van Kac waarbij de mutaties in het genoom
van bacteriën erfelijk overdraagbaar zijn (een ingreep in het
genotype) en de genetische gemodificeerde vleugelpatronen
bij de vlinders van Marta de Menezes in Nature?. In de plas-
tic, transparante kooi vliegen vlinders rond waarbij alleen
een ingreep in de lichaamscellen plaatsvond, zodat geen ver-
anderingen worden doorgegeven aan het nageslacht. Ook de
grote zaal met als thema The program rules suggereert een
verband tussen de werken van kunstenaarsduo’s Driessens &
Verstappen, Sommerer & Mignonneau en Marc Quinn, maar
allen ontwikkelen en gebruiken op zeer uiteenlopende wij-
zen computerprogramma’s. Het zou bijvoorbeeld veel logi-
scher zijn om Tuboid, het genetische algoritme ontworpen
door Driessens & Verstappen, te tonen naast het videoretro-
spectief van Karl Sims, een van de pioniers in het onderzoek
naar artificieel leven, en naast de mensachtige robots van
Luc Steels. Het is slechts een van de onbegrijpelijke samen-
stellingen. Wat doet de Poeterei van Dieter Roth, een boek met
pagina’s vol menselijk biologisch materiaal, naast de, overi-
gens zeer inventieve, korte films over cyborgs van Floris
Kaayk? Of de PowerPoint presentatie over feedbackloops van
bioloog Bas Defize naast een tafel met 16de- en 17de-eeuw-
se anatomieboeken? En hoe kunnen we het Cosmopolitan
Chicken Project van Koen Vanmechelen anders opvatten dan
als een klassiek genetisch intermezzo van de eeuwenoude
kruisingstechniek?

Met de derde en laatste parallel wil de tentoonstelling de
ruis en de complexiteit via de systeembiologie terugbrengen
in het bestuderen van de genetische informatie. Het is het
experimentele deel waarin de vraag naar het einde van het
informatietijdperk wordt gesteld. Zijn ‘informatie’, ‘genen’ en
‘codes’ wel de juiste begrippen om te spreken over de com-
plexiteit van leven? Het Personal Space Station probeert daar
op een didactische wijze inzicht in te geven. Verder levert het
een onduidelijke Cementprinter op van Adam Lowe, maar ook
een opvallend werk van Mark Dion. Zijn Cloned Lab Bench zijn
twee tegen elkaar gezette replica’s van een werkbank uit het
Hubrecht Laboratorium voor Ontwikkelingsbiologie in
Utrecht. In plaats van een opgeruimde werkplek is het een
nauwgezette kopie van de rommel van de dagelijkse labprak-
tijk. Dion werkte de symmetrie tot in de details uit. Aan beide
zijden vinden we het afgeknaagde broodje, de rollen tape, de
pipetjes, de open lades, het verfrommelde aluminiumfolie, de
wc-rol, de muizenval op de grond en dezelfde aantekeningen
op de post-its. Het is werk in uitvoering en een prachtige
metafoor voor een delende cel. Zulke op zichzelf staande wer-
ken doen de kunst ontsnappen aan het dwingende overkoe-
pelende concept van de tentoonstelling, dat in de vooronder-
stelde parallellen tussen kunst en wetenschap helaas niet
overtuigt. Daniëlle Hofmans

p Genesis. Het leven aan het eind van het informatietijdperk tot
12 augustus in het Centraal Museum Utrecht,
Nicolaaskerkhof 10, 3512 XA Utrecht (030/236.23.62;
www.centraalmuseum.nl). 

Le Nouveau Réalisme. Het Nouveau Réalisme was een
godsgeschenk voor de kunstgeschiedenis dat alleen
Frankrijk kon overkomen. Het is een duidelijk gestructu-
reerde beweging met een precieze geboortedatum, een dui-
delijke chronologie en een definitief einde, een stichter-
theoreticus en een overtuigend manifest met een duidelijke
definitie. Op 27 oktober 1960 signeerden een aantal kun-
stenaars in het Parijse atelier van Yves Klein een door Pierre
Restany geredigeerde tekst: “Le jeudi 27 octobre 1960, les
nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité
collective. Nouveau Réalisme = nouvelles approches per-
ceptives du réel.”

De tekst was geschreven in negen exemplaren, zeven op
een blauwe monochroom van Yves Klein, de twee overige
op een roze en op een gouden. Alle exemplaren werden
gesigneerd door Restany, Klein, Arman, Dufrêne, Hains,
Tinguely, Villeglé, Raysse en Spoerri. De dag nadien kwa-
men deze kunstenaars opnieuw samen bij Yves Klein om er
een gemeenschappelijke Antropométhrie te maken. Later
traden ook nog César, Christo, Deschamps, Rotella en Niki
de Saint Phalle toe tot dit selectieve gezelschap.

Uit de ontstaansgeschiedenis van het Nouveau Réalisme
blijkt niet alleen het belang van Pierre Restany, maar voor-
al dat van Yves Klein. En dit terwijl zijn werk zich eerder aan
de andere kant van het artistieke spectrum bevond. In zijn
werk was hij vooral op zoek naar het efemere en het imma-
teriële. Zijn hoogste ideaal was kunstenaar te zijn zonder
kunst te moeten maken. Met zijn tentoonstelling van Le vide
in de Parijse galerie van Iris Clert kwam hij in 1958 het
dichtst bij deze persoonlijke betrachting. Twee jaar later
stouwde Arman dezelfde galerie van onder tot boven vol
met allerhande rommel en noemde hij zijn tentoonstelling
Le plein. Huldigde het Nouveau Réalisme een materialisti-
sche visie, dan was Yves Klein vooral op zoek naar een spi-
rituele dimensie. De vraag in welke mate beide opvattingen
binnen het Nouveau Réalisme met elkaar te verenigen
waren, blijft ook in deze tentoonstelling onbeantwoord.

De ‘nouveau-realisten’ beschouwden zich als erfgena-
men van Duchamp en de readymade en zoals op de ten-
toonstelling blijkt uit het hoofdstuk Dialogue avec Duchamp
was dit helemaal terecht. In naam van de authenticiteit
van zijn oeuvre verzette Yves Klein zich heftig tegen deze
erfenis. Wanneer Restany in 1961 de tentoonstelling 40°
au-dessus de Dada organiseert, verzet Klein zich tegen de ver-
wijzing naar dada en ontbindt hij op eigen initiatief de
groep. “Le Nouveau Réalisme est dissout.” Wanneer hij een
jaar later plotseling overlijdt betekent dit het definitieve
einde van dit gemeenschappelijk avontuur.

Het is evident dat deze beweging niet zomaar uit de lucht
kwam vallen. Deze kunstenaars kenden reeds een autono-
me productie voordat ze door Restany werden samenge-
bracht, een productie die ze na de ontbinding gewoon heb-
ben verdergezet. Ondanks de door Restany als het ware op
voorhand geschreven geschiedenis was het Nouveau
Réalisme geen kunstenaarsbeweging, maar een loshangen-
de groep van vrienden-kunstenaars die soms samen ten-
toonstelden en zoals uit de tentoonstelling ook blijkt, niet
altijd op initiatief van hun belangrijkste propagandist.
Volgens Arman was het Nouveau Réalisme de kortste
beweging van de kunstgeschiedenis: “Vingt minutes après
sa fondation, tout le monde s’engueulait.” Anderzijds is het
wel zo dat de groep, dankzij het label Nouveau Réalisme en
de door Restany gevoerde politiek van tentoonstellingen en
publicaties, een grotere impact kreeg. Maar achteraf bleek
de groepsgeest belangrijker dan de homogeniteit van de
werken. Ondanks hun gemeenschappelijke belangstelling
voor de consumptiemaatschappij en hun voorkeur voor de
techniek van de assemblage, bezit hun werk geen stilisti-
sche eenheid.

De geschiedenis die in Le Nouveau Réalisme verteld wordt,
is niet deze van Restany, die in 2003 overleed, maar deze
van de kunstenaars. De tentoonstelling viert vroegtijdig en
dus op niet officiële wijze de vijftigste verjaardag van deze
beweging die er eigenlijk geen was. Ze biedt een frisse kijk,
niet alleen op de werken, maar ook op het artistieke gebeu-
ren uit die tijd, en beperkt zich niet tot de ‘officiële’ leden,
maar toont ook werk van kunstenaars die in dezelfde geest

werkten als Pommereulle, Uecker, Wolf Vostell, Jean-Pierre
Raynaud en Eric Dietman.

Dat er andere configuraties mogelijk waren, blijkt uit de
in 1962 door Sandberg in het Stedelijk Museum van
Amsterdam georganiseerde tentoonstelling Dylaby of
Dynamisch Labyrint, dat in de tentoonstelling een belangrij-
ke plaats wordt toegewezen. Niet alleen werd L’espace bascu-
lé van Spoerri en Raysse Beach voor een deel gerecon-
strueerd, de tentoonstelling toont ook een film van Ed van
der Elsken, die met zijn camera Dylaby bezocht. Deze film is
niet alleen een prachtig tijdsdocument, hij toont ook de
levendige dynamiek en het feestelijk karakter van de happe-
nings, plus het interactieve aspect van deze kunst, dat in de
afzonderlijke werken helaas niet meer tot uiting komt.

De tentoonstelling begint met de invloed van sonore en
visuele impulsen uit de urbane omgeving, zoals die in de
nonsensicale poëzie van Rotella, evenals in zijn afgeblad-
derde affiches en deze van Hains en Villeglé tot uiting
kwam. Hun intentieverklaring getrouw verleende hun
“nieuwe kijk op de werkelijkheid” de banale werkelijkheid
een poëtische dimensie die ons vandaag evident lijkt.

Vijftig jaar na datum kan men zich nog moeilijk voorstel-
len hoe radicaal de gestes waren waarmee deze kunste-
naars hun publiek confronteerden. De samengeperste
auto’s of compressions van César, de stapelingen of accumu-
lations van industrieel vervaardigde consumptiegoederen
van Arman, de in zijn tableaux-pièges betrapte realiteit van
Spoerri, de afgebladderde affiches of décollages van
Raymond Hains, de met verf gevulde bas-reliëfs of Tirs van

Daniel Spoerri

Ça crève les yeux que ça crève les yeux, 1966. © ADAGP, Paris 2007
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Niki de Saint Phalle, waarop de toeschouwer met een wind-
buks kon schieten tot ze als kleurrijke verfbommen uit
elkaar spatten, de zichzelf vernietigende machines van
Tinguely of de empaquetages van Christo, vloekten vreselijk
met de verfijnde esthetiek van zowel de geometrische als
lyrische abstractie. Maar het Nouveau Réalisme stond niet
op zichzelf. Op de tentoonstelling wordt ook duidelijk
gemaakt dat ze deel uitmaakte van een beweging, die sinds
het einde van de jaren ’50 onophoudelijk de artistieke
beeldtaal trachtte te vernieuwen en waartoe ook de neoda-
daïsten, Fluxus, Zero en de popart behoorden.

Het Nouveau Réalisme wordt dikwijls voorgesteld als een
Franse versie van de popart, wat niet helemaal juist is. Als
er al verwantschappen zijn, dan is het eerder met de
Amerikaanse junk art van Kienholz of de assemblagekunst
van kunstenaars als Jasper Johns en Robert Rauschenberg.
Op een bepaald moment zijn er ook contacten geweest tus-
sen deze Franse en Amerikaanse kunstenaars en hebben ze
ook samen tentoongesteld. Tot een echte doorbraak van het
Nouveau Réalisme in de Verenigde Staten is het, ondanks
Tinguely’s Hommage à New York, een in de tuin van het
Moma gepresenteerde sculptuur die zichzelf met vrolijke
bombast vernietigt, echter nooit gekomen. Het verschil tus-
sen beide artistieke opvattingen was veel te groot. Ook dit is
in de tentoonstelling duidelijk merkbaar. Gelijkaardig werk
van Rauschenberg (Combine Painting – Door) en Niki de
Saint Phalle (Tir avec roue et poussette) hangen er naast
elkaar. Hieruit blijkt dat het werk van de Fransen veel ver-
halender en anekdotischer is, terwijl de Amerikaanse
esthetiek in staat blijkt tot een weids gebaar en een grotere
synthese. In 1962 organiseerde Sidney Janis in zijn galerie
in New York de tentoonstelling The New Realists, waarin
naast werk van Arman, Christo, Klein en Tinguely, werk
was opgenomen van Peter Blake, Jim Dine, Indiana,
Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Segal, Warhol en
Wesselman. Eerder dan de doorbraak van de Nouveau
Réalisten in Amerika, betekende dit de internationale door-
braak van de popart. Lieven Van Den Abeele

p Le Nouveau Réalisme tot 2 juni in de Galeries nationales
du Grand Palais, Square Jean Perrin, 75008 Parijs
(01/44.13.17.11; www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrand
palais). Van 9 september tot 27 januari 2008 is de tentoon-
stelling ook te zien in het Sprengel Museum in Hannover. 

Nouvelle présentation des collections du Musée
national d’art moderne. Nadat begin dit jaar het eerste
deel van de verzameling voor het publiek opnieuw werd
opengesteld (zie DWR 126), opende het Musée national
d’art moderne in het Centre Pompidou begin april op de
vierde verdieping het tweede deel van haar verzameling,
met kunst van de jaren ’60 tot vandaag. Ook hier is er
wezenlijk niet veel veranderd. De architectuur is dezelfde
gebleven en voor het museum belangrijke werken, zoals
Container Zéro van Jean-Pierre Raynaud, Jardin d’hiver van
Jean Dubuffet, Plight van Joseph Beuys en de decoratie van
het Elysée voor Georges Pompidou van Agam, hebben
opnieuw hun oude plaats ingenomen. Hiertussen werd een
parcours ingericht dat min of meer chronologisch verloopt.
Het biedt niet echt een overzicht van wat er de laatste vijftig
jaar in de kunst gebeurd is. Dat is op zich een onmogelijke
taak en kan je dus ook moeilijk verwachten. Maar er is ook
geen enkele poging ondernomen om dit verhaal vanuit een
origineel standpunt te vertellen of om van bepaalde kunste-
naars of stromingen een ensemble te tonen dat getuigt van
een persoonlijke keuze of een duidelijk engagement. De
enige uitzondering hierop is misschien het werk van
Martial Raysse, maar daarbij stelt zich dan weer onmiddel-
lijk de vraag of het zoveel aandacht verdient. Misschien
kunnen de voorkeuren van de conservatoren eerder wor-
den afgelezen uit wat er niet in de verzameling en in de pre-
sentatie werd opgenomen. Internationale coryfeeën als
Damien Hirst, Jeff Koons of Maurizio Cattelan zijn in de wel
zeer Franse keuze opvallende afwezigen. Dit is des te merk-
waardiger omdat in het andere deel van de collectie, dat de
eerste helft van de 20ste eeuw bestrijkt, een duidelijke, zij

het verkrampte poging ondernomen werd om het chauvi-
nistische imago te corrigeren.

Opvallend is ook dat men van belangrijke Franse kunste-
naars als Fabrice Hybert of Sophie Calle mindere werken heeft
aangekocht. La vie impossible de C. B. (2001) van Christian
Boltanski, een aantal slecht verlichte wandkasten met per-
soonlijke documenten waarvoor een volledige zaal werd inge-
ruimd, is zowat het saaiste werk uit zijn volledige oeuvre.

Het parcours begint met een hommage aan Pontus
Hulten, de eerste directeur van het Centre Pompidou, met
vooral werken van het Nouveau Réalisme. De popart is bui-
ten de Electric Chair van Warhol en enkele plaasters uit The
Shop van Claes Oldenburg bijna onbestaand. Mooi is wel de
centrale gang die als een Grande galerie de peinture werd
ingericht met schilderijen van onder andere Willem de
Kooning, Philip Guston, Baselitz, Richter, Ellsworth Kelly,
Sean Scully, Tapiès, Brice Marden, Basquiat en Leon Golub,
maar ook met het afzichtelijke Balaam van Gérard
Garouste. De belangstelling voor schilderkunst komt even-
zeer tot uiting in een zaal Figuration critique en minimal pain-
ting en ensembles van Helmut Dorner en François
Boisrond. Opvallend is de geringe belangstelling voor de
videokunst met slechts twee projecties, This is not a time for
dreaming (2005), of de geschiedenis van de moderne archi-
tectuur in poppenkastformaat verteld door Pierre Huyghe,
en Blood Sea, een op drie schermen levensgroot geprojec-
teerde newagevideo van de Duitse Janaina Tschäpe. De
installatie van Garry Hill was op het moment van ons
bezoek wegens technische problemen gesloten. Deze onder-
maatse presentatie wordt door het documentatiecentrum
waar men à la carte alle video’s uit de verzameling van het
museum op een klein beeldscherm kan consulteren, niet
echt goedgemaakt. De fotografie maakt evenmin een groot-
se indruk. Op een hommage aan Diane Arbus en een zaal
gedeconstrueerde fotografie na is ze ruim ondervertegen-
woordigd.

Onder de titel Rose des vents is werk samengebracht uit de
vier continenten, maar de vertegenwoordiging uit Azië en
Afrika blijft zeer beperkt. Wat het aanbod design betreft is er
naast de vrij commerciële presentatie van het oeuvre van
Philippe Starck ook aandacht voor de technische kant van
het design en werk van jonge ontwerpers.

De monumentaliteit en de synthetische kracht van La
Salle blanche van Marcel Broodthaers, de enige Belgische
kunstenaar in deze opstelling, vormt een mooi pendant
voor het ensemble kleine objecten van Robert Filliou.

Alles samen laat deze nieuwe opstelling een weinig geïn-
spireerde en weinig inspirerende indruk na. Aangezien de
dynamiek van deze enorme verzameling, die ondertussen
ongeveer 60.000 werken telt, toch niet in één opstelling
kan worden getoond, lijkt het idee van thematische, maar
regelmatig wisselende presentaties, een zinnig alternatief.

Een mooi voorbeeld van een thematische presentatie is de
jammer genoeg veel te bescheiden en op een veel te kleine
ruimte samengepakte tentoonstelling Ateliers. L’artiste et
ses lieux de création dans les collections de la bibliothèque
Kandinsky, die eveneens op de vierde verdieping te zien is.
Aan de hand van documenten wordt een geschiedenis
geschetst van het kunstenaarsatelier, van de traditionele
werkplaats van de handwerker, over de natuur en de
publieke ruimte tot het platform van media en netwerken,
van de Bateau-Lavoir en La Ruche tot Warhols Factory, van
Brancusi en Mondriaan tot Bruce Nauman en het Atelier
Van Lieshout. Interessant is de relatie tussen de manier van
werken en de plaats waar het werk ontstaat. Kunstenaars
als Duchamp en Man Ray of Bacon en Pollock gebruikten
het atelier niet op dezelfde manier. Sommige kunstenaars
deden beroep op belangrijke architecten om hun werk-
plaats te creëren, terwijl anderen hun atelier enkel in hun
hoofd hadden. Lieven Van Den Abeele

p Les collections du Musée. Nouvel accrochage des collections
d’art contemporain (1960-2000) loopt tot 12 mei 2008;
Ateliers. L’artiste et ses lieux de création dans les collections de
la bibliothèque Kandinsky loopt tot 28 mei 2007; Centre
Pompidou, Place Centre Pompidou, 75004 Parijs
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

David Lynch. The Air is on Fire. David Lynch (Montana,
1946) is een begenadigd schilder. Jammer genoeg heeft de
tentoonstelling in de Fondation Cartier het meer over het
fenomeen Lynch dan over de kunstenaar, waarbij de cine-
ast de schilder meermaals voor de voeten loopt. Hierdoor
wordt een serene beschouwing van zijn schilderwerk niet
vergemakkelijkt.

Reeds op jeugdige leeftijd begon Lynch te schilderen. Zijn
opleiding als kunstenaar kreeg hij in de jaren ’60 in Boston,
Pennsylvania en Philadelphia. Zijn invloeden zijn Hopper,
Magritte en Bacon, maar ook de puur formele abstractie
van Kandinsky en het Bauhaus. Zijn lievelingsschilder is
Kokoschka, bij wie hij tijdens een studiereis die drie jaar zou
duren trachtte in de leer te gaan, maar na twee weken
stond hij terug in Amerika.

Zijn eerste kortfilm Six Men Getting Sick (1967) was
eigenlijk een schilderij dat hij gedurende vier minuten
gefilmd had terwijl het in de wind bewoog. Via dit bewegen-
de schilderij is hij uiteindelijk in de cinema terecht-
gekomen. Zijn tweede animatiefilm The Alfabet (1968) ver-
schafte hem een beurs voor The American Film Institute.
The Grandmother (1970) was een combinatie van film en
animatiefilm. Zes jaar later volgde Eraserhead. Desondanks
is David Lynch altijd blijven schilderen, zonder veel tentoon
te stellen. Zijn picturale beeldtaal ontwikkelde zich buiten
de wetten en de druk van de kunstmarkt om. Als schilder
sluit hij misschien nog het best aan bij de mengcultuur van
de Amerikaanse West Coast, waarbij onafhankelijkheid en
lak aan hiërarchie en conventies de belangrijkste motor zijn
voor de individuele creatie.

Zijn schildersopleiding en praktijk heeft volgens hem ook
een belangrijke invloed gehad op de manier waarop hij
films maakt. Als cineast verzet hij zich tegen de idee dat film
alleen maar bestaat om een verhaal te vertellen. Wat voor
hem belangrijker is, is het creëren van een bepaalde sfeer.
“Met de schilderkunst deelt de film de mogelijkheid tot
abstractie. Hoe meer men abstraheert, hoe dieper men in de
realiteit kan doordringen. Wie uit de schilderkunst komt,
begrijpt onmiddellijk dat een filmverhaal ook abstract kan
zijn.”

De tentoonstelling die 30 schilderijen, 130 foto’s en 500
tekeningen telt en gepaard gaat met een retrospectieve van
de vroegste (animatie)films, wekt door zijn theatrale opstel-
ling de indruk dat de schilderijen deel uitmaken van een
totaalkunstwerk, wat gezien hun autonoom karakter uiter-
aard niet het geval is. Daarom is het door de regisseur ont-
worpen decor van metalen constructies met gordijnen als
muren waarin de schilderijen haast verdwijnen, een onge-
lukkige keuze. Ook de soundtrack bij de tentoonstelling is
niet echt noodzakelijk en functioneert eerder als een deco-
ratief dan als een dramatisch element. 

De vijfhonderd tekeningen op papieren servetten, post-its,
luciferdoosjes of hotelnota’s tonen losse ideeën, schetsen en
schema’s met een eerder documentaire dan artistieke
waarde. Als reservoir voor mogelijke projecten geven ze een
inzicht in de werkwijze van Lynch.

A
deAppel arts centre  Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam. www.deappel.nl 

2200 mmeeii –– 11 jjuullii
““PPrriixx ddee RRoommee””
Exposities in ddee AAppppeell
& Witte de With 
[in ddee AAppppeell:: SSuunngg HHwwaann
KKiimm, MMaaaarrttjjee KKoorrssttaannjjee,
AAlloonn LLeevviinn, PPaabblloo PPiijjnn--
aappppeell, MMaaaaiikkee SScchhoooorreell]
(opening zat 19 mei)

2266 mmeeii –– 1199 aauugg
Jonathan Meese (DE)
““JJoonnaatthhaann RRoocckkffoorrdd
((ddoonn’’tt ccaallll mmee bbaacckk,,
pplleeaassee))””
solotentoonstelling 
en performance
(opening vrij 25 mei) 

2277 mmeeii ““BBeeyyoonndd
PPeerrffoorrmmaattiivviittyy””
Een informance 
i.s.m. Maison Descartes
Met o.a: 
SStteepphheenn WWrriigghhtt (CAN/FR)
BBooyyaann MMaanncchheevv (BUL/FR)
DDaavviidd ZZeerrbbiibb (FR) &
PPiieerrrree AAuuddii (LB)

The Air is on Fire, tentoonstelling David Lynch,
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parijs
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Lokaal 0

01_Breda -  17 juni t/m 2 sept. 2007

01_Antwerpen 24/25/26 mei 2007

_Breda - Kloosterlaan 138

_Antwerpen - Provinciestraat 287

t: +31 (0)76 514 19 28

e: info@lokaal01.org

w: www.lokaal01.nl

01_Breda - 11 mei t/m 1 juli 2007

"Variety" - Ian Breakwell 
Yoann Van Paris
Jos Broeders
Marije Langelaar
Wolfgang Plöger
Frederick Bell
Albert van Westing
Benoît Van Innis
Teun Hocks
Koen Theys
Benoît Felix

Geluidpost: Janek Schaefer
Apart: Renée van Trier

25 jaar Lokaal 01

Locatie: Breda’s Museum

Paulo Post Futurum

Opening: 16 juni 2007 om 16 uur

Diego Bruno 
Presentatie donderdag 24 mei om 20 uur
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PRIXDEROME.NL 2007
TENTOONSTELLING
20 mei – 1 jul 2007 
Presentatie in Witte de With 
(Rotterdam) en de Appel 
(Amsterdam)

TRIS VONNA-MICHELL 
MARGARET SALMON
TENTOONSTELLINGEN
20 mei – 19 aug 2007

EVENTS

Zaterdag 19 mei 
13:00 uur Opening
PRIXDEROME.NL 2007, Tris 
Vonna-Michell en Margaret 
Salmon @ Witte de With
15:00 uur Artist’s talk
Margaret Salmon in gesprek 
met Polly Staple (Frieze)
18:00 uur Opening
PRIXDEROME.NL 2007 @ de Appel

Voor de data van Tris Vonna-
Michells performances 
en het randprogramma van 
Margaret Salmon zie de 
website www.wdw.nl

Witte de With
Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
T +31 10 411 01 44
info@wdw.nl www.wdw.nl
open dins – zon, 11 – 18 uur

WDW Witteraaf7-ad02.indd   1 10-04-2007   12:12:42

Warmoesstraat 139 
1012JB amsterdam / +31 20 6229434 / info@w139.nl

kunstenaars gezocht / call for artists: www.w139.nl/basement
www.w139.nl
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De schilderijen laten zich kenmerken door hun dramatisch
karakter en sluiten qua drukkende sfeer perfect aan bij de
films, ook al zijn ze formeel totaal verschillend: zeer ‘matië-
ristisch’, monochroom met een voorkeur voor grijswaar-
den en soms bijna abstract. Hun organisch karakter heeft
iets geheimzinnigs dat hen tijdloos maakt. Ze stralen een
innerlijke kracht uit. Het verfoppervlak lijkt een beschadig-
de huid vol stigmata.

De meest recente schilderijen tonen levensgrote persona-
ges in echte kledingstukken die op het doek geplakt zijn.
Titels als Do You Want to Know What I Really Think? En Bob
Loves Sally Until She is Blue in the Face zijn als tekstballon-
nen op het doek geschilderd. Toch hebben deze gewelddadi-
ge scènes niets van een stripverhaal, onder meer door
Lynches voorkeur voor het experimenteren met de textuur
van materialen. Niet alleen kledingstukken of lappen stof
verwerkt hij in zijn schilderijen, maar ook sparadrap of
insecten.

Zijn fascinatie voor Bacon uit zich hier niet zozeer in de
vleselijke kwaliteiten van zijn personages, maar in de thea-
trale behandeling van de ruimte met (soms echte) gordij-
nen en podia (ook in zijn films steeds terugkerende motie-
ven). De solide gouden kaders, zoals Bacon die consequent
gebruikte om zijn schilderijen in te lijsten, krijgen hier iets
van een ironische verwijzing naar het formele van Bacons
werk. Net door het creëren van een zekere afstand is hij ook
in staat zijn belangrijkste voorbeeld te relativeren. Wat bij
Bacon dikwijls effect is, is bij David Lynch dramatisch func-
tioneel.

De erotische foto’s uit het begin van de vorige eeuw die
Lynch digitaal manipuleerde tonen hoe de fascinatie voor
Bacon wel fout kan uitdraaien. Ze zijn niet meer dan een
gratuite oefening in de verleidende effecten van amputatie
en decapitatie. Lieven Van Den Abeele

p David Lynch. The Air is on Fire tot 27 mei in de Fondation
Cartier pour l’art contemporain, 261, Boulevard Raspail,
75014 Parijs (01/42.18.56.50; www.fondation.cartier.com).

Eugène Atget. Elke poging een overzichtstentoonstelling
te bouwen rond het oeuvre van de Franse fotograaf Eugène
Atget (1856-1927) moet wel uitmonden in frustratie. Er is
niet alleen een evident materieel probleem (gecreëerd door
de massale hoeveelheid beelden waaruit het archief
bestaat, zo’n 8.500, en door de diversiteit ervan), maar er is
bovendien een belangrijk theoretisch probleem. Atget heeft
een dubbelzinnig statuut binnen de geschiedenis van de
fotografie, waarin hij zowel wordt beschouwd als een voor-
loper van de surrealistische fotografie als een grondlegger
van de documentaire fotografie, nochtans twee fotogra-
fische strategieën die haaks op elkaar staan. Elke tentoon-
stelling die de ambitie heeft iets van dit enigmatische oeu-
vre te laten oplichten, zal zich hoe dan ook tot deze twee
probleemvelden moeten verhouden.

Voor het materiële probleem hebben de curatoren van de
overzichtstentoonstelling in de Bibliothèque Nationale een
eerder elegante, zij het ook wat voorspelbare oplossing uit-
gedokterd. Ze laten zich in eerste instantie leiden door de
wijze waarop Atget zijn beelden eigenhandig archiveerde
en organiseerde, in mappen, reeksen en albums. De expo
opent met een selectie beelden afkomstig uit de eerste map
Paris pittoresque. Zelfs de wat meer onderlegde Atgetkenner
stoot in dit eerste zaaltje op enkele verrassingen. De snap-
shots van rond de eeuwwisseling, met het hectische straat-
leven op de marktpleinen en in de lanen van Parijs, tonen
een minder gekend facet van Atget. In deze prille fase van
zijn carrière verschijnt hij als een tijdgenoot van Jacques-
Henri Lartigue of als een Parijse variant van die uiterst suc-

cesvolle commerciële fotostudio’s die het publiek bestook-
ten met pittoreske beelden van het dagelijkse leven in de
moderne metropool, zoals de New Yorkse Byron Company.
De aandacht voor de menselijke figuur in de stad zou in
Atgets latere werk volledig verdwijnen: daar wordt de mens
enkel nog als schimmige reflectie geduld, nooit als volbloe-
dige aanwezigheid.

In de rest van de tentoonstelling borduurt men gezapig
voort op deze thematische aanpak. Naast de onverdroten
ijver waarmee Atget zijn geliefkoosde onderwerp vastlegde,
het oude Parijs met zijn kronkelende straatjes en steegjes,
belicht de tentoonstelling ook zijn precieuze aandacht voor
allerlei decoratieve motieven (deuren, trapstijlen en leunin-
gen, uithangborden enzovoort). De expo lijkt louter een
presentatie van dit werk te willen geven, waarbij ze de toe-
schouwer vooral wijst op de veelzijdigheid ervan. De diver-
siteit is eerder gesitueerd op het niveau van het onderwerp
(van het wat), dan wel op het niveau van de fotografische
stijl of strategie (van het hoe). Ook de uitdrukkelijke
belangstelling voor de zeven albums die Atget samenstelde
voor musea en archieven als een representatieve selectie
van zijn archief, past binnen dit plaatje. Ze worden hier
vooral gepresenteerd om aan te tonen dat werkelijk niets
aan de spiedende blik van de fotograaf ontsnapte: van het
topografische overzichtsbeeld tot het intieme detailbeeld,
van het oude centrum tot de vervallen periferie, van de
groezelige binnenkoeren tot de chique hotels, alles komt
aan bod. Zelfs het landschap krijgt een plaats in Atgets oeu-
vre. Zijn landschap staat echter niet los van de stedelijke
ruimte, maar wordt als park in het verlengde daarvan beke-
ken – wat meteen zijn benadering ervan als architecturale
constructie verklaart.

Met de klemtoon op een materiële beschrijving van het
oeuvre blijft het theoretische probleem wat verweesd ach-
ter. Dat ‘probleem’ wordt (letterlijk en figuurlijk) naar de
achtergrond gemanoeuvreerd: het wordt nooit rechtstreeks
aangekaart, maar sijpelt de tentoonstelling binnen via het
laatste hoofdstuk, dat overigens een beetje de indruk maakt
van een loos aanhangsel. In dit kleine hoofdstuk situeren
de curatoren enkele reeksen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de ‘ontdekking’ van Atget, zoals de serie over de
Parijse bordelen of de reeks uit de jaren ’20 van moderne
uitstalramen. Door te spelen met reflecties veranderen deze
winkelramen in dubbelzinnige ruimtes waar binnen en bui-
ten naadloos in elkaar overvloeien. Het is precies dankzij

deze reeks dat de surrealisten in Atget een van hun voorlo-
pers meenden te herkennen. Door met deze – voor de kriti-
sche receptie van de fotograaf zo cruciale – reeks af te slui-
ten, maken de curatoren duidelijk dat ze een surrealistische
lectuur van dit oeuvre sterk willen relativeren (en daardoor
de documentaire lezing juist versterken). De vraag is echter
of deze benadering niet al te eenzijdig is: de kwaliteit die de
surrealisten in dit werk vermoedden, vertelt ons iets wezen-
lijks over de inzet van dit oeuvre. Eerder dan zich te beper-
ken tot een pure beschrijving, is Atget ook een fotograaf die
‘zijn’ Parijs wenste te verbeelden. Over die ‘onmogelijke’
combinatie van een wilde verbeelding en een gortdroge fei-
telijkheid vertelt de tentoonstelling echter te weinig: ze
reduceert Atget iets te snel tot een bezeten (maar tegelijk
ook uitermate nuchtere) verzamelaar van plaatsen en
objecten.

Atget inventariseert niet alleen het oude hart van de stad,
hij exploreert het ook. Het ene veronderstelt een passieve
attitude (het oog van de observator), het andere vereist de
actieve inbreng van een kijkend lichaam (het oog van de
wandelaar). Heel de fotografische strategie van Atget is erop
gericht om de blik van de kijker (en dus ook het lichaam
waarin die blik geïncarneerd zit) te activeren. Voortdurend
ontwikkelt hij nieuwe kinetische programma’s om de kijker
op sleeptouw te nemen door het verbeelde Parijs. Zijn beel-
den verdedigen een radicaal andere stadservaring dan het
toenmalige – politieke maar ook stedenbouwkundige – dis-
cours dat de oude stad als een afgeleefde, onhygiënische en
vooral benauwende ruimte voorstelde. Hoezeer Atget zich
ook toelegt op de hoekjes, de onverhoedse knikjes in de
straat, de piepkleine binnenkoeren, hij sluit de kijker nooit
op in de stedelijke ruimte. Telkens wanneer hij ons in een
hoek lijkt te drummen, blijkt er ergens in het beeld wel een
raam of deur op een kier te staan waarlangs we uit het beeld
kunnen stappen. Atget biedt geen moderne stadslectuur
aan. Tegenover de monotone rechtlijnigheid van het moder-
ne kijken, dat zich laat meesleuren door het roezende, snelle
leven op de nieuwe boulevards, plaatst hij een botsend kij-
ken, dat de stad eerder traag en zigzaggend doorloopt. De
beelden van Atget tonen geen charmant Parijs, hij is geen
nostalgisch fotograaf. Ze laten integendeel in al hun bonkige
stroefheid een stad verschijnen die zich maar moeizaam laat
veroveren. Steven Humblet

p Atget, une rétrospective tot 1 juli in de Bibliothèque
Nationale de France, Site Richelieu, Rue de Richelieu 58,
75084 Parijs (01/53.79.59.59; www.bnf.fr).

Gregor Schneider, Weisse Folter. Voor de nieuwste ten-
toonstelling van de Duitse kunstenaar Gregor Schneider
(1969) moet men tijd vrijmaken. Omdat er slechts één
bezoeker om de vijf minuten binnen mag, bedraagt de
wachttijd op drukke dagen al snel meer dan een uur. Dit
wachten is meteen essentieel, en draagt – waarschijnlijk
onbedoeld – bij tot het effect van de expositie. Een suppoost,
als de poortwachter uit het bekende verhaal van Kafka,
draagt de mensen in de rij een voor een op om, eenmaal
binnen, ‘geen schrik te hebben’: zolang men niet treuzelt,
steeds de openschuivende deuren volgt, en niet op zijn
schreden terugkeert, kan er niets misgaan. Bovendien is er
altijd iemand ‘die u in het oog houdt’: de ruimtes zijn stuk
voor stuk met camera’s uitgerust. Die geruststellende intro-
ductie heeft natuurlijk een averechts effect. Op de vraag
naar de uitgang van de installatie komt geen antwoord, ‘de
uitgang moet geheim blijven’.

Dat is dan meteen het centrale punt, het geheim mag niet
ontsluierd – het bezoek aan de ruimtes die zich onachter-
haalbaar inschrijven in de (ondergrondse) architectuur
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Eugène Atget

Porte d’Italie, zoniers, 1913 
© BnF, département des Estampes et de la photographie
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van het museum werpt niets dan vragen op. Zelfs voor wie
vorig jaar de installatie 4538 km van Schneider bezocht in
Museum Dhondt-Dhaenens (de titel verwees naar de
afstand tussen Gent en Mekka), blijft dit nieuwe werk een
overweldigende en onverwachte ervaring. Die ingreep in
Deurle kan als een voorstudie of een fragment beschouwd
worden van Weisse Folter: niet alleen heeft het werk in
Düsseldorf een grotere complexiteit, maturiteit en omvang
gekregen – het werkt ook simpelweg beter als dwingend
geheel in relatie tot de architectuur van de museale ruimte
en de circulatie daarbinnen.

Alles wat daarna komt, is persoonlijke interpretatie. De
tentoonstellingsfolder kadert de labyrintische opeenvolging
van gangen, kamers en zalen als een reactie op de beelden
die enkele jaren terug op het internet opdoken van
Guantanamo Bay, het detentiekamp in Cuba dat sinds 2002
door de Verenigde Staten wordt gebruikt voor het opsluiten
van (veronderstelde) leden van Al Qaeda en de Taliban. Ook
de titel Weisse Folter – clean torture – verwijst in die richting:
het gaat om methodes die ingeschakeld worden om iemands
‘geest’ te vernietigen, een brainwash waarvan geen uitwen-
dig bewijs blijft. Het is verleidelijk om letterlijk mee te stap-
pen in deze fictie, en om zowel de ruimtes als het bezoek
eraan te lezen als een holiday in hell, zoals die deel uitmaakt
van het wereldpolitieke theater sinds de hegemonie van de
Bushadministratie. Die kijk op de zaken – Weisse Folter is een
‘replica’ van Guantanamo Bay en ‘reproduceert’ daarom
(voor al te afzijdige Europeanen) de onmenselijke horror die
in specifieke ruimtes van het Amerikaanse gevangenisappa-
raat in naam van de ‘democratie’ in stand wordt gehouden
– is legitiem maar beperkend. Ten eerste is er namelijk het
meer universele karakter van deze ruimtes, dankzij een zeer
verzorgd evenwicht tussen weglaten en toevoegen van nar-
ratief-ruimtelijke details. Wie zegt dat hier mensen worden
gefolterd? Ze kunnen net zo goed worden verzorgd – of voor
hetzelfde geld zijn ze op weg naar de maan. Deze ruimtes
tonen zich allereerst als apparaten voor ‘toezicht’, eerder
dan als machines voor ‘discipline en straf ’. En ten tweede
ontsnapt Weisse Folter niet aan de logica van het heden-
daagse kunstwerk. Het is onder meer dankzij de ruimtelijke
scenografie – er zijn hoogstens drie of vier verschillende
manieren om deze installatie te doorlopen, en het zijn
slechts de hardnekkigste bezoekers die ze allemaal kunnen

opsporen – dat de illusie van gevangenschap reëel wordt en
beklemmend. Dat neemt niet weg dat het om een ingreep in
een museum gaat: we wachten, we kijken, we lopen, we
amuseren ons, we gaan weer naar huis. Wie eenmaal bui-
ten is – de deur slaat dicht en kan niet opnieuw open – en
terug in het museum een nieuwe reeks wachtenden ziet
staan, beseft maar al te goed dat ook deze ervaring een wes-
ters product is: ongevaarlijk, gemaakt volgens de logica van
kijken en bekeken worden, onderhevig aan institutionele
machtssystemen, drijvend op een driedimensionale beeldre-
productie, als een realiteit die (gelukkig) altijd op afstand
blijft – we zijn maar wat graag vrijwillige gevangenen van
de cultuurindustrie. Dat inherent autokritische karakter,
samen met het zeldzaam hoge, maar dubbelzinnige werke-
lijkheidseffect van de ruimtes, maakt Weisse Folter zowel tot
tijdelijk amusement als – achteraf – tot een ontregelende,
blijvende ervaring. Christophe Van Gerrewey

p Gregor Schneider, Weisse Folter, tot 15 juli in K21
Kunstsammlung, Ständehausstrasse1, 40217 Düsseldorf
(0211/8381.600; www.kunstsammlung.de).

Edvard Munch, Zeichen der Moderne. Met de tentoon-
stelling Edvard Munch, Zeichen der Moderne, doet de
Fondation Beyeler in Basel een voorstel tot het opnemen
van het werk van Edvard Munch in de geschiedenis van het
modernisme. Dit voorstel ligt in de lijn van de ‘modernisti-
sche’ collectie van de Fondation Beyeler, met werken van
Monet, Cézanne, Mondriaan en Rothko, maar blijkt in
Munchs geval niet eenvoudig uit te voeren. Modernisme is
om te beginnen een complex begrip. In de zaalteksten circu-
leren meerdere interpretaties van het modernisme, en het
wordt nog verwarrender wanneer men rept van Munchs
“moderniteit”. Ook met andere kunsthistorische begrippen
wordt onduidelijk omgesprongen. Munch wordt aangeduid
als voorloper én grondlegger van het expressionisme, na
“geëxperimenteerd” te hebben met naturalisme, impressio-
nisme, postimpressionisme en symbolisme. Het modernis-
me is voor de tentoonstellingsmakers niet enkel dat van
Clement Greenberg (Greenberg verwierp overigens het
werk van Munch omdat het voor hem ‘literair’ sterker was
dan visueel), maar ook dat van materiaalgetrouwheid, de
esthetiek die de nadruk legt op de materialiteit van het
kunstwerk. Het werk van Munch zou, in zijn aandacht voor
de materialiteit van de schilderkunst, in die geschiedenis
moeten worden gevoegd tussen dat van Turner en Monet
enerzijds, en de gestuele schilderkunst van Fautrier,
Dubuffet, Schumacher en Pollock na 1945 anderzijds. Veel
aandacht krijgt het zogenaamde “paardenmiddel” dat
Munch toepaste door een aantal van zijn schilderijen bloot
te stellen aan de invloed van het weer en, als dat nog niet
hielp, te verfrommelen, te verscheuren of met de voet te tre-
den. Eveneens gepresenteerd als radicaal, en al aanwezig in
het vroege werk, zijn Munchs aandacht voor de drager, het
onbewerkte canvas als onderdeel van een schilderij, en het
krassen in of afschrapen van het verfoppervlak met een
paletmes.

De tentoonstelling presenteert zo’n honderddertig schil-
derijen en tachtig prenten, en is daarmee een van de groot-
ste Munchretrospectieven buiten Noorwegen sinds de dood
van de schilder in 1944. Als gevolg van de recente diefstal-
len uit het Munch museum in Oslo is De Schreeuw slechts
vertegenwoordigd door een enkele lithografie. Het tentoon-
gestelde werk dateert van 1882 tot 1943 en is zowel chro-
nologisch als thematisch geordend. De tijdsblokken corres-
ponderen met een door de tentoonstellingsmakers voorge-
steld thema. Die thema’s zijn erop gericht álle werk van
Munch in te lijven bij het modernisme, en zo kan het gebeu-
ren dat het vroege grafische werk als hoofding Looking
Ahead to the Twentieth Century meekrijgt. De meeste zalen
groeperen werken die overeenkomsten vertonen in vorm-
of technische experimenten, maar soms valt men terug op
een meer conventionele, iconografische zaalindeling (een
zaal met portretten, een zaal met baders), of worden sim-
pelweg Munchs latere werken bij elkaar gepresenteerd.

Naast de radicaliteit van zijn formele en technische expe-
rimenten, wordt als een tweede kenmerk van Munchs
modernisme zijn serialiteit aangevoerd, of beter gezegd: het
hernemen en herbewerken van eerdere motieven, in
geschilderde of in gedrukte vorm. De selectie biedt een uit-
gelezen kans om de variaties op een thema of motief door
de tijd heen te beschouwen. In het geval van de latere hout-
snedes zijn vooral de technische experimenten met de dra-
ger interessant, waarbij de nerven van een houtblok wor-
den ingezet om de compositie, altijd naar een bekend

motief, te versterken. Maar niet altijd hangen alle varianten
bij elkaar, waardoor je heen en weer moet lopen tussen ver-
schillende zalen. Vooral wanneer het schilderijen betreft, en
dan nog in verschillende zalen, blijkt het lastig om een ver-
gelijking te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de twee
versies van het schilderij Het zieke kind (1896 en 1907), dat
Munch ongeveer elke tien jaar opnieuw schilderde en dat
daarmee als een stijlbarometer kan dienen.

Werkelijk interessant wordt het wanneer serialiteit
plaatsmaakt voor een programma van variatie, en een
motief in veranderde vorm opduikt in een nieuw schilderij.
Met het verstrijken van de tijd raakt het motief, bijvoorbeeld
een groepje vrouwen in witte jurken, steeds verder uitge-
vaagd: de verf wordt dunner aangebracht, de penseelstreek
is slordiger, de verf loopt uit, het motief lijkt op te lossen.
Munch schilderde altijd uit zijn geheugen, waardoor de
graduele vervaging van motieven uitnodigt tot bespiegelin-
gen over de aard van de herinnering. Interessante vragen
worden ook opgeroepen door het herbewerken van een
schilderij, zoals Zomerdag uit de Linde-fries. Op dit schilderij
uit 1904, zelf al een variatie op eerdere schilderijen, is door
Munch ergens tussen 1907 en 1911 transparant een lief-
despaar in omhelzing aangebracht. De transparantie sug-
gereert wederom een herinnering.

Maar voor een interpretatie van Munchs werk anders
dan als vooruitblik op of bijdrage aan het modernisme, is in
de tentoonstelling geen plaats ingeruimd. De eenzijdige
nadruk op materialiteit en techniek, weliswaar in een plei-
dooi om Munch anders te bezien dan enkel als verbeelder
van existentiële thema’s, ontzenuwt werken als Puberteit
(1894), Het zieke kind of Zelfportret in de hel (1903). Door
het modernistische perspectief van na 1945 aan te nemen,
gaat de tentoonstelling tweemaal voorbij aan de geschiede-
nis: eenmaal aan de tijd waartoe Munch zich verhield en
andermaal aan de receptiegeschiedenis van zijn werk.
Munchs schilderijen brachten ooit een reële schok teweeg,
zowel in vorm als thema, en vooral in de combinatie daar-
van. De oorspronkelijke zeggingskracht van de als ziekelijk
ervaren kleuren, van de hallucinatoire arabesk, van
Munchs indringende thema’s, vindt in deze vrolijke viering
van de schilderkunst geen plaats. Maar het is indrukwek-
kend om te zien hoe weerbarstig het werk van Edvard
Munch is: ook in een tentoonstelling met een sterk eenzijdig
concept, behoudt het zijn impact. Merel van Tilburg

p Edvard Munch, Zeichen der Moderne tot 15 juli in
Fondation Beyeler, Baselstrasse 101, 4125 Riehen/Basel
(061/645.97.00; www.beyeler.com/fondation).

Gregor Schneider

Weisse Folter (detail) 
K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2007 

Foto: Achim Kukulies. © Gregor Schneider / VG Bild-Kunst, Bonn 2007

Edvard Munch

Puberteit, 1894. © The Munch Museum/
The Munch-Ellingsen Group/2007, ProLitteris, Zürich
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Architectuur en Vormgeving
A Vision for Brussels. De matige belangstelling voor de
vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome heeft duide-
lijk gemaakt dat de publieke opinie niet echt warm loopt
voor de Europese eenmaking. Ondanks de groeiende impact
op ons dagelijks leven, blijft ‘Europa’ voor de meeste men-
sen een abstracte notie met een hoofdzakelijk politieke en
economische bijklank. Buiten een aantal symbolen als een
gemeenschappelijke munt, een vlag en een hoofdstad, heeft
Europa geen echt ‘gezicht’. Dat wordt nog het meest duide-
lijk in Brussel. De Europese instellingen leiden er een ano-
niem bestaan en treden nauwelijks in interactie met de stad
of haar bewoners. Een visie over de huisvesting van de ver-
schillende Europese beleidsorganen is nooit ontwikkeld; de
gerealiseerde projecten dienden vooral als hefboom voor
allerlei infrastructurele ingrepen en speculatieve operaties.
De transformatie van het burgerlijke Leopoldkwartier tot
een monofunctionele enclave is hiervan het meest tastbare
resultaat. Het populaire beeld van de EU als een gigantische
technocratische machine vindt er haar architecturale
expressie in de verpletterende banaliteit van de meeste kan-
toorcomplexen. 

De problematiek van de ruimtelijke en symbolische verta-
ling van ‘Europa’ in Brussel vormde het thema van een
tweejarig onderzoeksproject aan het Berlage Instituut in
Rotterdam, waarvan het resultaat momenteel te zien is in
Bozar. Uitgangspunt is dat Brussel de Europese aanwezig-
heid niet langer moet ‘ondergaan’, maar voluit moet omar-
men; de stad moet een plek worden waar de politieke, ideo-
logische, culturele en intellectuele dimensies van de een-
making concrete vorm en gestalte krijgen. Europa kan ech-
ter alleen zichtbaar worden in Brussel als het isolement van
de Europese instellingen doorbroken wordt. De verspreiding
van Europese gebouwen in clusters over de hele stad is dan
ook de leidraad van deze stedenbouwkundige visie.
Verspreid over negen strategische plekken in de stad wor-
den een reeks symbolische publieke gebouwen en pleinen
ingeplant die de verschillende dimensies van het verenigde
Europa gestalte geven: een Europese universiteit, een
Europese bibliotheek, een transporthub op Europese
schaal, grootschalige huisvestingsprojecten enzovoort.
Deze grootschalige programma’s worden consequent
gecombineerd met woningbouw, parken, zwembaden en
andere publieke ruimtes. In tegenstelling tot de steriele
esplanades van de Leopoldwijk voorzien de ontwerpers
plekken die een ontmoeting mogelijk maken tussen de bur-
ger en de Europese instellingen, en plaats bieden aan de
rituelen van de democratie, zoals grootschalige collectieve
manifestaties. Het dak van het nieuwe Europese Parlement
is bijvoorbeeld een monumentenpark waar de koppen van
founding fathers uit de grond verrijzen als de beelden op
Paaseiland. De schaal en de architecturale expressie van de
meeste gebouwen neigen naar het monumentale, maar
vermijden bewust het spectaculaire. De gebouwencom-
plexen zijn eerder abstracte composities die de schaal trach-
ten aan te geven van de te verwachten ontwikkelingen. 

Door de verschillende programma’s min of meer symme-
trisch in te planten ten opzichte van het Kanaal wordt deze
belangrijke sociale en ruimtelijke barrière in het huidige
Brusselse stadsweefsel de ruggengraat van de nieuwe ste-
denbouwkundige configuratie. In plaats van parasieten zijn
de Europese instellingen op deze wijze eerder instrumenten
om de verdere stedelijke ontwikkeling van Brussel te sturen.
Om de relatie van de verschillende sites met de stad aan te
duiden, hanteren de ontwerpers de metafoor van de ‘archi-
pelago’, een groep eilanden die elk een eigenheid bezitten
maar samen een coherent systeem vormen. Concreet wor-
den de negen gebouwencomplexen door middel van een
lusvormig metrotracé met elkaar verbonden. Elk van de
negen sites fungeert daarbij als overstappunt tussen de
regionale en stedelijke schaal, waardoor ze fungeren als
toegangspoorten tot de stad. Verrassend genoeg moet er
voor de realisatie van deze negen projecten nauwelijks wor-
den onteigend; de ontwerpers maken enkel gebruik van
bestaande braakliggende gronden, hoofdzakelijk spoorwe-
gemplacementen. De enige afbraak die wordt voorgesteld
heeft een symbolische betekenis: het verdwijnen van het
huidige Europese parlement is een soort overgangsritueel
dat afrekent met het Brusselse trauma van de grootschalige
kaalslag uit de jaren ’60.

Bij de tentoonstelling hoort een manifest dat de conceptu-
ele en theoretische achtergrond van deze stedenbouwkun-
dige visie schetst. Het is een bevlogen pamflet dat pleit voor
een meer inhoudelijke invulling van het Europese project,

en het belang van de stad in de uitbouw van een democrati-
sche samenleving onderstreept. Ook de architectuur wordt
hier in een politiek perspectief geplaatst, vanuit de gedach-
te dat de bebouwde omgeving een visie over het samenleven
reflecteert. Door architectuur op te laden met sociale, cultu-
rele en ideologische idealen, plaatst A Vision for Brussels zich
in de traditie van de Italiaanse architectencollectieven
Archizoom en Superstudio uit de jaren ’60. Architectuur en
stedenbouw waren voor deze ontwerpers in eerste instantie
een manier om maatschappijkritiek te ventileren en zo een
polemiek op gang te brengen. De studenten van het Berlage
lijken dit geloof in de visionaire kracht van architectuur te
delen en reageren daarmee tegen de verknechting van hun
discipline door het grootkapitaal. 

Typisch voor de utopie in de stedenbouw is dat de ontwer-
pen in A Vision for Brussels enkel een soort abstracte eind-
toestand laten zien. Hoewel de genomen opties redelijk goed
onderbouwd lijken, blijft de vraag naar de procesmatige
realiseerbaarheid van deze visie onbeantwoord. Het is daar-
door onduidelijk in welk mate de onderliggende ideeën en
concepten overeind kunnen blijven in een onvoorspelbare
economische en politieke dynamiek. A Vision for Brussels
blijft daardoor steken op het niveau van het beeld. Maar
misschien moet het project in eerste instantie begrepen
worden als een appel à l’ordre aan de Europese beleidsma-
kers. In tijden van europessimisme spreekt A Vision for
Brussels een duidelijk credo uit van de maakbaarheid van
het Europese project en de toekomst van de stad als samen-
levingsvorm. Als op zijn minst een aantal ideeën uit A Vision
for Brussels doordringen tot de Europese Commissie, zal
deze misschien inzien dat ze haar overwicht op de Brusselse
vastgoedmarkt – ze huurt of bezit meer dan 1 miljoen m2

aan kantoorruimte – in de schaal kan werpen om van haar
hoofdstad een instrument én expressie te maken van haar
democratische idealen. Sven Sterken 

p A Vision for Brussels tot 17 juni (verlengd) in het Paleis
voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
(02/507.82.00; www.bozar.be).
Brussels, A manifesto. Towards the Capital of Europe ver-
scheen bij NAi Uitgevers en A+ Editions. ISBN 978-90-
5662-552-8.

Hertzbergers Amsterdam. Herman Hertzberger maakt
gebouwen voor mensen. Dat zou natuurlijk voor alle archi-
tecten moeten gelden, maar dat is niet zo. Veel gebouwen
lijken te worden ontworpen voor de Architectuur, voor de
fotografen. Dat is showroomarchitectuur: lekker om naar
te kijken, resultaat van razend interessante theorieën,
maar vaak minder handig in het dagelijks gebruik. Herman
Hertzberger maakt democratische architectuur. Niet popu-
lair of zelfs populistisch, maar menselijk.

In Amsterdam heeft Arcam een tentoonstelling samen-
gesteld over het werk van Hertzberger in de hoofdstad. Niet
alleen werk dat is uitgevoerd sinds de late jaren ’50, maar
ook onuitgevoerde projecten, inzendingen voor niet-
gewonnen prijsvragen en zelfs een alweer afgebroken
gebouw. De bijhorende publicatie, een aflevering in de gere-
nommeerde reeks Arcam Pockets, is jammer genoeg ander-
halve maand later klaar dan de tentoonstelling en kan
daardoor nog niet worden besproken. Aanleiding voor dit
alles is Hertzbergers 75ste verjaardag. Een eerbetoon aan
de geboren en getogen Amsterdammer in Arcam is een pas-
send gebaar, temeer omdat hij in Amsterdam ontwerpen

heeft gemaakt op verschillende schaalniveaus, in verschil-
lende fases van zijn ontwikkeling als architect en voor ver-
schillende soorten gebouwen. Arcams expositie toont daar-
mee als vanzelf een representatieve uitsnede van
Hertzbergers loopbaan.

De tentoonstelling is helder opgezet, met een evenwichti-
ge afwisseling van teksten, tekeningen en schetsen,
maquettes en een aantal televisieprogramma’s van de loka-
le zender AT5 over een drietal specifieke gebouwen. De pro-
jecten worden niet in chronologische volgorde getoond,
wat logisch zou zijn, maar waarschijnlijk ook saai. De
bezoeker die langs de vitrines loopt, schiet heen en weer
door tijd en ruimte, van het stadhuisontwerp in de binnen-
stad uit 1967 naar een prijsvraagontwerp voor de uitbrei-
ding van het Stedelijk Museum in 2004, naar het
Bijlmermonument in 1994-1998, naar de Nieuwmarkt-
buurt in 1970, via het plan voor het Haarlemmerplein in
2003 naar de woningbouw aan de Haarlemmerhout-
tuinen in 1978, naar een uitbreiding van een garage in
Amsterdam-Zuid uit 1964 enzovoort.

Bij binnenkomst loop je tegen een maquette voor het
stadhuis aan, die ook op de aankondigingen van de ten-
toonstelling prijkt. Dat zet de geest direct op scherp, aange-
zien Hertzbergers stadhuis diametraal tegenovergesteld is
aan de uiteindelijk gebouwde Stopera, het gebouwencom-
plex van stadhuis en opera. Waar de huidige Stopera zich
aan de Amstelkant als een monumentaal theater manifes-
teert en aan de kant van het Waterlooplein als hoekig,
streng kantoorgebouw, was Hertzbergers ontwerp één
geheel: antimonumentaal en sterk geleed in blokjes die aan
elkaar geschakeld waren door openbare binnenstraten en
-pleinen. Hertzbergers stadhuis wilde aansluiten op het ste-
delijk weefsel en vormde een antwoord op zijn illustere
voorganger, het 17de-eeuwse stadhuis op de Dam. Hoewel
de plattegrond prachtig is en de maquette interessant van-
wege de complexe structuur en de verschillende vormen
waaruit het geheel is opgebouwd, was het vanaf straat-
niveau gezien waarschijnlijk een wat vormeloos gebouw
geworden. De charme van het ontwerp zit dan ook niet in
de esthetiek of de glans van de façade, maar in de manier
waarop het gebouw aansluit op de stad, met de onderdelen
op maat van de omringende huizen. De wijze waarop
Hertzberger zijn ideaal van ‘de architectuur van de demo-
cratie’ uitdrukt in zijn antimonumentale en antihiërarchi-
sche gebouw is fascinerend. Hieraan laat zich bovendien
duidelijk de invloed van zijn leermeester Aldo van Eyck
(1918-1999) aflezen. Deze spraakmakende architect toon-
de overtuigend het belang ervan aan dat een architect klein
maakt wat groot is. Zet de maquette van het stadhuis naast
die van Van Eycks burgerweeshuis (1959-1961) en het
gemeenschappelijke ideeëngoed is in één klap zichtbaar.

Een project waar Hertzberger zich van zijn meest mense-
lijke kant laat zien is het Bijlmermonument dat hij samen
met landschapsarchitect Georges Descombes maakte in
twee fases tussen 1994 en 1998. Aanleiding was de ramp
met het vliegtuig dat in 1992 op de woonwijk in
Amsterdam Zuidoost stortte. Rondom een grote boom, de
Boom die Alles Zag, ontstond spontaan een informele
gedenkplaats. Daarmee was het tegelijkertijd een logische
maar ook kwetsbare locatie voor een formeel monument.
De lage muur waarmee Hertzberger en Descombes de con-
touren van het verdwenen flatgebouw weergeven wordt
doorsneden door een rechte lijn. Rondom de Boom die Alles
Zag is een vloer van mozaïektegels gelegd. De teksten en
afbeeldingen op de tegels zijn gemaakt door bewoners.
Daarmee geven zij betekenis aan het monument. Het knap-
pe van het ontwerp is dat het de bestaande gedenkplaats
heeft geformaliseerd en duurzaam gemaakt zonder dat de
plek de bewoners is afgenomen. Het monument is de
Bijlmer niet opgelegd, maar is echt van de Bijlmer gewor-
den, zonder sentimenteel of populistisch te zijn.

Naast dit soort uitzonderlijke projecten voor het stadhuis,
het monument, maar ook de musea en het conservato-
rium, maakte Hertzberger vooral vernieuwende ontwerpen
voor meer alledaagse gebouwen: bejaardenhuis, studen-
tenhuis, woningen, scholen. Op de tentoonstelling zijn
diverse scholen te zien, die een bespreking op zich waard
zijn. Hertzberger heeft zeer uitgesproken en belangwekken-
de ideeën over scholenbouw en over de armoedige manier
waarop de overheid met onderwijshuisvesting omgaat.

In het wooncomplex voor ouderen, De Drie Hoven uit
1964-1974, heeft Hertzberger zichtbaar geworsteld met
een lastige opgave. Hij moest ouderen huisvesten die ver-
schillende eisen stelden aan hun omgeving: één groep had
alleen een kleinere woning met wat extra voorzieningen
nodig, een andere groep vergde intensieve verzorging en

Dak van het toekomstige parlement van de Europese Unie 
© Berlage Institute, Rotterdam

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 / NL - 1016 NN Amsterdam / Tel 31 (0)204220471  
Fax 31(0)206261730 / www.smba.nl / mail@smba.nl   
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WR 127 - 2de katern DEF  25-04-2016  11:15  Pagina 11



De Witte Raaf – 127 / mei – juni 2007 Ondertussen 12

een derde groep bevond zich daar ergens tussen. Bovendien
wilde men het huis extra’s geven als een plantenkas en
voorzieningen waar ook buurtbewoners gebruik van kon-
den maken, zoals een café, restaurant en wasserette. De
grenzen tussen privé en openbaar, geborgenheid en open-
heid naar de buurt verkende de architect op onnavolgbare
wijze. Het concept kan echter niet voldoen aan de nu gel-
dende veiligheidsnormen voor ouderenhuisvesting, geken-
merkt door sloten, hekken en toezicht. Daarom wordt De
Drie Hoven waarschijnlijk gesloopt.

Toch zit juist in dat soort vernieuwende ‘leefconcepten’
Hertzbergers kracht. De samenleving is in zijn ogen maak-
baar en hij is bezeten door de drang om er vorm aan te
geven. Architectuur moet impact hebben op het dagelijkse
leven. Architectuur en stad moeten versmelten.
Hertzberger is ouderwets in zijn idealisme. Hij is arrogant,
maar ook charmant in zijn betrokkenheid. En het spreekt
aan. Ik merk regelmatig dat studenten op de Academie van
Bouwkunst en de Rietveldacademie in Amsterdam door
Hertzberger worden geraakt. De tentoonstelling was druk-
bezocht. Het gaat bij Hertzbergers gebouwen niet om pres-
tigieuze esthetiek. En dat hoeft ook niet. Zijn gebouwen pro-
beren in de eerste plaats menselijk te zijn, ook als dat niet
modieus is. Dorine van Hoogstraten

p Hertzbergers Amsterdam tot 2 juni in Arcam, Prins
Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam (020/620.48.78;
www.arcam.nl).

Möbel und Räume für Hermann Lange. Haus Lange,
Krefeld. In een van de twee Krefeld Villa’s (1929) wordt dit
voorjaar een tentoonstelling gewijd aan de ‘meubels en
ruimtes’ die Mies van der Rohe (1886-1969) en Lily Reich
(1885-1947) ontwierpen voor Hermann Lange, een van de
belangrijkste opdrachtgevers van Mies. Lange was een
ondernemer en kunstverzamelaar die in de jaren ’20 Haus
Lange liet bouwen door Mies – samen met Haus Esters een
‘woningpaar’ dat vorig jaar nog onderwerp was van een erg
lezenswaardig boek (zie DWR 125). Sinds 1955 maakt het
huis deel uit van de kunstmusea van Krefeld; de lopende
tentoonstelling maakt de architectuur zelf zowel tot
museale ruimte als tot belangrijkste tentoonstellingsobject.
De tentoongestelde meubelen vallen uiteen in twee groe-
pen: enerzijds zijn er de ontwerpen die Mies en Reich expli-
ciet voor het interieur van Haus Lange vervaardigden;
anderzijds zijn er de meer canonieke ontwerpen die deel uit-
maken van het oeuvre van Mies (en Reich), waarvan de
Barcelona Chair (uit het gelijknamige paviljoen) en de tafel
voor het Tugendhat House waarschijnlijk de bekendste zijn.
De expositie wordt aangevuld met voorheen onbekende
interieurfoto’s van Haus Lange, in 1930 in opdracht van
Mies gemaakt, en met plannen, foto’s of schetsen van ande-
re contemporaine architectuurontwerpen van de architect
en zijn partner-medewerkster, zoals het Barcelona Paviljoen
of het ontwerp voor de Deutsche Bau-Ausstellung in Berlijn
uit 1931.

Het Belgische architectuurbureau Robbrecht en Daem
werd aangezocht voor het ontwerp van de tentoonstelling,
maar was ook van bij het begin nauw betrokken bij de con-
ceptuele totstandkoming, in samenwerking met curatrice
Christiane Lange. Een van de impliciete agenda’s van het
ontwerp is de ‘restauratie’ van Haus Lange tot woning:
door de jaren heen was het domestieke karakter uit het
interieur verdreven ten voordele van de museale functies.
Een eerste grote verdienste van de tentoonstelling, die
nauw samenhangt met het feit dat de transformatie tot
‘huis’ slechts tijdelijk is, ligt in de ongedwongen omgang
met dit modernistisch erfgoed – anders dan bij bijvoorbeeld
het Huis Sonneveld (1933) in Rotterdam van architecten
Brinkman en Van der Vlugt. De kamers van het huis wor-
den niet strikt afgegrendeld; de inrichting is trouw aan de
originele staat zonder statisch te zijn of naar een veronder-
stelde ‘nauwkeurigheid’ te streven; de bezoekers worden
niet verzocht, zoals dat in Huis Sonneveld wel het geval is,
om pantoffels aan te trekken vooraleer de rondgang aan te
vatten. Bovendien zijn enkele ruimtes voor het eerst toe-
gankelijk voor het publiek, zoals de donkere kamer voor
foto-ontwikkeling op de eerste verdieping, of de onwaar-
schijnlijk precieze en quasi-klinische badkamers van de
kinderen. Het ingebouwde meubilair (zoals een verplaats-
bare houten wand tussen woon- en eetkamer) wordt terug-
geplaatst. In de keuken staan opnieuw de houten tafels en
stoelen uit de jaren ’30, en het ‘Zimmer der Dame’ – zoals
ook bij Loos een van de typische programmatische voor-
keuren van de modernistische architectuur – is volledig in
ere hersteld, met bijhorend gordijn en tapijt. De halogeen-
lampen hebben plaatsgemaakt voor eenvoudige gloeilam-
pen. De raamopeningen werden gevrijwaard van verduiste-
ringsschermen, en waar nodig treden de originele rolluiken
opnieuw in werking. Toelichting wordt voorzien door mid-
del van witte houten plaatjes, die subtiel uit de wanden
tevoorschijn komen.

Deze ‘herstelde’, strikt huiselijke ruimtes treden in inter-
actie met bijvoorbeeld de woon- en zitkamer, waar meubi-
lair dat niet voor Haus Lange is ontworpen, letterlijk wordt
tentoongesteld: stoelen en zetels staan opgesteld op donke-
re houten plateaus, waardoor ze een tiental centimeter
boven de parketvloer zweven. Die bescheiden sokkels cor-
responderen met of vervolledigen zelfs het open maar com-
plexe ruimteplan van de miesiaanse architectuur, door bij-
voorbeeld de raamopeningen te volgen of door op elkaar
aan te sluiten over de grenzen van de verschillende kamers
heen. Een schilderij van Kandinsky, Improvisation 21, eigen-
dom van de familie Lange, hangt voor de gelegenheid tegen

de wand van de woonkamer, en ‘kadert’ zo de pseudoartifi-
ciële aanwezigheid van het meubilair – voorwerpen die, in
meer of mindere mate, uit zichzelf al de grens met de geo-
metrische abstractie opzoeken.

Er vinden op die manier veel verschillende mooie dingen
tegelijkertijd plaats: het wooninterieur wordt geconfron-
teerd met en toegelicht door meubels van dezelfde ontwer-
pers; de lijn tussen architectuur en tentoongestelde ‘kunst’
wordt opgezocht en verhelderd; het karakter van het
modernistische wonen en werken wordt zichtbaar en toe-
gankelijk gemaakt. Het heeft veel gemeen met wat vele
artistieke ingrepen de afgelopen decennia in de Krefeld
Villa’s verwezenlijkten, zij het dat het effect hier – zoals
altijd in het geval van goede architectuur – bijna achteloos
tot stand komt. Christophe Van Gerrewey

p Mies van der Rohe & Lily Reich. Möbel und Räume für
Hermann Lange tot 3 juni in Museum Haus Lange,
Wilhelmshofallee 91, 47800 Krefeld (www.moebel-und-
raeume-haus-lange.de).

Aanwinsten
Aanwinsten popart in Museum Boijmans Van
Beuningen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft
onlangs vier klassieke popartwerken aan de collectie kun-
nen toevoegen: twee objecten van Claes Oldenburg – Meats
(1964) en Soft Washstand (1965) – James Rosenquists schil-
derij Discs (1965) en de vlakmatige assemblage Interior
(1965) van Tom Wesselman. De werken, afkomstig uit het
bezit van het Belgische verzamelaarsechtpaar Hubert en
Marie-Therèse Peeters, bevonden zich al sinds begin jaren
’80 als langdurige bruikleen in het museum, maar dreig-
den te worden teruggetrokken en te gelde gemaakt. Het
museum zette daarop een campagne voor het behoud in
gang en wist met behulp van de gemeente Rotterdam en
een aantal fondsen de voor dat doel benodigde 2,3 miljoen
euro bijeen te brengen.

De aangekochte werken vormen een substantiële aanvul-
ling op het cluster popartwerken in de Rotterdamse deelver-
zameling moderne en actuele kunst. Hoewel het museum
‘pop’ in een recent aankoopplan aanmerkte als collectie-
kern, ontbrak voor die status tot dusver feitelijk een overtui-
gende basis. Vooral het in veel opzichten meest radicale
Amerikaanse werk was betrekkelijk mager en onevenwich-
tig vertegenwoordigd. In de vroege jaren ’70 kocht de toen-
malige conservatrice Renilde Hammacher-Van den Brande
(1963-1978) drie werken van Jim Dine, twee sculpturen
van George Segal en een kleine Lichtenstein aan. Tijdens
het directoraat-Beeren (1978-1985) werd de groep popart-
werken uitgebouwd met een klassieke Warhol-silkscreen en
een cluster werken rond Oldenburgs Screwarch Bridge-pro-
ject voor Rotterdam. Beeren beschouwde Warhol en
Oldenburg, met Joseph Beuys, Bruce Nauman en Walter de
Maria, als sleutelfiguren binnen de recent-historische
kunst, wier werk de deelverzameling naoorlogse kunst van
ankerpunten zou kunnen voorzien. Zijn visie op de functie
van de popart binnen de Rotterdamse verzameling verschil-
de daarmee met die van mevrouw Hammacher: terwijl
popart voor Beeren vooral functioneerde binnen een ver-
toog over eigentijdse kunst was Hammachers belangstel-
ling veeleer voortgekomen uit de verwantschap die zij
meende te zien tussen dit werk en het figuratieve surrea-
lisme, waarvan ze vanaf de jaren ’60 voor Boijmans een
belangrijk ensemble tot stand bracht.

De koppeling van ‘pop’ aan het surrealisme wordt ook
geregeld in recente Rotterdamse collectieopstellingen en
-plannen gemaakt, wat de vraag opwerpt welke betrekkin-
gen de beschouwer in het museum wordt geacht te leggen,
en hoe instructief die zijn voor het begrip van beide stro-
mingen. Een overeenkomstige fascinatie voor het alledaag-
se voorwerp en de grensvervaging tussen ‘kunst en leven’
– de twee parallellen die het museum naar voren brengt –
zijn nogal vrijblijvend. Parallellen van dit kaliber genereren
geen enkel inzicht dat ontstijgt aan de onkritische procla-
matie van de vervloeiing van kunst en commerciële massa-
cultuur, die in een aantal Nederlandse musea de laatste
jaren de agenda bepaalt.

Dat is jammer, want er zijn wel degelijk vergelijkende
lezingen denkbaar die nieuwe perspectieven op beide stro-
mingen zouden kunnen genereren. Zo suggereerde Hal
Foster ooit een surrealistische lezing van warholiaanse
‘pop’ als een vorm van ‘traumatisch realisme’. Ook zou het
interessant zijn de geproclameerde synthese van ‘kunst en
leven’ boven het sloganeske niveau uit te tillen door de
vraag uit te werken of zich overeenkomsten laten aanwij-
zen tussen de verhouding van surrealisten en popartkun-
stenaars tot de commerciële massacultuur. Hoe verhoudt
de surrealistische idee dat de trivia van de cultuurindustrie
non-intentionele subteksten in zich dragen die door het
gecodificeerde karakter heen een vervreemdende schoon-
heid tentoonspreiden zich tot de vaak evenzeer ambivalen-
te positionering van Warhol, Oldenburg en andere popkun-
stenaars tegenover de warenbeelden van de consumptie-
maatschappij? En zou het niet mogelijk zijn Oldenburgs
transformaties van alledaagse objecten door middel van
schaal, materiaal, substantie en enscenering te relateren
aan méér dan enkel de Salvador Dalí-topos van het smel-
tende horloge, zoals het museum doet? Met zijn schaalver-
groting van triviale objecten, die mede was geïnspireerd op
de Urban Advertising in de VS van de jaren ’60, voegde
Oldenburg zich in een lange geschiedenis van wederzijdse
toe-eigeningen van beeldformules en visuele strategieën
tussen avant-garde en reclame-industrie. Het surrealisme
had daarin vanaf de jaren ’20 een sleutelrol gespeeld, om in
Dalí’s naoorlogse ontwerpen voor Amerikaanse winkelinte-
rieurs uiteindelijk te degenereren in de verkitsching van de
surrealistische vervreemdingseffecten ten dienste van de
spektakelindustrie. Ook de commodification van het kunst-
werk en de pose van de kunstenaar als culturele onderne-
mer zou in die vraagstelling kunnen worden betrokken.
Door deze en andere invalshoeken niet uit te werken laat
het museum kansen onbenut om van zijn binnen de
Nederlandse museumwereld uitzonderlijke zwaartepunten
meer te maken dan de som der delen.

Hoe serieus men de clusters surrealisme en popart als
sleutelensembles binnen de deelcollectie moderne en eigen-
tijdse kunst in Boijmans neemt, wordt wellicht duidelijker
door een blik te werpen op theorie en praktijk van het recen-
te acquisitieprogramma. De aanwinstenlijst uit de eerste
jaren van Ex’ directoraat geeft met aankopen van onder
anderen Bas Jan Ader, David Claerbout, Ryan Gander, Krijn
de Koning, Klaas Kloosterboer en Melvin Moti een nogal
onsamenhangend beeld te zien. Bovendien mist de aankoop-
praktijk elke aansluiting op het jongste collectieplan. Dat
plan zelf zet overigens eerder in op de vorming van nieuwe
ensembles – curieus genoeg gecategoriseerd naar media –
dan op een inhoudelijk onderbouwde versterking en actua-
lisering van de reeds bestaande collectiekernen. En dat ter-
wijl met selectieve aankopen van eigentijdse kunst in
Rotterdam toch een ontwikkelingsgeschiedenis te schetsen
zou zijn van een fenomeen als de appropiation van beeld-
materiaal, waarin het beschikbare werk van Warhol,
Oldenburg en Wesselman, alsmede dat van een jongere
generatie – Richard Prince, Cindy Sherman, Cady Noland –
als historisch fundament zou kunnen fungeren voor recen-
tere toe-eigeningspraktijken. Hoe dan ook zou het museum
er, gegeven de onverminderd toenemende scheefgroei tus-
sen aankoopbudgetten en prijsontwikkelingen op de inter-
nationale markt voor eigentijdse kunst, verstandiger aan
doen vanuit een krachtige inhoudelijke visie het eigen kapi-
taal productief te maken dan te hooi en te gras grepen te
doen uit het actuele aanbod. Rogier Schumacher

Ludwig Mies van der Rohe

Haus Lange, ‘Zimmer der Dame’, jaren ’30
Foto: Berliner Bildbericht, Berlijn 1930. ©VG Bild-Kunst 2006

Ludwig Mies van der Rohe

Haus Lange, ‘Zimmer der Dame’, reconstructie

Möbel und Räume für Hermann Lange, zicht op de tentoonstelling

WR 127 - 2de katern DEF  25-04-2016  11:15  Pagina 12



De Witte Raaf – 127 / mei – juni 2007 Ondertussen 13

Publicaties
De innerlijke ervaring. Maarten van Buuren.
Maarten van Buuren (1948) is hoogleraar Moderne Franse
Literatuur verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij is
tevens essayist en vertaler van onder meer Emile Cioran
(Bestaan als verleiding, 2002), Paul Valéry (De macht van de
afwezigheid, 2004 – een keuze uit de Cahiers) en Charles
Baudelaire: mooi vormgegeven publicaties, uitgegeven bij
de Historische Uitgeverij. Binnen dat fonds is begin dit jaar
ook een essaybundel van Van Buuren verschenen, onder de
titel De innerlijke ervaring: het gaat om teksten geschreven
als inleiding op bovenvermelde vertalingen, om stukken uit
tijdschriften als Armada, of om universitaire colleges. De
afkomst van de essays geven de gespletenheid weer van de
auteur: hij is een ‘lezer’ met een interdisciplinaire blik op
het snijpunt van filosofie, beeldende kunst en literatuur,
maar hij bekleedt ook een academische positie, wat zijn tek-
sten altijd een licht didactisch karakter geeft, en hen ont-
doet van hermetische of specialistisch-academische inzich-
ten of ideeën. Zijn hoorcolleges over Proust (in 2005 uitge-
geven op zeven cd’s door Home Academy) zijn bijvoorbeeld
eerder synthetiserend van aard: ze moeten dan ook niet
gezien worden als briljante bijdragen tot het internationale
netwerk van Proust-scholars, maar wel als – voor het
Nederlandse taalgebied uitzonderlijke – exhaustieve,
nauwgezette en tegelijk toegankelijke presentaties van een
zeer complex literair oeuvre.

De titel van de recente essaybundel is ontleend aan
Georges Bataille: de expérience intérieure werd door hem
gedefinieerd als de enige mogelijke vorm van hedendaagse,
moderne mystiek in een wereld zonder God: een ervaring
‘binnenin de mens’. “De twintigste-eeuwse filosofen en
kunstenaars”, schrijft Van Buuren in de inleiding, “hebben
laten zien dat de mens nooit rechtstreeks toegang krijgt tot
zijn eigen innerlijke ervaring, dat ze er de lange omweg voor
moeten nemen via het denken of de kunst. Misschien kan
de noodkreet van Nietzsche [“God is dood!”] inmiddels sus-
send worden beantwoord: hoewel we ‘losgekoppeld van de
zon’ verweesd ronddolen in een bestaan zonder horizon,
krijgen we er een nieuwe ruimte voor in de plaats, een
ruimte waarin de kunstenaar vrij spel heeft. De belangrijk-
ste functie van de kunstenaar blijkt niet langer het maken
van beelden van de werkelijkheid, als waren het foto’s,
maar het scheppen van beelden die toegang bieden tot de
werkelijkheid.” Het is dat soort beelden en de manier waar-
op ze ontsloten kunnen worden, die Van Buuren opzoekt in
het werk van 20ste-eeuwse denkers en kunstenaars. 

Het boek is onderverdeeld in drie delen: een theoretisch-
inleidend deel over de innerlijke ervaring, drie essays over
Valéry, Musil en Proust (Mystici zonder God) en tenslotte De
schoonheid van het onvolmaakte, met teksten over onder meer
Van Gogh, Picasso en het ‘verval’ van het kunstwerk. Zo
ontstaat er tijdens de lectuur een catalogus van de ‘innerlij-
ke ervaring’, die echter door Van Buuren zelf niet wordt
geëxpliciteerd. Anders gezegd: een anthologie van de
moderne mystiek, die het moderne subject toestaat zichzelf
even te vergeten. Walter Benjamin schreef over de
Recherche van Proust dat het boek één grote zoektocht is
naar het geluk. Die voor het kunsttheoretisch discours
nogal ongebruikelijke uitspraak kan geëxtrapoleerd wor-
den naar het uiteindelijke effect van de ‘innerlijke erva-
ring’. Er zijn enerzijds de artistieke mechanismen binnen
het leven zelf (de onvrijwillige herinnering, de liefde voor de
ander, de quasi-mathematische exploratie van de geest)
zoals die beschreven zijn door Proust of Musil en bedreven
door Valéry. En anderzijds zijn er de meer participatieve
effecten die niet zozeer door de kunst worden beschreven,
als wel erdoor teweeggebracht: zoals bij het bekijken van
het ‘beschadigde’ werk van Lucio Fontana of zoals de ‘ver-
scheurde’ kleurwerking in La berceuse van Vincent Van
Gogh. Dit schisma loopt nagenoeg gelijk op met het onder-
scheid tussen beeldende kunst en literatuur – poëzie, waar-
in de taal ‘gesaboteerd’ wordt met een rechtstreeks exta-
tisch effect tot gevolg, zoals Bataille het voorschreef, wordt
daarbij even buiten beschouwing gelaten. Van Buuren kop-
pelt zijn lectuur ongeremd aan persoonlijke ervaringen. De
mémoire involontaire van Marcel die in A la Recherche du
temps perdu een madeleinekoekje in kamillethee doopt,
wordt vergeleken met het bekijken van een foto op een ten-
toonstelling in Parijs van de parafernalia van Baudelaire:
het zien van een verhuiswagen herinnert Van Buuren in
een flits aan het verhuisbedrijf dat zijn vader en grootvader
voerden. “Wordt het vreemde van de afbeelding onver-
wacht in de intieme kring van mijn jeugdervaringen
getrokken, en veroorzaakt dat mijn emotie? Ik denk het
niet. Het lijkt me, integendeel, waarschijnlijker dat bekende
beelden uit mijn jeugd er zozeer in worden vervreemd en in
tijd en ruimte op afstand gezet, dat gevoelens die achter de
herkenbare contouren van jeugdfoto’s opgesloten waren,
nu kans zien te ontsnappen.” Ondanks – of net omwille
van? – die toepassing van uit het leven gegrepen ervarin-
gen, zijn het de meer zakelijke essays die het sterkst overtui-
gen: het is niet makkelijk om het ‘denken’ van Valéry of het
‘voelen’ van Proust te evenaren – althans toch niet als men
achteraf besluit om er ook, in een nevengeschikte positie,
over te schrijven. De trilling van kleuren – het essay over
Vincent van Goghs ‘navolging van Christus’ vormt daaren-
tegen een uitzonderlijk gedetailleerde weergave van een
modern oeuvre, hier aan de hand van een close reading
van de correspondentie van Van Gogh. Bovendien wordt
voorzichtig voorgesteld om de strijd die Van Gogh leverde
tussen naturalisme en symbolisme – geheel in het kader
van de essaybundel – om te vormen tot ‘spiritueel naturalis-

me’. Hetzelfde kan gezegd worden over de inleiding op de
vertaalde selectie uit de Cahiers van Valéry. Het werk wordt
op een onderbouwde en gedetailleerde manier in een aan-
nemelijke figuur geplaatst, en vaak is dat al genoeg om aan
te geven hoe moderne geesten ‘gewerkt’ hebben ‘na de dood
van God’ – en wat dit werk daarom nu kan betekenen.

Het impliciete motto of naschrift bij het traject dat op die
manier langs deze onderwerpen loopt, zou ontleend kunnen
worden aan Emile Cioran: “Laat ik er geen doekjes om win-
den: alles wat ons verhindert om in te storten, elke leugen die
ons beschermt tegen onze verstikkende zekerheden is religi-
eus.” Het is wat dat betreft jammer en moeilijk verklaarbaar
dat Van Buurens uitstekende inleiding op Bestaan als verlei-
ding van Cioran niet in de bundel is opgenomen – het had het
boek als geheel misschien een minder bezadigd en meer kri-
tisch karakter kunnen geven, of het denken kunnen compli-
ceren en problematiseren. Het neemt niet weg dat er zinnen
en passages in De innerlijke ervaring staan, die inzicht kunnen
bieden in zowel enkele sleuteloeuvres van de moderne tijd, als
in het moderne leven zelf. Christophe Van Gerrewey

p De innerlijke ervaring. Essays over waarneming, beeld en
geheugen van Maarten van Buuren verscheen in 2007 bij
Historische Uitgeverij, Westersingel 37, 9718 CC Groningen
(050/318.17.00; info@histuitg.nl; www.histuig.nl). ISBN
978 90 6554 4735.

Architecture of Aftermath. Toen een groep militanten
van Al Qaeda op 11 september 2001 met gekaapte vliegtui-
gen op de twee torens van het World Trade Center in New
York en het Pentagon in Washington invlogen, hadden zij
het, in de woorden van Osama Bin Laden, gemunt op “ico-
nen van Amerika’s militaire en economische macht”. De
gebouwen representeerden de globale heerschappij van de
Verenigde Staten en vormden een uitgelezen doelwit voor
de moslimstrijders. De uiteindelijke impact van de aansla-
gen, zo betoogt de Australische kunsthistoricus Terry
Smith in het voorliggende boek, heeft echter bewezen dat de
gebouwen niet enkel symbolisch kapitaal vertegenwoordig-
den. De apocalyptische lawine van oorlog en geweld die
zich in de nasleep van de aanslagen voordeed, vormde vol-
gens hem het tragische bewijs dat ze fungeerden als reële
‘activa’ in de hedendaagse politieke en economische reali-
teit. Deze laatste, zo poneert Smith in de inleiding, wordt
geregeerd door de handel en het verkeer in beelden, of wat
hij de iconomy noemt. Het spectaculaire karakter van de
terroristische aanslagen was berekend en demonstreerde
de verregaande rol en invloed van beelden binnen de globa-
le politiek, economie en het dagelijkse leven van ‘vandaag’.
Dat betekent echter niet, zo voert Smith aan in de inleiding,
dat onze hedendaagse conditie makkelijk te schetsen valt.
De bestaande terminologie van laat- of postmoderniteit is
niet langer toereikend. Onze huidige tijd wordt gestuurd en
vormgegeven door een reeks krachten die enerzijds mani-
fest anders-dan-modern zijn en anderzijds niet langer post-
modern zijn.

In de voorbije decennia hebben er zich volgens Smith
enkele fundamentele verschuivingen voorgedaan die
ervoor gezorgd hebben dat de moderniteit in haar diepste
kern is gewijzigd, en dat we ons bevinden in wat hij als de
aftermath of de ‘nadagen’ van de moderniteit bestempelt.
We maken vandaag geen nieuw tijdperk mee, maar kennen
een andere tijdsbeleving: die van contemporaneity of resolu-
te hedendaagsheid. Met een discours dat duidelijk zijn wor-
tels kent in het deconstructie- en differentiedenken van de
jaren 1990, stelt Smith dat het ‘tijdsverloop’ dat zowel in
moderniteit als postmoderniteit vervat zit, is opgegaan in
een alomtegenwoordig en onmiddellijk heden. Vandaag
bestaat er geen ‘alomvattende totaliteit’ meer die de almaar
groeiende differentiatie bijeenbrengt, ordent en betekenis

geeft. We beleven slechts een nevenschikking van verschil,
onenigheid en contradictie. Opmerkelijk genoeg laat Smith
zich niet verleiden tot het vaak delirische discours over veel-
heid en diversiteit en de daaruit resulterende onmogelijk-
heid om algemeen geldende uitspraken of overkoepelende
gestes te doen. De aanslagen van 11 september en hun
nasleep, zo stelt Smith, waren het duidelijkste bewijs dat
niet iedereen vrede neemt met deze situatie en de ‘ander’
respectvol en zonder vrees benadert. Aan de basis van
Smiths boek ligt dan ook een ethisch streven om, vanuit de
positie van de academische intellectueel, in deze situatie
net wel een verschil te maken en concreet stelling te
nemen. Dat Smith zich daarvoor tot architectuur wendt,
heeft niet enkel te maken met het feit dat de aanslagen van
11 september ‘architectuur’ als doelwit hadden, maar
vooral met de prominente en uitgelezen rol van architec-
tuur in de hedendaagse ‘iconomie’. Onder impuls van de
groeiende cultuurindustrie is architectuur in de laatste
twee decennia uitgegroeid tot een spectaculair, goed verko-
pend en consumeerbaar cultureel goed. In het licht van
deze onomkeerbare evolutie stelt Smith de vraag of “archi-
tectuur haar sociale contract nog kan waarmaken op een
moment dat gemeenschappen versplinteren, architectuur
zelf tot spektakel is verheven en tot een modieus en hot
topic is verworden”. Hij vertrekt daarbij van de gedachte
dat architectuur altijd spreekt. Willens nillens wordt een
gebouw aanzien en ‘gelezen’ als de uitdrukking van de ver-
schillende krachten die het realiseerden of van de instantie
die het huisvest. In een tijdperk waarin architectuur steeds
meer geregeerd wordt door het regime van de zichtbaarheid
en gebouwen almaar meer inzetten op spectaculaire beeld-
kwaliteit, stelt Smith de vraag of er nog een betekenisvolle
symboliek voor architectuur is weggelegd. Kan architec-
tuur met andere woorden nog een significante uitdrukking
geven aan de hedendaagse conditie zonder te vervallen in
een voorspelbaar schouwspel dat slechts de logica van het
globale kapitaal dient? Smith doet dit via diepgaande en
vaak verrassende analyses van enkele bekende voorbeelden
van iconische architectuur uit de tweede helft van de 20ste
eeuw, niet verwonderlijk allemaal gebouwen met een cultu-
reel programma. Hij licht de ontstaansgeschiedenis van elk
project grondig door en gaat na in welke mate het gebouw
uitdrukking geeft aan dat programma, en in hoeverre de
achterliggende institutionele, politieke en economische
agenda’s de uiteindelijke verschijning hebben gedicteerd.

Het eerste hoofdstuk start onvermijdelijk met het
Guggenheim Bilbao van Frank Gehry uit 1997, een ijkpunt
in de bouw van globale ‘bestemmingsarchitectuur’. In het
tweede hoofdstuk maakt Smith een boeiende vergelijking
tussen de Uluru of Ayers Rock in Australië en het Sydney
Opera House van Jorn Utzon uit 1973, een notoire voor-
ganger van het Guggenheim Bilbao. Zowel de rots als het
gebouw geven een gezicht aan Australië, zij het vanuit so-
ciaal en politiek oogpunt op een radicaal verschillende
manier. De rots staat immers symbool voor het ‘oorspron-
kelijke’ land van de Aboriginals, terwijl de opera het moder-

Lucio Fontana

Concetto spaziale. Attese, 1965

Frank Gehry

Guggenheim Bilbao, 1997

Jorn Utzon

Sydney Opera House, 1973
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ne Australië representeert. In de daaropvolgende hoofd-
stukken komen opnieuw twee musea aan het bod, het Getty
Center in Los Angeles van Richard Meier en het Joodse
Museum in Berlijn van Daniel Libeskind. Smith laat over-
tuigend zien hoe beide gebouwen op een radicaal verschil-
lende manier de culturele arbeid van bewaren – en in het
specifieke geval van het Joodse Museum – van herdenken,
veruiterlijken. Vooral het Joods Museum kan rekenen op
waardering van Smith, vanwege de complexe wijze waarop
het de verschrikking van de holocaust huisvest en ‘vorm-
geeft’. De hoogsymbolische vormentaal die velen als een
idiosyncratische uitspatting van een sterarchitect aanzien,
interpreteert Smith als een verdienstelijke poging om via
architectuur vooralsnog uitdrukking te geven aan het

onuitdrukbare. Deze laatste analyse dient vervolgens als
opmaat voor de vraagstelling naar de mogelijkheid van
architectuur in de nadagen van 11 september, in het bij-
zonder op de site van het voormalige WTC. Die vraag wordt
evenwel voorafgegaan door een vlijmscherpe analyse van
het historische project van het World Trade Center, de
torens die wereldwijd werden aanzien als de radicale beli-
chaming van de Amerikaanse wolkenkrabber en als een
onverholen symbool van de westerse, kapitalistische stad
en samenleving. Meticuleus ontrafelt Smith de verschillen-
de partijen en belangen die aan de basis lagen van het ont-
werp voor de twee wolkenkrabbers van de architect Minoru
Yamasaki. Het WTC was het product van de meest onge-
breidelde vastgoedpolitiek en blinde ontwikkelingsdrift in
het naoorlogse New York, en werd van bij het begin aanzien
als een radicale breuk met het omliggende stadsweefsel. Uit
de historische receptie van het gebouw blijkt dan ook dat de
torens nooit graag gezien werden door de New Yorkers,
noch op veel waardering konden rekening in kritische
architectuurmiddens. Ze bereikten hun iconische kracht
slechts door hun extreme grootte.

Maar op dit punt krijgt het geëngageerde betoog van
Smith een vervelende moraliserende toon. Smith gelooft
immers dat ook in architectuur hoogmoed voor de val
komt. Volgens hem was de gewelddadige destructie van het
gebouw als het ware ingebouwd. Terwijl hij terecht
opmerkt dat alle bestemmingsarchitectuur in de nadagen
van 11 september een potentieel ‘doelwit’ werd, getuigt het
niettemin van een gevaarlijk determinisme om te stellen
dat dit het verdiende loon is voor elk pretentieus gebouw.
Smith wijst weliswaar op de moeilijke opgave voor architec-
tuur om, in een tijdperk van mondiaal spektakel en gewed-
ijver, de hedendaagse conditie op een kritische manier te
belichamen en te veruiterlijken, maar houdt vast aan het
geloof dat de nobele taak van architectuur volledig met
haar vorm samenvalt.

Dat belet echter niet dat het boek een verdienstelijke bijdra-
ge levert aan de discussie over het kritische vermogen van
de hedendaagse architectuur. Smiths vertrekpunt ligt
immers niet bij de praktijk en discipline van de architec-
tuur, maar bij de gebouwde werkelijkheid en hoe die in het
complexe hedendaagse politieke en economische bestel
functioneert en begrepen wordt. Hij wil niet achterhalen
noch voorschrijven wat architectuur in de toekomst alle-
maal zal vermogen, maar wendt zich tot enkele van haar
lotgevallen uit het zeer recente verleden. Smith eindigt met
een analyse van de architectuurwedstrijd voor de voorma-
lige WTC-site. Daaruit blijkt hoe moeilijk het de architec-
tuur valt om, in de nadagen van een gruwelijk voorval als
11 september, op een waardige manier haar representatie-
ve rol terug op te nemen. Wouter Davidts

p The Architecture of Aftermath van Terry Smith verscheen
in 2006 bij The University of Chicago Press, 1427 East
60th Street, Chicago, IL 60637 U.S.A. (0773/702-7700;
info@press.uchicago.edu; www.press.uchicago.edu) ISBN:
978-0-226-76469-6 (ISBN-10: 0-226-76469-9).

Medewerkers: Wouter Davidts, Daniëlle Hofmans, Steven
Humblet, Rogier Schumacher, Sven Sterken, Lieven Van
Den Abeele, Hubert van den Berg, Christophe Van Gerrewey,
Dorine van Hoogstraten, Merel Van Tilburg

Nieuwe publicaties
• Vito Acconci / Bernadette Mayer. 0 to 9. New York,

Ugly Duckling Presse, 2006. 736 pp. 
ISBN 978-1-933254-20-3.
Herdruk van het tijdschrift 0 to 9, uitgegeven door Vito Acconci
en Bernadette Mayer tussen 1967 en 1969. Er verschenen 6
nummers. Het tijdschrift, oorspronkelijk een geniet periodiekje
gedrukt op een handpers (mimeograaf), verzamelde bijdragen van
‘jonge’ kunstenaars onder wie Dan Graham, Robert Barry,
Sol LeWitt, Emmett Williams, Robert Smithson, Michael Heizer
en vele anderen.

• Buffon. Oeuvres. Paris, Gallimard (Bibliothèque de la
Pléiade), 2007. 1760 pp. 120 ill. 
Teksten gekozen en geannoteerd door Stéphane Schmidt met
medewerking van Cédric Crémière. Voorwoord van Michel Dolon.
De bioloog George Louis Leclerc alias Buffon (1707-1788) is voor-
al bekend door zijn encyclopedisch werk Histoire naturelle, een
beschrijving in 36 volumes van alles wat leeft op aarde. Zijn opna-
me in de Bibliothèque de la Pléiade betekent voor hem een erken-
ning als grote literator uit de 18de eeuw, samen met
Montesquieu, Voltaire en Rousseau. Van Buffon kennen we de uit-
spraak “le style est l’homme même”, afkomstig uit zijn Discours
sur le style dat tevens is opgenomen in deze Pléiade-uitgave,
samen met veel essays zoals Dissertation sur les couleurs accidentel-
les, Réflexions sur la loi de l’attraction, Histoire et théorie de la terre en
natuurlijk uittreksels uit zijn Histoire naturelle.

• Raymond Depardon. Villes/Cities/Städte 278 photos 296
pages. Paris, Fondation Cartier/Actes Sud, 2007. 
ISBN 978-2-7427-6764-9.
Depardon bezocht een 12-tal metropolen (Addis Abeba, Berlijn,
Johannesburg, Moskou…) en kwam terug met een grote hoeveel-
heid foto’s en 12 kleurenfilms. In elke grootstad verbleef hij
slechts een korte periode, om zodoende zijn blik fris te houden. 

• Diedrich Diederichsen. Martin Kippenberger. Wie es wir-
klich war – am Beispiel. Lyrik und Prosa. Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 2007. 359 pp. 
ISBN 978-3-518-12486-4.

Martin Kippenberger (1953-1997) was niet alleen schilder maar
ook kunstverzamelaar, uitbater van een dancing (S.O.36), acteur,
(punkrock-)muzikant en auteur. Diedrich Diederichsen presen-
teert een selectie uit drie verschillende tekstboeken van
Kippenberger: Café Central. Skizze zum Entwurf einer Romanfigur
(Hamburg, Meterverlag, 1987), Durch die Pubertät zum Erfolg
(Berlin, NGBK, 1981) en 1984 Wie es wirklich war am Beispiel
Knokke (Frankfurt, Galerie Grässlin, 1985).  

• Dutch Eyes. A Critical History of Photography in the
Netherlands. Ostfildern/Rotterdam, Hatje Cantz
Verlag/Stichting Fotografie in Nederland, 2007. 560
pp. ca. 600 ill. ISBN 978-3-7757-1950-6.
Het boek verscheen naar aanleiding van een tentoonstelling in
het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam van 19 april tot 26
augustus 2007. Met teksten van Filip Bool, Mattie Boom, Frits
Gierstberg, Ingeborg Leyerzapf, Adi Martis en anderen. 

• Robert Gober. Robert Gober, Sculptures 1979-2007.
Göttingen, Steidl & Partners, verschijnt in juni 2007.
544 pp. 500 ill. ISBN 978-3-86521-473-7.
Dit boek wordt het eerste volledige overzicht van de sculpturen en
installaties van Robert Gober. De kunstenaar zelf becommen-
tarieert de individuele werken. 

• Jörg Heiser. “Plötzlich diese Übersicht”. Was gute zeitge-
nössische Kunst ausmacht. Berlin, Claassen Verlag, 2007.
369 pp. ISBN 978-354600402-2.
De auteur is hoofdredacteur van het kunsttijdschrift Frieze. Zijn
boek is enerzijds een uniek overzicht van de meest recente kunst.
Werken van Maria Lassnig, Jonathan Meese, Francis Alÿs, Eija-Liisa
Ahtila en vele anderen worden besproken in het licht van klassieke
modernen als Duchamp, Gerhard Richter of Gordon Matta-Clark.
Anderzijds schrijft hij doorheen dit overzicht een stuk hedendaagse
kunstgeschiedenis die hij ophangt aan het begrip ‘slapstick’.

• Hans Op de Beeck. On Vanishing. Antwerpen/Brussel,
Mercatorfonds/Xavier Hufkens, 2007. 368 pp. 320 ill.
ISBN 978-90-61537-11-3.
Engelstalige monografie geschreven door Nicolas de Oliveira en
Nicola Oxley, beiden professor aan de London Metropolitan
University en experten op het gebied van Installation Art.

• Elisabeth Sussman. Gordon Matta-Clark. ‘You are the
measure’. New York/London, Whitney Museum of
American Art/Yale University Press, 2007. 
ISBN 978-0-300-12395-1.
Deze nieuwe monografie verscheen naar aanleiding van de over-
zichtstentoonstelling in het Whitney Museum in New York van
22 februari tot 3 juni. Vanaf juni is de tentoonstelling te zien in
het Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Het is meer dan
twintig jaar geleden dat nog een dergelijk overzicht te zien was.

• Günther Vogt. Miniature and Panorama. Baden, 
Lars Müller Publishers, 2007. 576 pp. > 1000 ill. 
ISBN 978-3-03778-069-5.
Een dertigtal projecten van Vogt Landscape Architects, gecreëerd
tussen 2000 en 2006, wordt hier voorgesteld met foto’s en plan-
nen. Teksten van onder anderen Olaf Eliasson en Hamish Fulton.

• Kara Walker. My complement, my enemy, my oppressor,
my Love. Minneapolis/Ostfildern, Walker Art Center/
Hatje Cantz, 2007. 418 pp. ISBN 978-3-7757-1932-2
Merkwaardige en aantrekkelijke catalogus uitgegeven naar aan-
leiding van Kara Walkers tentoonstelling in het Walker Art Center
of Minneapolis van 17 februari tot 13 mei. De tentoonstelling
reist nog naar Parijs (ARC), New York (Whitney Museum of
Modern Art) en Los Angeles (Hammer Museum).

• Johannes Wohnseifer. Kleenex Mathematics (Lynn Valley
#2). Toronto/North Vancouver, Bywater Bros. Editions/
Presentation House Gallery, 2007. 64 pp. 64 ill. 
In dit boek presenteert de Duitse kunstenaar Johannes Wohnseifer
een reeks dagboekfoto’s van de laatste twee jaar die de spam op
zijn emailbox als onderwerp hebben. Dit resulteert in een collage
van woorden en beelden met een autobiografische inslag. Lynn
Valley is de naam van een reeks publicaties waarbij telkens één
kunstenaar carte blanche krijgt. Deze kunstenaarsboeken zullen
verschijnen a rato van drie per jaar. Het eerste nummer was van
de hand van Richard Prince (Richard Prince, Lynn Valley#1,
2006. 46 pp. 46 ill.) Er staan afleveringen op stapel van onder
anderen Cao Fei (China) en Jonathan Monk (Duitsland). 

Samenstelling: Marc Goethals

Daniel Libeskind

Joods Museum Berlijn, 2001
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Tentoonstellingsagenda De Witte Raaf 118

België
Aalst

Netwerk 
Houtkaai z/n – 9300 Aalst
053.78.89.81 wo-za 14-18u
q ‘Baroq at the Gridiron Hotel’ [tot 9/6]

Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 9300 Aalst
053.73.21.11 
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
q Walter Schelfhout (1942-2006) [tot
26/5]

Antwerpen

Cultuurcentrum Luchtbal
Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen
03.543.90.30 ma-za 10-17u
q ‘Fuck You All’ – Glen E. Friedman 
[tot 27/5]

deSingel 
Desguinlaan 25 – 2018 Antwerpen
03.248.28.28 wo-zo 14-18u
q ‘35m3’ – D’haeseleer, Kimpe &
Poelaert [tot 26/5] q ‘Curating the
Campus: To Pee in Public or Private
Spaces’ – Itziar Okariz [tot 31/12]

FotoMuseum 
Waalse Kaai 47 – 2000 Antwerpen
03.242.93.00 di-zo 10-18u
q ‘Collectiepresentatie Agfa-Gevaert’
[tot 6/1]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 2000
Antwerpen
03.231.90.56 wo-za 14-18u
q ‘SOH23 You know why I am so
Happy?!’ – Alex Vermeulen [tot 23/6]

Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 – 2000 Antwerpen
03.234.21.60 wo-vr 9-17u
q Suus Kooijman & Peter Van Impe 
[tot 22/6]

Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 – 2000 Antwerpen
03.257.25.52 wo-zo 14-18u
q ‘Barbs’ – Riedstra / ‘Glassculpturen’ –
Louis La Rooy [tot 3/6] q EHNT
Rüdiger Scharmann [6/6 tot 8/7]

Hessenhuis
Falconrui 53 – 2000 Antwerpen
03.206.03.50 do-zo 13-21u
q ‘Virus’ [tot 29/7]

In-Between 
Paardenmarkt 90-92 – 2000 Antwerpen
03.232.22.29 wo-za 11-18u
q Tinka Pittoors [tot 31/5]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 2000 Antwerpen
03.203.42.04 di-zo 10-17u
q ‘Kunst op straat geboren’ – Nikifor
[tot 10/6]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten 
Leopold de Waelplaats – 2000 Antwerpen
03.238.78.09 di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘De Mooiste Tweeluiken – Vlaamse
Primitieven’ [tot 27/5]
q ‘Tekeningen uit het Prentenkabinet
van het Museum voor Schone Kunsten
Gent’ [25/5 tot 26/8]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 2000 Antwerpen
03.226.06.30 wo-za 13-18u
q ‘Between Certainty and Doubt’ –
Perry Roberts [tot 9/6]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 2060 Antwerpen
03.238.81.66 do-za 13-17u
q Diego Bruno [24/5 tot 26/5]

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

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 – 2000 Antwerpen
03.2211450 di-zo 10-17u
q ‘O dierbaar Antwerpen. Wonderlycke
dieren op papier in de tijd van Plantin’
[tot 5/8]

MuHKA
Leuvenstraat 32 – 2000 Antwerpen
03.260.99.99 di-zo 10-17u
q ‘ZONDER TITEL – Moussem Festival
Lente 2007’ [tot 20/5]
q ‘Lonely at the Top #3’ [tot 26/5]
q ‘I don’t get it’ – Luc Tuymans [31/5
tot 9/9]

Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14 – 2000 Antwerpen
0496.504.206 do-za 14-18u
q ‘For Another Groupshow’ [tot 25/5]

Openluchtmuseum voor beeldhouw-
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 – 2020 Antwerpen
03.827.13.50 di-zo 10-17u
q ‘Air Born / Air Borne / Air Pressure’ –
Paul McCarthy [27/5 tot 28/10]

Rockoxhuis
Keizerstraat 12 – 2000 Antwerpen
03.216.22.11 di-zo 10-17u
q ‘O dierbaar Antwerpen. Dierenplezier
in het Rockoxhuis’ [tot 30/9]

Stadsbibliotheek Antwerpen
Hendrik Conscienceplein 4 – 2000
Antwerpen
03.206.87.10 di-zo 13-17u
q ‘O Dierbaar Antwerpen.
Metamorphosis Naturalis’ [tot 5/8]

Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 – 2000 Antwerpen
03.248.08.71 wo-za 14-18u
q ‘Corey McCorckle’ [tot 23/6]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 2000 Antwerpen
03.257.14.17 di-za 14-18u
q ‘Plot Point’ – Nicolas Provost [tot 15/6]

Volkskundemuseum
Gildekamersstraat 2-6 – 2000 Antwerpen
03.220.86.66 di-zo 10-16u45
q ‘Het interessante Volk. Van Max
Elskamp tot Museum aan de Stroom’ /
‘Verbeeld Verleden’ – Karin Borghouts
[tot 19/8]

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 – 2000
Antwerpen
03.216.16.26 wo-za 14-18u
q ‘Les Revenants’ – Luc Tuymans [tot 2/6]

Brugge

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

Brussel

Argos 
Werfstraat 13 – 1000 Brussel
02.229.00.03 wo-za 14-19u
q ‘The Otolith Group’ / ‘Anachronism’
[tot 26/5]

Art en Marge
Hoogstraat 312 – 1000 Brussel
02.511.04.11 wo-vr 12-18u za 11-16u
q ‘Abstractions’ [tot 28/7]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 1040 Brussel
02.735.52.12 di-vr 14-18u
q Mauro Staccioli [tot 20/7]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 1090 Brussel
02.424.24.12 di-zo 14-19u
q ‘Toutes les Couleurs sont autorisées à
Condition que cela n’ empêche pas le
Commerce’ [tot 20/5]

Atomium
Eeuwfeestlaan – 1020 Brussel
02.475.47.77 ma-zo 10-18u
q ‘Inside’ – Enrico T. De Paris [tot 16/9]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 1050 Brussel
02.512.92.95 di-za 12-18u
q ‘Eric Poitevin’ [tot 31/5]
q Changha Hwang [25/5 tot 14/7]

Beursschouwburg
Ortsstraat 20 – 1000 Brussel
02.550.03.50 wo-vr 13-18u
q ‘Whatever Video May Be, Visual
Artists Have Given The Medium Its
Dignity’ [tot 24/6]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel
02.507.83.91 di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘A Vision for Brussels. Imagining the
Capital of Europe’ / ‘Kijk op Europa –
Europa en de Duitse schilderkunst in de
19de eeuw’ [tot 20/5] q ‘A4: Hell’o
Monsters’ – Aka Blastus, Dr Destro, Ewg
33 & Tatone [tot 3/6] q ‘IKOB Museum
für Zeitgenössische Kunst Eupen’ [tot
24/6] q ‘Visit(e) – Hedendaagse Kunst in
Duitsland [tot 1/7] q ‘Prijs van de Jonge
Belgische Schilderkunst’ [22/6 tot 9/9]

CIVA
Kluisstraat 55 – 1050 Brussel
02.642.24.50 di-zo 10u30-18u
q ‘Shaping the Future’ – Eero Saarinen
[tot 7/10]

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Jules Besmestraat 95 – 1081 Brussel
0475.38.66.02 wo-vr 14-18u za 10-17u
q Sergio Storel [6/6 tot 30/7]

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 1000 Brussel
02.227.60.60 di-vr 11-18u za-zo 13-17u
q ‘Betterfood’ [tot 26/5]

Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 – 1060 Brussel
02.538.42.20 wo-vr 11-18u za-zo 13-18u
q ‘Transposition(s) 2’ – Annelies de Mey
[tot 20/5]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 1000 Brussel
02.219.44.51 wo-za 14-18u
q Masist Gül [2/6 tot 14/7] 
q ‘Les Discours de Jacques Chirac’ [tot 20/5]

Galerie Catherine Bastide
Vorstsesteenweg 62 – 1060 Brussel
02.646.29.71 do-za 10u30-18u
q ‘Frontier’ – Geert Goiris [tot 26/5]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 1000 Brussel
02.219.14.22 di-za 14u30-18u
q ‘Column Structure Paintings’ – Robert
Mangold [30/6]

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]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 1000 Brussel
02.741.73.00 di-zo 10-17u
q ‘Only a game?’ [22/5 tot 26/8]
q ‘Een prinselijke hobby. De ateliers van
Karel van Lotharingen’ / ‘Volksrepubliek
van Verlangen’ [tot 2/9] q ‘In de voet-
sporen van de Indianen’ [tot 31/10]
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 ‘Tekeningen uit Nederlands Gouden
Eeuw. De Verzameling van Jean De
Grez’ / ‘Eurovisions’ [tot 1/7]

KunstenFESTIVALdesArts
Sainctelettesquare 20 – 1000 Brussel
070.222.199 ma-vr 12-20u
q ‘KunstenFESTIVALdesArts 2007’
Programma www.dfda.be [tot 26/5]

Librairie Quartiers Latins
Martelaarsplein 14 – 1000 Brussel
02.227.34.04 ma-za 10-18u
q ‘Morphèmes’ – Doninique Rappez 
[tot 23/6]

Maison du Livre
Romestraat 28 – 1060 Brussel
02.543.12.20 
di+do 12-17u wo-vr 15-19u za 10-13u
q L’ Erotisme Joyeux’ [tot 31/5]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 1000 Brussel
0499.268.001 do-za 14-18u
q ‘Perceptions de moi-même’ – Timothy
Persons [tot 7/7]

Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat 6 – 1000 Brussel
02.212.19.30 di-vrij 11-18u
q ‘Ilah’ [11/5 tot 22/6]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 1050 Brussel
02.639.67.30 di-za 12-18u
q Padraig Timoney / Richard
Artschwager, Louise Bourgeois, Roni
Horn, Raymond Pettibon [tot 26/5]
q Ken Price [31/5 tot 5/7]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 6000 Charleroi
071.27.29.71 do-zo 12-18u
q ‘Auto-da-fe’ Kendell Geers [tot 3/6]
q ‘Hospitalité(s)’ [tot 15/6]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 6032 Charleroi/
Mont-sur-Marchienne
071.43.58.10 di-zo 10-18u
q ‘Etats imaginés’ – Eric Baudelaire /
‘Voyages immobiles’ – Felten-Massinger
[tot 17/6]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 – 6010 Couillet
071.36.00.65 wo-vr 14-19u za 11-18u
q ‘La Ville Rouge’ – Michaël Matthys
[tot 2/6]

Damme

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 8340 Damme-Sijsele
0498.75.43.37 za-zo 10-12u 15-18u
(dagelijks tijdens de zomer)
q ‘Anatomie d’un fantasme, mémoires
1: membres’ – Patrick Guaffi [tot 3/6]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 9800 Deinze
09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
q ‘Oldies & Design’ – Octave Landuyt
[tot 26/8]

Deurle

Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 – 9831 Deurle
09.282.77.93 wp-za 13-18u zo 11-14u
q ‘Viewpoint’ – Janice McNab [tot 17/6]
q Armando Mariño [1/7 tot 26/8]

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 9831 Deurle
09.282.51.23 di-zo 11-17u
q ‘Picture This!’ – Sophie Nys / Edward
Lipski / Martin Kippenberger [tot 10/6]

Deurne

Galerie/Kunstuitleen Dijkstra
Turnhoutsebaan 277 – 2100 Deurne
03.326.41.77 wo-zo 13-18u
q Luc Zeebroek / Kamagurka [tot 3/6]
q Willy Van Sompel [17/6 tot 8/7]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 2100 Deurne
03.360.52.54 di-zo 10-17u30
q ‘Pittig Zilver. Schenking Albert &
Cecile Maesen’ [tot 17/6]
q ‘Presentatie Sterckhofopdracht 2006’
– Annick Tapernoux / ‘L’Atlantide’ –
Annick Tapernoux [tot 2/9]

Drogenbos

Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat 6 – 1620 Drogenbos
02.377.57.22 do-zo 10u30-18u30
q Karel Maes [tot 5/8]

Drongen

Showcase Alfred Vandaele
Antoon Catriestraat 47 – 9031 Drongen
09.227.28.55 do-vr 14-18u & op afspraak
q ‘Books, Works & Ephemera’ – Carl
Andre [tot 31/5] q ‘Books, Works &
Ephemera’ – Donald Judd [1/6 tot 30/6]
q ‘Highlights of the past Season’ [1/7
tot 15/7]

Geel

Cultuurcentrum De Werft
Nieuwstraat – 2440 Geel
014.57.03.40 vr-zo 10-17u
q ‘Identities I’ [tot 3/6]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 9000
Gent
09.269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Lymfoom’ – Lieven Herreman /
‘Goetic’ – Octave Landuyt [tot 24/6]

CAW Artevelde
Oude Houtlei 124 – 9000 Gent
0477.44.07.57 za-zo 11-18u
q ‘Mon Parnasse’ – Anton Cotteleer,
Stefaan Dheedene, Tinka Pittoors, Pieter
Vermeersch [tot 27/5]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82 – 9000 Gent
0479.45.37.79 do-vr 15-19u za-zo 14-18u
q ‘Crox2’ – Dirk Zoete / ‘Crox3’ – Peter
Morrens / ‘Principium’ – Merlyn
Paridaen [tot 20/5]
q Ian Kesteleyn [tot 30/5]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 9000 Gent
09.267.99.99 di-zo 10-18u
q ‘Kitch, Camp of Design?’ [tot 24/6]
q ‘Hommage aan Charles Eames’ [17/6
tot 30/9] q ‘Esthétique Domestique –
huishoudapparatuur 1920-1970’ /
‘Architectuurfoto’s’ – Henry van de Velde
[14/7 tot 30/9] q ‘De Collectie Alonso:
van Art Nouveau tot Studio Glass
Movement’ [tot 31/12]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 9000 Gent
0477.43.77.94 wo-za 14-18u
q Bruno Hardt [19/5 tot 23/6]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 9000 Gent
09.225.10.81 wo-za 15-18u
q ‘Hoofdzwerver’ – Stefaan van Biesen
[tot 26/5]

Galerij Kunst-Zicht
Overpoortstraat z/n – 9000 Gent
09.264.82.75 ma-vr 11u30-14u
q ‘Scapes’ – Pieter Huybrechts [tot 1/6]

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
09.267.01.68 ma-zo 9-18u
q Honoré d’ O [tot 27/5]
q Stefaan Dheedene [7/6 tot 8/7]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 9000 Gent
09.243.97.30 di-zo 10-18u
q ‘Highlights’ – Octave Landuyt [tot 26/8]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 9000 Gent
09.216.35.95 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Schets of Schim’ [tot 14/10]
q ‘200 jaar Broeders van Liefde’ [tot
28/10]

MIAT
Minnemeers 9 – 9000 Gent
09.269.42.00 di-zo 10-18u
q ‘Abandoned places’ [tot 20/5]
q Caussemille, een luciferfabriek in
Gent / ‘Stekskes uit Gent! De geschiede-
nis van een Gentse lucifersfabriek’ [16/6
tot 16/9]

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 9000 Gent
09.240.07.00 di-zo 10-18u
q ‘Resultaten Scratchproject 2006’
[21/5 tot 4/6] q ‘Heropening Museum
voor Schone Kunsten – Kunstenaars
heten u welkom’ [26/5 tot 19/8]

Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de
agenda…

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

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele cen-
tra, galeries en alternatieve ruimten… Initiatieven van openbare instellin-
gen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initia-
tieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement
voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een abonnement voor eenmalige
vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruim-
ten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 422-2181611-46.
Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 63-31-38-452. De
opname in de agenda betreft de naam van de instelling, het adres, het
telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel van de ten-
toonstelling(en), de naam van de kunstenaar(s) en het genre van het
werk) hebben enkel betrekking op de periode die de aflevering van
De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.
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OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40 – 9000 Gent
0486.844.392  
09.324.45.29 wo-do-vr-zo 14-18u
q Jochen Mühlenbrink [tot 27/5]
q Anneke Eussen & Veronica Brovall
[3/6 tot 15/7]

SMAK
Citadelpark – 9000 Gent
09.221.17.03 di-zo 10-18u
q ‘Bien faite, Mal faite, Pas faite’ –
Agnès Thurnauer [tot 20/5]
q Clemens Krauss / Jesper Just / 
‘Time Festival’ [tot 24/6]
q Kendell Geers [tot 26/8]
q Georg Herold [2/6 tot 16/9]
q Victor Alimpiev [4/7 tot 16/9]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 9000 Gent
0477.78.90.98 wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
q Ann Van der Gucht [tot 31/5]
q Benn Deceuninck [1/6 tot 30/6]
q Pjeroo Roobjee [23/6 tot 29/7]

Harelbeke

Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Eilandstraat 2 – 8530 Harelbeke
056.71.96.42 
ma 15-18u di+do-vr 13u30-20u 
wo 13-30-18u za 10-12u 13u30-16u
q ‘Gecoverd’ – Jan Vanriet [tot 29/5]
q ‘Rondom Willem Elsschot’ [tot 29/5]

Hasselt

CIAP
Zuivelmarkt 44 – 3500 Hasselt
011.22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u
q Hugo Duchateau [tot 23/6]
q Bert Crabbé [9/6 tot 14/7]

de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 – 3500 Hasselt
011.22.99.31 di-zo 10-17u
q ‘Laten we kijken’ – Hugo Duchateau /
‘Fly me to the Moon’ – Christophe
Malfliet / ‘I like Africa and Africa likes
me’ – Patrick Guns / Alexandre
Christiaens & Jean-François Spricigo
[tot 24/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 3500 Hasselt
011.29.59.60 di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Designing Critical Design’ [tot 3/6]

Heist-op-den-Berg

Cultuurcentrum Zwaneberg
Bergstraat z/n – 2220 Heist-op-den-Berg
015.25.07.70 
ma-zo 9-17u wo 9-20u do 13-17u
q ‘32-33 A Test Object Yard Exhibition’
[tot 20/5]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A – 3550 Heusden-Zolder
011.43.52.02 vr-zo 14-18u
q Annelies Slabbynck & Maarten Stuer
[tot 17/6]

Hingene

Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 –
2880 Hingene
03.889.57.05 ma za-zo 14-19u
q Cel Overberghe [27/5 tot 8/7]

Hornu

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 7301 Hornu
065.65.21.21 di-zo 10-18u
q ‘L’Atlas des arts contemporains’ [10/6
tot 9/9] q ‘Retrospectieve’ – Xavier Lust
[24/6 tot 7/10]

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 7301 Hornu
065.65.21.21 di-zo 10-18u
q ‘Collections/connections’ [tot 26/8]

Ieper

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 8900 Ieper
057.22.85.84 dagelijks 10-18u
q ‘Remembered and Forgotten’ [7/7 tot
26/8] q ‘Artist in Residence’ – Kingley
Baird (New-Zealand) [12/7 tot 14/10]

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-Heist

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A – 8300 Knokke-
Heist
050.62.93.63 za-zo 14-18u
q Philippe Van Snick [tot 10/6]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée
Rue des Amours 10 – 7100 La Louvière
064.27.87.27 di-vr 12-18u za-zo 11-18u
q ‘Retrospectieve’ – Joost Swarte / 
‘De bewoonde droom’ [tot 19/8]

Leuven

Fotogalerie Corso
Dieststraat 263 – 3000 Leuven
0494.24.97.92 ma-vrij 9-18u
q ‘Stories – Photolimits’ – Isabelle
Pateer [tot 26/5]

STUK 
Naamsestraat 96 – 3000 Leuven
016.23.03.20 wo-do 13-21u vr-zo 13-18u
q Lucile Desamory [tot 8/6]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 4000 Liège
04.223.19.60 di-za 13-18u
q ‘De guerre en guerre’ – Luc Mary-
Rabine [tot 18/5] 
q ‘Céramique, terre de contraste’ – Alain
Hurlet [24/5 tot 29/6]

Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 – 4000 Liège
04.221.41.91 wo-za 15-18u
q ‘Dissidence’ [tot 30/4]

Lokeren

Oude Peperkoekfabriek
Postweg 100 – 9160 Lokeren
0484.50.43.82 do-zo 14-20u
q ‘Temporary City’ [20/5 tot 10/6]

Louvain-la-Neuve

Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 – 1348 Louvain-
la-Neuve
010.47.48.41 ma-vr 10-18u zo 14-18u
q ‘Estampes Espagnoles’ – Goya, Miró,
Picasso [tot 17/6]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 9870 Machelen-Zulte
09.381.60.00 wo-zo 11-17u
q ‘De Cirkel’ [tot 20/5]
q ‘7’ – Amédée Cortier, Raoul De
Keyser, René Heyvaert, Guy Mees, Roger
Raveel, Dan Van Severen, Marthe Wéry
[3/6 tot 23/9]

Mechelen

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren – 2800 Mechelen
015.29.40.14 do-zo 11-18u
q ‘La Ricarda’ [tot 17/6]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 2800 Mechelen
015.33.63.36 vr-zo 14-18u
q ‘David Hockney’ [tot 27/5]

Menen

Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 – 8930 Menen
056.51.58.91 ma-zo 10-12u 14-18u
q ‘Blauwdruk van een mens-zijn’ [tot 26/5]

Stadsmuseum ‘t Schippershof
Rijselstraat 77 – 8930 Menen
056.53.23.63 wo-zo 14-18u
q Marianne Lambelin & Moni van
Bruwaene [tot 3/6]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 7140
Morlanwelz
064.21.21.93 di-zo 10-18u
q ‘Potiers du fleuve Rouge: un itinéraire
culturel’ [tot 1/7] 
q ‘Les Pharaons noirs. Sur la piste des
quarantes jours’ / ‘ARTour 2007’ – Johan
Creten [22/6 tot 2/9]

Oostduinkerke

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Polderstraat 76 – 8670 Oostduinkerke
058.51.47.57 vr-zo 14-18u
q Thomas Ritter & Guy Timmerman
[9/6 tot 29/7]

Oostende

Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 – 8400 Oostende
059.70.18.70 za-zo 10u30-18u30
q Amédée Cortier [tot 28/5]

PMMK
Romestraat 11 – 8400 Oostende
059.50.81.18 di-zo 10-18u
q ‘The Light-Exercises Series’ –
Bernardí Roig [tot 3/6]

The Land of Nod – Art & Books
Ooststraat 32a – 8400 Oostende
do-za 14-18u
q ‘Van de Stroate! – Oostends graffiti
Collectief’ [tot 19/5]
q Martine Laquiere [1/6 tot 28/7]

Ottignies

Centre Culturel Ottignies-Louvain-la-
Neuve
Av. des Combattants 41 – 1340 Ottignies
010.41.37.26 wo-zo 13-18u
q ‘No Limit – 6de Biënnale van
Hedendaagse Kunst’ [15/5 tot 17/6]

Oudenaarde

Roodstop
Deinzestraat 63 – 9700 Oudenaarde
055.33.88.11 ma-vr 7-19u za 9-15u
q ‘Zonder Titel’ – Willy De Sauter [tot
15/6]

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal & Annex, Academie
voor Schone 
R. Van Britsomstraat – 9100 Sint-Niklaas
03.780.36.77 do-vr 14-17u za-zo 10-12
& 14-17u
q ‘Memorabilia et cetera’ [tot 27/5]

Sint-Truiden

Cultuurcentrum De Bogaard
Capucienessenstraat 8 – 3800 Sint-Truiden
01.69.39.90 wo-zo 13-17u
q ‘En het Woord is Beeld geworden’
[tot 17/6]

Stavelot

Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 4970 Stavelot
080.86.42.94 wo-zo 14-18u30
q ‘L’empreinte’ [tot 17/6]

Strombeek

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 1853 Strombeek-Bever
02.263.03.43 dagelijks 10-22u
q ‘Kunst uit Grimbergen’ [1/6 tot 19/6]

Tielt

Galerie CD
Stationstraat 61 – 8700 Tielt
051.40.60.57 do-zo 14-18u
q Henk Visch,Teuny Tukker, Kars Persoon
[tot 17/6]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 8790 Waregem
056.62.94.10
q ‘Lost # Format’ [tot 3/6]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 9473 Welle
053.66.43.82 vr-zo 14-18u
q Johan De Wilde [tot 20/5]
q Jacob Fioole [10/6 tot 8/7]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 52070 Aachen
0241.180.71.04 di-zo 12-18u
q ‘Das Ursula-Projekt: Orte° Wand-
lungen° Zimmer° Sphären° Arbeitsplätze’
– Ingrid Roscheck [tot 1/7]
q ‘Paintings 1968–2006’ – Chuck Close
[25/5 tot 2/9] q ‘Double Wall Projects
03 – Hendrik Schrat: ‘Bräunungsabsicht
& Entzugserscheinung’ [tot 30/9]
q ‘Neue Schätze. Erwerbungen der
Sammlung Ludwig’ / ‘Stichwort Gegenwart.
Zwölf Kapitel der Sammlung Ludwig’
[tot 4/11]

Berlin

Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstraße 13 – 10785 Berlin
030.254.002.43 wo-ma 10-17u
q ‘Lichtbildwerkstatt Loheland.
Fotografien einer neuen Generation
Weib’ [tot 9/7]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 10117 Berlin
030.202.093-0 
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
q ‘Affinities – Deutsche Guggenheim,
1997-2007’ [tot 24/6]
q ‘Phoebe Washburn’ [14/7 tot 7/10]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 10117 Berlin
030.24 34 59 0 di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Internal Digging’ – Joe Coleman
[27/5 tot 19/8]

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 – 10557 Berlin-
Tiergarten
030.39.07.6-0 di-zo 13-18u
q ‘50 Jahre Hansaviertel’ [17/5 tot 8/7]
q ‘Walter Kempowski’ / ‘Die Stadt von
morgen’ [tot 15/7]
q ‘Kino wie noch nie’ [tot 8/7]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 53119 Bonn
0228.69.39.36 di-zo 11-17u do 11-19u
q ‘Music’ – John Baldessari [tot 29/7]

Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 – 53113 Bonn
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘Russlands Seele: 150 jaar Staats-
galerij Tretjakov’ [17/5 tot 26/8]
q ‘De verzonken schatten van Egypte’
[tot 27/1]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 53113 Bonn
0228.77.62.60 di-zo 10-18u
q Philip Guston [tot 20/5]
q Claudia Fährenkemper [tot 9/9]

Bremen

Gesellschaft für Aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 28199 Bremen
0421.50.08.97 di-zo 11-18u
q ‘[open] spaces: Ausstellung von gesell-
schaftlichen und medialen Raum-
zuständen’ [tot 10/6]

Brühl

Marx Ernst Museum Brühl
Comesstrasse 42 – 50321 Brühl
02232.792.711 di-zo 11-18u
q ‘At Eye Level’ – Paul Klee [tot 3/9]

Duisburg

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 – 47049
Duisburg
0203.283.26.30 di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘Wilhelm Lehmbruck: Linie und
Körper’ [tot 17/6] q ‘No Norm – Out of
Order?’ – Katharina Mayer & Shahryar
Nashat [tot 22/6] q ‘Familienbande –
Mutter und Kind und andere enge
Beziehungen’ [tot 24/6]

Düsseldorf

K20 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 40213 Düsseldorf
0211.83.81.130 di-zo 10-18u vr 11-18u
q ‘Painting Against Time’ – Picasso [tot
28/5] q ‘Retrospective’ – Hiroshi
Sugimoto [14/7 tot 28/10]

K21 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 40217 Düsseldorf
0211.83.81.600 di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Weisse Folter’ – Gregor Schneider
[tot 15/7] q ‘Passing Through’ – Joe
Scanlan [tot 5/10]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 40213 Düsseldorf
0211.899.62.43 di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Compilation III’ [tot 8/7]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 40479 Düsseldorf
0211.89.962.60 di-zo 11-18u
q ‘Die Kunst zu Sammeln’ – Beckmann,
Nolde, Delaunay, Grosz... [tot 22/7]
q ‘Robert Hartmann’ [tot 20/5]

Essen

Museum Folkwang Essen
Goethestraße 41 – 45128 Essen
0201.88.45.301 di-zo 10-18u vr 10-24u
q ‘Amerika-Bilder der 70er Jahre’ –
Jacob Holdt [tot 3/6] q Oskar Dawicki /
‘Simon Starling’ / ‘Rocker’s Island’ [tot 1/7]
q ‘Videoinstallationen’ – Sebastian
Stumpf [16/6 tot 1/7]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 – 73728 Esslingen
0711.35.12.24.61 
di 11-20u wo-zo 11-18u
q ‘Brave Lonesome Heroes. Topoi des
Westerns in der Gegenwartskunst’ [tot
17/6]

Frankfurt

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 60311 Frankfurt
069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘Op Art’ [tot 20/5]
q John Bock [7/6 tot 23/9]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 60594 Frankfurt
069.21.23.40.37 
di-zo 10-17u wo 10-19u
q Gunter Rambow [tot 3/6]
q ‘Ornament ohne Ornament’ – Franz
Bette [tot 17/6]
q ‘Katachi – Form’ [tot 26/8]

Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 – 60596 Frankfurt-
am-Main
069.21.23.84.71 di-zo 11-18u wo 11-20u
q ‘Custody/ Places of Surveillance’ [tot 1/7]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 20095 Hamburg
040.32.10.32.50 di-zo 11-18u
q ‘Erwin Wurm Retrospektive’ [tot 2/9]

Hannover 

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 30159 Hannover
0511.32.45.94 di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Made in Germany’ [24/5 tot 26/8]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 32052 Herford
021.99.44.30.0 di-zo 11-18u
q ‘Garde le silence, le silence te gardera’
[2/6 tot 8/10]

Kassel

Documenta 12
Friedrichsplatz 18 – 34117 Kassel
0561.70.72.70 ma-zo 10-20u
q ‘Documenta 12’ [16/6 tot 23/9]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 47533 Kleve
02821.75.010 di-zo 11-17u
q Ewald Mataré [tot 3/6]
q ‘Das Rijksmuseum in Deutschland –
Meisterwerke mittelalterlicher Skulptur’
[tot 15/12] q ‘Revue, tien jaar Museum
Kurhaus Kleef’ [tot 3/6]

Köln

Käthe-Kollwitz Museum
Neumarkt 18-24 – 50667 Köln
0221.227.23.63 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Im Rausch des Elementaren. Utopie
und Realität in Werken des
Spätexpressionismus’ [16/6 tot 26/8]

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 – 50667 Köln
0221.21.70.21 di-zo 13-19u
q ‘Museum of Noise’ – Mark Bain &
James Beckett [tot 20/5]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 50667 Köln
0221.221.238.60 di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘Innungswettbewerb: Die gute Form’
[5/6 tot 25/6] 
q ‘Streamline – Amerikanisches
Industriedesign’ [16/6 tot 30/9] 
q ‘Christian Dir und Deutschland 1947-
1957’ [30/6 tot 30/9]

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 50667 Köln
0221.221.223.79 di-zo 10-18u elke 1ste
vrij/maand 10-22u
q ‘Können Menschen denken?’ – Tomas
Schmit [tot 24/6] q ‘What does the
jellyfish want? Fotografien von Man Ray
bis James Coleman’ [tot 15/7]
q Manfred Pernice [tot 19/8]
q ‘Leute wie wir. Grafiken von Sister
Corita aus den 1960er Jahren’ [9/6 tot 2/9]
q Ernst Wilhelm Nay [14/7 tot 9/9]

Museum Schnütge
Cäcilienstrasse 29 – 50667 Köln
0221.221.236.10 
di-vr 10u-16u za-zo 11u-16u
q ‘Rheinische Glasmalerei. Meister-
werke der Renaissance’ [tot 29/7]

Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz 4 – 50667 Köln
0221.221.244.38 di-zo 10-17u
q ‘Kosmos der Zeichen. Schriftbild und
Bildformel in der Antike und Mittelalter’
[26/6 tot 30/9]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 50667 Köln
0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Der Meister und der Mangaka’ [tot
20/5] q ‘Tauromachie’ – Goya und
Picasso / ‘Tierschau – Wie unser Bild
vom Tier entstand’ [tot 5/8]

Krefeld

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 47798 Krefeld
02151.975.58-0 di-zo 11-17u
q ‘Cut Out: 100 Jahre Deutscher
Werkbund’ [tot 31/12]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 80538 München
089.211.27.115 ma-zo 10-20u do 10-22u
q ‘Bildhauer im Dreißigjährigen Krieg’
– Georg Petel [tot 26/8]
q Christoph Schlingensief [25/5 tot 2/9]
q ‘Retrospectieve’ – Gilbert & George
[11/6 tot 9/9]

Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 – 80799 München
089.23.805118 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Gijs Bakker and Jewelry’ [tot 20/5]
q Max Peiffer Watenphul [tot 3/6]
q ‘Diamonds and Bars: Die Kunst der
Amischen’ [tot 17/6] q ‘Retrospectieve
1992-2007: Looking for Alfred’ – Johan
Grimonprez / ‘Pictures of a Social
Utopia’ – Otto Freundlich / ‘Portfolio’s’ –
Willam Eggleston [tot 19/8]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 81675 München
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q Brian Jungen [tot 20/5]

Münster

Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 48143 Münster
0251.59.07.01 di-zo 10-18u
q ‘Skulptur projekte Münster 07’ [17/6
tot 30/9]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 90402 Nürnberg
0911.231.24.03 di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘Romantischer Konzeptionalismus’
[tot 15/7]

Stuttgart

Württembergischer Kunstverein
Kunstgebäude am Schlossplatz – 70173
Stuttgart
0711.22.33.70 di-zo 11-18u wo 11-20u
q ‘Landschaft (Entfernung)’ [tot 10/6]
q ‘Exploring Party’ [16/6 tot 23/6]
q ‘Fotosommer’ [30/6 tot 5/8]
q ‘Übergangsräume – Potential Spaces’ /
‘Revisionen der Ensemblekunst’ – Anna
Oppermann [17/5 tot 12/8]

Weil am Rhein

Vitra Design Museum
Charles Eamesstraße 1 – 79576 Weil am
Rhein
07621.70.22.00 di-vr 14-18u za-zo 11-17u
q ‘The Destruction of Gemütlichkeit?’
[tot 28/5]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 38440 Wolfsburg
05361.266.90 wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘Swiss Made I: Präzision und
Wahnsinn’ [tot 24/6]
q ‘Between Darkness and Light’ –
Douglas Gordon [tot 12/8]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 68130 Altkirch
03.89.08.82.59 di-vr 10-18u za-zo 14-19u
q ‘Si près/si loin’ [tot 20/5]
q ‘Beautiful People (et la blessure
Secrète)’ [13/6 tot 26/8]

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 ‘Rêves et Cauchemars des
Cosmonautes Africains’ – Marco Boggio
Sella [tot 3/6]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 44700 Carquefou
02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
q Hendrik Plenge Jakobsen [tot 7/10]

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 Peter Downsbrough [tot 3/6]

Dijon

Le Consortium, centre d’art contempo-
rain
Rue de Longvic 37 – 21000 Dijon
03.80.68.45.55 di-za 14-18u
q Karen Kilimnik [tot 20/6]

Grenoble

CNAC Magasin
Cours Berriat 155 – 38028 Grenoble
04.76.21.65.26 di-zo 12-19u
q ‘The Negotiation of Purpose’ – Gavin
Turk / Latifa Echakhch / Troy Brauntuch
[3/6 tot 2/9]

Lyon

Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 – 69001 Lyon
04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u
‘La médaille au temps de Jacques Stella’
[tot 28/5] q ‘Le Temps de la peinture,
Lyon 1800-1914’ [tot 30/7]

Marseille

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 13002 Marseille
04.91.91.27.55 ma-za 10-12u30 14-18u
q Joachim Mogarra [tot 25/8]

Metz

Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 –
57000 Metz
03.87.74.20.02 wo-zo 11-19u
q ‘2 ou 3 choses que j’ignore d’ elles’
[tot 17/6]

Montpellier

Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud 4 – 34000 Montpellier
04.99.74.20.35 di-za 14-18u
‘Androïde contre Humain’ [tot 26/5]

Orléans

Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 – 45000 Orléans
02.38.62.32.75 ma-vr 10-12u 14-18u
za-zo 14-18u
q ‘Mobilité et Architecture’ [25/5 tot 15/7]

Galerie de Expeditie
Niek Kemps Mogelijkheid tot een eiland

t/m 16 juni

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

Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac – 75706 Paris
01.53 79 59 59 di-za 10-19u zo 12-19u
q ‘Trésors carolingiens: Livres manu-
scrits de Charlemagne à Charles le
Chauve’ / ‘Une Rétrospective’ – Eugène
Atget [tot 1/7]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 75004 Paris
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
q ‘Samuel Beckett’ [tot 25/6]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 75008 Paris
01.42.89.89.00 ma-za 11-19u
q ‘Cinéma’ [23/5 tot 21/7]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3 –
75008 Paris
01.44.13.17.17 wo 10-22u do-ma 10-20u
q ‘L’Empire des Gupta: L’Age d’or de la
civilisation de l’Inde’ [tot 25/6]
q ‘Le nouveau réalisme’ [tot 2/7]

Grand Palais
Avenue Winston Churchill – 75008 Paris
01.40.15.38.43 
do-zo 12-24u ma+wo 10-20u
q ‘Monumenta 2007’ – Anselm Kiefer
[31/5 tot 8/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 75008 Paris
01.47.03.12.41 di 10-13u woe 10-13u
14u30-18u30 do 14u30-18u30
q Jean-Christian Bourcart & Jürgen
Nefzger [tot 3/6] 
q ‘Fermeture pour travaux’ [tot 25/6] 
q ‘Pierre et Gilles double je: 1976-
2007’ [26/6 tot 23/9]

Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 – 75004 Paris
01.47.03.12.50 
di-vr 12-19u za-zo 10-19u
q ‘Les Lauréats des Prix Photo 2006 du
Jeu de Paume’ [tot 3/6]
q ‘Les Boyadjian, photographes armé-
niens à la cour du Négus’ [19/6 tot 2/9]

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)’ [tot 10/6]
q ‘Face à l’ impressionisme’ – Jean-
Jacques Henner [26/6 tot 13/1]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 75058 Paris
01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
q ‘Sarkis – Rencontres avec Uccello,
Grünewald, Munch, Beuys’ / ‘Armenia
Sacra’ [tot 21/5] 
q ‘Philippe de Chennevières (1820-
1899) – Collectionneur de dessins fran-
çais’ [tot 7/6]
q ‘Praxitèle’ [tot 18/6]
q ‘Contrepoint de la sculpture...’ [tot 25/6]
q Anselm Kiefer [30/5 tot 8/7]
q ‘1869: Watteau, Chardin... entrent au
Louvre. La collection La Caze’ [tot 9/7]
q Camille Corot / ‘Siècle d’Or – Siècle
des Lumières’ [12/7 tot 15/10]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 75343
Paris cedex 07
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
q ‘VU’ [tot 29/7]
q Richard Dumas et Juan Manuel
Castro Prieto [tot 27/5]
q Stanley Greene [12/6 tot 29/7]

Quimper

Le Quartier
Place du 137è R.I. – 29107 Quimper
02.98.55.55.77 di-za 10-18u zo 14-17u
q Sophie Ristelhueber & Kees Visser
[tot 10/6]
q ‘In Situ’ [30/6 tot 14/10]

Champagne-Ardenne

Frac / Fonds Régional d’ Art
Contemporain 
Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 51100 Reims
03.2605.7832 di-zo 14-18u
q ‘Ciel Variable’ – Mircea Cantor [tot
15/7]

Rennes

Triangle
Boulevard de Yougoslavie – 35201 Rennes
02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18u
q Didier Courbot [tot 30/6]
q ‘Coutures de territoires’ – Catie De
Balmann [22/5 tot 30/6]

Saint-Etienne

Musée d’Art Moderne
La Terrasse – 42000 Saint-Etienne
04.77.79.52.52 wo-ma 10-18u
q ‘Année de l’Arménie: Paradjanov’ [tot
20/5] 
q Orlan [24/5 tot 16/9]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 59200 Tourcoing
03.20.28.38.05 
wo-do 13-19u vr-za 14-21u zo 14-19u
q ‘Panorama 8. Présumés Coupables’
[2/6 tot 15/7]

Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 59200 Tourcoing
03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18u
q ‘(Collection Privée)’ – André Stalter /
‘Feuille(s) Blanche(s). Sturnus Vulgaris’
– Stéphane Benault [tot 3/6]
q ‘Dessein Gravé d’une Collection’ [tot
17/9]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate Gallery St Ives
St Ives – TR26 1TG Cornwall
01736.79.65.43 di-zo 10u30-17u30
q ‘If Everybody had an Ocean’ – Brian
Wilson [26/5 tot 23/9]
q ‘Social Systems’ [1/7 tot 2/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – LS1 3AH Leeds
0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘Modelling Charlotte Perriand’ –
Sadie Murdoch [tot 27/5]
q ‘Towards a New Laocoon comes to
HMI in May’ / ‘Drawing on Sculpture:
Graphic Interventions on the
Photographic Surface’ [tot 12/8]
q ‘Moore and Mythology forms the cen-
tre piece of the 2007 Perry Green
Visitors’ Season’ [tot 23/9]
q ‘Henry Moore Landscapes’ [21/6 tot
21/10] q ‘The Bookshop’ [tot 31/12]
q ‘Henry Moore: Master Printmaker –
A Major Tour of Russia’ [tot 1/1]

Liverpool

Tate Gallery Liverpool
Albert Dock – L3 4BB Liverpool
0151.709.32.23 di-zo 10-18u
q ‘The Real Thing: Contemporary Art
from China’ [tot 10/6]
q ‘Centre of the Creative Universe:
Liverpool ans the Avant-Garde’ [tot 9/9]
q Peter Blake [29/6 tot 23/9]

London

British Museum
Great Russell Street – WC1B 3DG London
020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
q ‘Italian Prints 1875-1975’ [tot 3/6]
q ‘A New World: England’s first view of
America’ [tot 17/6]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – NW3 6DG London
020.74.72.55.00 
di-do 11-19u vr-zo 11-17u30
q ‘The Defeated Life Restored’ – David
Thorpe / ‘Play the Story’ – Matthew
Buckingham [tot 1/7]

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

Royal Academy of Arts
Piccadilly – W1V 0DS London
0171.439.74.38 ma-zo 10-18u
q ‘The Unknown Monet: Pastels &
Drawings’ [tot 10/6] q ‘Summer
Exhibition 2007’ [11/6 tot 19/8]
q ‘Impressionists by the Sea’ [7/7 tot
30/9] q ‘At Home: Potraits of Artists
from the Royal Academy Collection’ [tot
25/11]

Serpentine Gallery
Kensington Gardens – W2 3XA London
020.72.98.15.15 dagelijks 10-18u
q Paul Chan [tot 1/7]

Tate Britain
Millbank – SW1P 4RG London
020.78.87.80.08 dagelijks 10-17u50
q Basil Beattie [tot 3/6]
q ‘When Humans Walked the Earth’ –
Jake and Dinos Chapman [tot 10/6]
q ‘State Britain’ – Mark Wallinger [tot
27/8] q ‘How We Are: Photographing
Britain’ [22/5 tot 2/9]

Tate Modern
Bankside – SE1 9TG London
020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q ‘Dalí & film’ [1/6 tot 9/9]
q ‘The body of colour’ – Hélio Oiticica
[7/6 tot 23/9]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street – E1 7QX
London
020.75.22.78.88 
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘Whitechapel Laboratory’ – Pablo
Pijnappel [tot 15/6]

Groot-hertogdom
Luxemburg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 2240 Luxembourg
02.22.50.45 wo-ma 10-18u
q ‘L’oeil-écran ou la nouvelle Image’
[tot 17/6]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 1325 AL Almere
036.537.82.82 
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
q ‘Kerken in Flevoland’ – Ruben Le
Noble [tot 3/6]

Amersfoort

Armando Museum
Langegracht 36 – 3811 ND Amersfoort
033.461.40.88 di-vr 11-17u za-zo 12-17u
q ‘Wie waren zij’ [tot 16/9]

De Zonnehof
Zonnehof 8 – 3811 ND Amersfoort
033.463.30.34 di-vr 11-17u za-zo 12-17u
q ‘Een naderend Afscheid. Ode aan het
Rietveldpaviljoen’ / ‘Architectuurprijs
2007’ [3/6 tot 29/7]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 1182 JE Amstelveen
020.547.50.38 di-zo 11-17u
q ‘Tekeningen’ – Lucebert / ‘Brave New
World’ [tot 3/6] q ‘De Kunst van het
Verleiden’ / ‘De kunst van het Verleiden’
[16/6 tot 16/9]

Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 – 1182 JE Amstelveen
020.641.57.54 do-zo 13-17u
q Yoël Benharrouche [tot 28/5]

Amsterdam

Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 – 1012 EA Amsterdam
020.523.18.22 ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘De Engelse kerk op het Begijnhof’
[tot 17/6]
q ‘Modepaleizen 1880-1960’ [tot 26/8]

Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 – 1011 VX
Amsterdam
020.620.48.78 di-za 13-17u
q ‘Hertzberger’s Amsterdam’ [tot 2/6]
q ‘Wonen op Amsterdams Water’ [16/6
tot 26/8]

Art Singel 100
Singel 100 – 1015 AD Amsterdam
020.625.77.64 wo-za 13-17u30 1ste
zo/maand 14-17u
q Maayke Schuitema [tot 20/5]

Arti et Amicitiae
Rokin 112 – 1012 LB Amsterdam
020.623.35.08 di-zo 13-18
q ‘Fact & Fiction’ [tot 10/6]

Bijbels Museum
Herengracht 366 – 1016 CH Amsterdam
020.624.24.36 ma-za 10-17u zo 13-17u
q ‘De Apocalyps van Max Beckmann’
[tot 19/8] q ‘De Kracht van het Haar’
[25/5 tot 26/8]

Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 – 1016 NN Amsterdam
020.422.04.71 di-zo 11-17u
q ‘Daywatch/Nightwatch’ – Pantells
Makkas [20/5 tot 8/7]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 – 1017 DE
Amsterdam
020.625.56.51 
di-wo+zo 11-18u do-za 11-23u
q ‘Prix de Rome’ [20/5 tot 1/7]
q ‘Jonathan Rockford (Don’t call me
back, please)’ – Jonathan Meese [25/5
tot 19/8]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 1073 AT
Amsterdam
020.673.93.59 dagelijks 12-18u
q ‘OFFSPRING 2007’ – Adam Avikainen,
Dineo Bopape, Nathan Dilworth, Paul
Haworth, Simon Hemmer, Zilvinas
Landzbergas, Erica Van Loon... [tot 20/5]

De Brakke Grond
Nes 45 – 1012 KD Amsterdam
020.622.90.14 di-za 10-20u30 zo 13-17u
q ‘Recyclage’ – Toine Klaassen, Ives
Maes, Dirk van Lieshout & Kris
Vleeschouwer [tot 27/5]

De Praktijk
Lauriergracht 96 – 1016 RN Amsterdam
020.422.17.27 wo-za 13-18u
q ‘Hatta Mouchkla’ – Houcine Bouchiba /
‘Little Trouble’ – Wouter van Riessen
[tot 2/6] q ‘Night Suns/Nachtzonnen’ –
Daniel Hofstede, Benjamin Roth, Hans
de Vries [9/6 tot 8/7]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 1017 DS Amsterdam
020.551.65.00 
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
q ‘El Raval’ – Joan Colom [tot 20/5]
q ‘School’ [tot 17/6] q ‘Testimony’ –
James Nachtwey [tot 20/6] q ‘La Vie
Nouvelle’ – Lise Sarfati [25/5 tot 8/7]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 1016 GT Amsterdam
020.620.47.58 wo-vr 11u-18u za 14-18u
q ‘Mogelijkheid tot een eiland’ – Niek
Kemps [tot 16/6]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 1016 LJ Amsterdam
020.423.30.46 di-za 13-18u
q ‘Moderne Eenzaamheid’ [tot 19/5]
q Monika Wiechowska / Klara Adam
[26/5 tot 30/6]

Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 – 1016 HA Amsterdam
020.623.65.98 di-za 13-18u
q Jochen Pankrath [tot 29/5]
q Beppe Kessler [3/6 tot 10/7]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 1019 HE Amsterdam
020.623.62.37 di-vr 11-18u za 14-18u
q Natasja Kensmil [tot 9/6]

Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht 488 – 1017 KT Amsterdam
020.624.98.02 do-za 13-18u
q ‘Las Vegas’ – Maarten van Schaik
[14/4 tot 19/5]
q Kyungwoo Chun [26/5 tot 1/7]

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – 1001 GR
Amsterdam
020.530.87.55 dagelijks 10-17u
q ‘Perzië – 30 eeuwen Kunst & Cultuur’
[tot 16/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 1016 EK Amsterdam
020.531.89.89 di-zo 11-18u
q ‘Intersections’ – David Goldblatt [tot
27/5]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 1011 PL
Amsterdam
0205.310.310 dagelijks 11-17u
q ‘Retrospectieve’ – Robert Capa /
‘Onbekende foto’s’ – Eva Besnyö [tot
20/5] q ‘Geschiedenis van de Joden in
Nederland 1900 – heden’ [tot 31/12]

Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 – 1017 PH Amsterdam
020.624.17.77 wo-zo 14-20u
q ‘Viva Cuba’ – Eric van den Elsen [tot
3/6] q ‘Stilstand of Ontwaken’ – Ulla
Kimmig [6/6 tot 1/7]

Montevideo
Keizersgracht 264 – 1016 EV Amsterdam
020.623.71.01 di-za 13-18u
q ‘Dark Mirror’ [tot 20/5]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 1071 ZD
Amsterdam
020.674.70.00 ma-zo 9-18u
q ‘Low Life in the Golden Age’ [tot 5/6]
q ‘Rembrandt and the Golden Age’
[22/9 tot 16/9]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 1017 GD Amsterdam
020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
q Paul Drissen [19/5 tot 16/6]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 – 1054 PD
Amsterdam
020.427.59.51 di-za 12-17u
q ‘Every Wind that Blows’ [tot 26/5]

Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 – 1011 AD Amsterdam
020.573.29.11 
dagelijks 10-18u do 10-21u
q ‘Mapping the City’ [tot 20/5]
q ‘Lights and Drawings’ – Paul Chan
[tot 10/6]

Torch
Lauriergracht 94 – 1016 RN Amsterdam
020.626.02.84 do-za 14-18u
q Eelco Brand [tot 19/5]
q Ulf Puder [25/5 tot 30/6]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 1092 CK Amsterdam
020.568.82.00 
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Een man met twee levens’ –
Johannes ten Klooster [tot 20/5]
q ‘Diepe Wildernis – een Braziliaanse
roman verbeeld’ [2/6 tot 27/1]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 1071 CX
Amsterdam
020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘In dialoog III’ [tot 10/6]
q ‘De Vrienden van Van Gogh’ [tot 8/7]
q ‘Max Beckmann in Amsterdam (1937-
1947)’ [tot 19/8]

W 139
Warmoesstraat 139 – 1012 JB Amsterdam
020.622.94.34 ma-zo 11-19u
q ‘The Contented Heart’ [tot 3/6]

Arnhem

Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 – 6811 CV Arnhem
026.442.69.00 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Panorama Arnhem: Arnhem in een
Historisch Perspectief’ [tot 3/6]
q ‘Arnhemse Meisjes’ [15/6 tot 13/1]

Assen

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 9401 GM Assen
0592.31.53.16 do-za 13-17u
q ‘City Extensions’ [15/6 tot 14/7]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 1861 CR Bergen
072.589.89.27 di-zo 13-17u
q ‘De bewijzen van het Reizen: de
Bergense School op reis in de jaren
twintig’ [tot 17/6]

Bergen op Zoom

Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 – 4611 TE Bergen
op Zoom
0164.27.70.85 di-zo 11-17u
q ‘Ongelooflijk. 15e Cartoonfestival’
[tot 22/10]

Bladel

Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 – 5531 HZ Bladel
0497.38.69.14 za-zo 13-17u
q Huub de Kort [tot 27/5]

Breda

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 4811 EE Breda
076.514.19.28 do-zo 13-17u
q ‘Variety’ – Ian Breakwell 
[11/5 tot 1/7] q ‘Paulo Post Futurum.
25 jaar Lokaal 01’ [17/6 tot 2/9]

Delft

Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 – 2611 EE Delft
015.214.59.13 do-za 12-17u zo 14-17u
q ‘kijk 6 uit Delft’ – Jaap van den Ende,
Willem van den Hoed, Theo Jansen,
Christina Linaris-Coridou, Frank van der
Salm, Bram Zwartjens [tot 27/5]

Museum Paul Tétar van Elven
Koornmarkt 67 – 2611 EC Delft
015.212.42.06 di-zo 13-17u
q ‘Tachtig jaar Thuis in Tetar’ [14/4 tot
28/10]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 2517 HV Den Haag
070.338.11.44 di-zo 14-22u
q ‘De Zilveren Camera’ [tot 20/5]

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 – 2517 HV Den Haag
070.338.11.11 di-zo 11-17u
q ‘Plein Air – de School van Barbieon &
de Haagse School’ [tot 3/6]
q Michael Wesely [31/3 tot 8/7]
q ‘Vazen met tuiten – 300 jaar pronk-
stukken’ [tot 29/7] q ‘Zeeuws Licht.
Mondriaan in Domburg’ [tot 5/8]
q ‘Collectie DLD’ [tot 12/8]
q Anna Verweij [tot 25/8]
q ‘Het geheim van Finland’ – Helene
Schjerfbeck [17/5 tot 2/9]
q Yoshitomo Nara [2/6 tot 28/10]

Haagse Kunstkring
Denneweg 64 – 2514 CJ Den Haag
070.364.75.85 di-za 12-17u zo 13-17u
q Sungmee Bae / Sungmee Bae [18/5
tot 5/6] q ‘Het Nederlands
Portretschap’ – Helma Finze, Irma
Braat... [8/6 tot 26/6] q ‘Verborgen
Fotografie in Beeld’ [29/6 tot 24/7]

Stichting Den Haag Sculptuur
Lange Voorhout 15 – 2514 EA Den Haag
070.427.25.46
q ‘De Overkant / Down Under’ [15/6 tot
9/9]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 2514 HA Den Haag
070.365.89.85 wo-zo 12-17u
q ‘Stroom Premium 2006’ – Harold De
Bree, Gerlach en Koop, Machiel Van
Soest [1/7 tot 19/8]
q ‘Generosity’ – Toby Paterson [tot 17/6]

Deurne

Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 – 5751 WN Deurne
0493.32.29.30 di-zo 12-17u
q Friso Wiegersma [tot 17/6]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Laboratoriumplein 3 – 7411 CH Deventer
0570.611.901 di-zo 13-17u
q ‘Wij leven Hoog’ [tot 24/6]

Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 7478 AA Diepenheim
0547.35.21.43 
di-vr+zo 12-17u za 14u30-17u

q ‘AanZet Kunstprijs startend talent in
Overijssel en Gelderland’ – Filip Jonker
[tot 27/5] 
q Suchan Kinoshita [7/1 tot 29/8]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 3311 ES Dordrecht
078.631.46.89 wo-za 12-17u
q ‘Fotomarathon’ / ‘En Passant’ [26/5
tot 8/7]

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 ‘Machinekamer 2’ – Marissa Evers
[27/5 tot 10/6]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 5611 NJ Eindhoven
040.238.10.00 di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘Liturgie & typografie. Marc Mulders
i.s.m. Maarten Meevis in museumbiblio-
theek’ [tot 31/7] q Pavel Büchler,
Francis Starck, Avi Mograbi [tot 2/9]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 9711 ME Groningen
050.366.65.55 di-zo 10-17u
q ‘Werkman – On line!’ [tot 29/5]
q ‘Voordat de horizon werd doorbroken’
– Osmo Rauhala [tot 3/6]
q ‘Oneness’ – Mariko Mori [tot 2/9]
q ‘Oosterse Kunstnijverheid’ – Studio
Job [tot 30/12]

Stichting Fotografie Noorderlicht
Akerhof 12 – 9711 JB Groningen
050/318.22.27 ma-vr 10-21u
q ‘Noorderlicht Photofestival 2007.
Natura Magica’ – Jirka Stach [tot 20/5]

Haarlem

De Hallen Haarlem – Vleeshal en
Verweyhal
Grote Markt 16 – 2001 DJ Haarlem
023.511.57.75 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Imperium Schlemihlium schilderijen
en sculpturen van Uwe Henneke’ [tot
28/5] q ‘Leerling en Meester – Verwey
& Boot’ / ‘Israels aan Zee: Hollandse en
Italiaanse Strandtaferelen’ [9/6 tot 19/8]

De Vishal
Grote Markt 20 – 2011 RD Haarlem
023.532.68.56 di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘De Papieren Werkelijkheid’ [tot 3/6]

Harderwijk

Catharinakapel
Klooster 1 – 3841 EN Harderwijk
wo-vr 14-17u za 10u30-13u zo 14-17u
q ‘Shelter07’ [2/6 tot 31/8]

Hattem

Voerman Museum Hattem
Kerkstraat 46-48 – 8051 GC Hattem
038.444.28.97 di-za 10-17u
q ‘Hommage aan de Nederlandse
Grafiek’ [tot 29/9]

Heerlen

Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 – 6400 AA Heerlen
045.577.22.10 
di-woe-vr 11-17u do 11-20u za-zo 13-17u
q Jan Roeland [tot 27/5]
q ‘Something to write HOME about’ /
‘Erotiek en fantastische vertellingen’ –
Aad de Haas [7/6 tot 12/8]

Helmond

Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 – 5701 PP Helmond
0492.58.77.16 di-vr 10-17u za-zo 14-17u
q ‘Crème de la Crème’ [16/6 tot 16/9]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 1211 BX Hilversum
035.629.28.26 di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Niet beschreven Ruimte:
de Architectuur van Koen Van Velsen’
[25/5 tot 23/9]

Ijmuiden

RC de Ruimte
J.P.Coenstraat 51-55 – 1972 AP Ijmuiden
0255.527.435 do-zo 13-17u
q ‘Quantum Vîs III’ [30/6 tot 15/7]

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 ‘Mijn Laatste Oordeel’ [1/6 tot 2/9]
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Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 6201 BV
Maastricht
043.329.01.90 di-zo 11-17u
q ‘Cupola’ – Sol LeWitt & Roman
Signer [tot 15/8]
q ‘Schilderijen en studies 1994-2006’ –
Laura Owens [29/5 tot 19/8]
q François Hers & Charles Vandenhove
[tot 26/8] q ‘From Vulcan’s Forge:
Bronssculptuur uit het Rijksmuseum
Amsterdam, 1450-1800’ [tot 16/9]

Hedah
Parallelweg 101 – 6202 CS Maastricht
043.351.01.75 do-zo 13-17u
q Yoann Van Parijs [tot 3/6]
q ‘Painkillers for Redheads’ – Feiko
Beckers [20/5 tot 10/6]
q Jan Adriaans [24/6 tot 15/7]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 6211 KM Maastricht
043.350.37.37 ma-zo 12-17u
q Jan Van Eyck Video Weekend [26/5
tot 28/5]

Roden

Museum Kunstpaviljoen
Zevenhuisterweg 4 b – 9311 VB Nieuw
Roden
050.50.16.383 za-zo 13-17u
q ‘Exclusive Examinations’ [tot 24/6]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 6511 TB Nijmegen
024.360.88.05 di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Fotowerken (1996-2006)’ – Ruud
van Empel / ‘Stadsgezichten, portretfo-
to’s en landschappen in de Belle Epoque’
– Wilhelm Ivens [tot 18/6]
q ‘Steps & Stairs. <GAP> Project
Schloss Ringenberg’ [10/6 tot 5/8]
q ‘De laatste decadente schilder’ –
Antoon Van Welie (1866-1956) [tot 12/8]
q ‘Achter het Zilveren Masker.
Technisch onderzoek naar Romeinse rui-
terhelmen’ [2/6 tot 18/11]

Paraplufabriek
Van Oldebarneveltstraat 63A – 6512 AT
Nijmegen
024.360.17.46 do-zo 13-17u
q ‘The Pergamon Meeting (a movie
wothout pictures) the Preview’ – Pieter
van Evert [tot 27/5]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 6731 AW Otterlo
0318.59.12.41 di-zo 10-17u
q ‘Longing for the Garden’ [21/6 tot 23/9]

Rotterdam

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’ [tot 13/6]
q ‘Rotterdam Ontwerpt: 400 jaar design
en de stad’ [tot 26/8]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 3015 AA Rotterdam
010.440.03.01 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Kollywood Billboards / Tamil-cinema
uit India’ [tot 28/5] q ‘De eindeloze
oorlog’ – Martin Roemers [tot 3/6]
q ‘Opium- Het zwarte parfum’ [tot 8/7]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 3015 CX Rotterdam
010.441.94.00 di-za 10-17u
q Joost Conijn / ‘Kurt Schwitters en de
avant-garde’ [tot 28/5]
q ‘Beelden van de ouderdom in
Nederlandse prenten uit de 16e en 17e
eeuw’ [tot 29/7] q ‘Trenton Doyle
Hancock [26/5 tot 12/8]
q ‘Interventies’ [tot 28/10]
Nederlands Architectuurinstituut
(NAi)
Museumpark 25 – 3015 CB Rotterdam
010.440.12.00 di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Moderniteit in de Tropen’ [tot 3/6]
q ‘The Art of Architecture’ – 
Le Corbusier [26/5 tot 2/9]
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 3072 AR
Rotterdam
010.203.04.05 di-zo 11-17u
q ‘Dutch Eyes – Een nieuwe geschiede-
nis van de fotografie in Nederland’ [tot
26/8]
TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 3012 BR
Rotterdam
010.413.54.98 di-zo 11-18u
q ‘Risky Business’ [tot 20/5]
q ‘Wrong Time, Wrong Place’ [25/5 tot
1/7] q ‘Piet Zwart Institute – Jong
afgestudeerden’ / ‘TENT. Academy
Awards’ [12/7 tot 19/8]
Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 3012 BR
Rotterdam
010.411.01.44 di-zo 11-18u
q ‘PRIXDEROME.nl’ [20/5 tot 1/7]
q Tris Vonna-Michell [20/5 tot 19/8]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 2586 EL
Scheveningen
070.358.58.57 di-zo 11-17u
q ‘Doel van Santiago de Chile’ – Marius
van Beek [tot 17/6]
q ‘Beeld Oog Brein. Beeldhouwkunst en
visuele zeggingskracht’ [tot 17/6]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 3100 AE Schiedam
010.246.36 57 
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Schilder – Dichter – Fotograaf’ –
Lucebert [tot 3/6] q ‘Droomoord’ –
Pavel Braila, Quirine Racké en Helena
Muskens, Dré Wapenaar [tot 1/7]
q ‘Kunst uit Huis III’ – Armando [18/6
tot 26/8]

’s-Hertogenbosch

Artis
Boschveldweg 471 – 5211 VK 
’s-Hertogenbosch
073.613.50.52 do-zo 13-17u
q ‘Someone Makes a Call and the Sun
goes Down’ [tot 20/5]
KW14
Waterstraat 16 – 5211 NR 
’s-Hertogenbosch
073.614.34.11 vr-zo 13-17u
q ‘De Ontdekking van de Traagheid’ [tot
20/5]
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
Magistratenlaan 100 – 5223 MB 
’s-Hertogenbosch
073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
q ‘Comfort/Discomfort – de tekening als
intiem verblijf’ [tot 17/6]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 6131 ER Sittard
046.451.34.60 di-zo 11-17u
q ‘Ode aan Professor Timmers (1907-
1996)’ [10/3 tot 28/5]
q ‘Forget me Not’ – Clare Rojas /
‘Guestroom#6’ [tot 5/8]

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 5041 EA Tilburg
013.543.83.00 di-zo 11-17u
q Carl Blotkamp [tot 10/6]
q ‘Large Field Array’ – Keith Tyson [tot
1/7] q ‘Schilderijen en Tekeningen
1977-1987’ – René Daniëls [tot 26/8]

Tilburg

Galerie Resy Muijsers
Nieuwlandstraat 22 – 5038 SN Tilburg
013.542.41.90
q ‘Part V’ – Eef Augustinus, Sandra
Schlipkoeter, Sophie Von Stillfried, Karel
Wouters [tot 24/5]
q ‘Part VI’ – Koen Delaere, Mieke van
de Voort, Pablo Zuleta Zahr [3/6 tot 1/7]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 3512 PH Utrecht
030.231.61.25 
wo-vr 12-17u za-zo 13-17u
q ‘The Day After Yesterday’ – Roman
Ondák [tot 27/5]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 3512 XA Utrecht
030.236.23.62 di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘Genesis’ [tot 12/8]

Veldhoven

Toonzaal De Kunstpraktijk
Dorpstraat 6a – 5504 HH Veldhoven
040.290.47.82 zo-ma-di 10-17u
q ‘Verplaatsing in Landschap’ – Marjan
Wester & Nicole van den Biggelaar 
[tot 8/7]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 5911 AD Venlo
077.351.34.57 di-zo 11-17u
q ‘De Wachters van Shinkichi Tajiri’ /
‘Tune the Light – Industriële lichtont-
werpen uit Limburg’ [tot 10/6]
q ‘Aan de Hand van ... de collectie’ /
‘13e Van Bommel Van Dam Prijs’ [22/6
tot 2/9]

Venray

Geschied- en Oudheidkundig Museum
Eindstraat 8 – 5801 CR Venray
0478.58.38.80 wo+za-zo 14-17u
q ‘Kijken naar Venrayse wijken: 100
jaar ruimtelijke ontwikkeling in Venray’
[tot 20/5]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 – 2141 EB Vijfhuizen
023.564.04.26 vr-zo 13-17u
q Andre Pielage & Maura Biava [tot 8/6]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – 4381 BB Vlissingen
0118.41.55.05 do-zo 16-21u
q ‘(on)rendabele Zeeuwse Lijn’ – Marcel
de Jong & Willem Hoedervanger / Jeltje
Ratsma Slibreeks [tot 10/6]

q ‘Bunny Power’ / Karin van Pinxteren /
‘Multimedia project’ – Bentall-Bommeljé
[tot 9/7]
q ‘Seabound 3D fotografie’ – Carina
Dumais / ‘Plent to Go on’ – Ludmila
Kalmaeva [17/6 tot 15/7]

Zeeuws Maritiem Muzeeum Vlissingen
Nieuwendijk 15 – 4381 Vlissingen
0118.41.24.98 
ma-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘De Ruyter Herdacht, een feest van
het volk’ [tot 24/6] q ‘De Wereld van
Michiel de Ruyter’ [tot 30/9]
q ‘De Ruyter verbeeld, icoon & karika-
tuur’ [29/6 tot 21/10]

Woerden

Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6 – 3441 BG Woerden
0348/43.10.08 di-vr 13-17u za-zo 13-16u
q ‘Het Zuiden tegemoet’ – Herman van
Swanevelt [tot 8/7]

Oostenrijk
Klosterneuburg

Sammlung Essl
An der Donau Au 1 – 3400 Klosterneuburg
02243.370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21u
q ‘The Stations of the Cross’ – Damien
Hirst [tot 28/5] q ‘Passion for Art’ [tot
26/8] q ‘Tokyo Santa’ – Paul McCarthy
[1/6 tot 7/10]

Wien

Bawag Foundation
Tuchlauben 7 A – 1010 Wien
053.453.22.96 dagelijks 10-18u
q ‘Lobbing Potatoes at a Gong 1969’ –
Rodney Graham [tot 16/6]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz – 1040 Wien
01.521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-20u
q ‘Elastic Taboos within the Korean
World of Contemporary Art’ [tot 10/6]
q ‘The Body as Landscape’ – Chen Zhen
[25/5 tot 16/9]
q ‘Dreams and Trauma’ [29/6 tot 14/10]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 1010 Wien
01.587.53.07 di-za 10-18u
q ‘Among the Things we Touched’ /
‘Moods’ – Tom Burr [tot 24/6]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 – 4150-417
Porto
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
q Katharina Grosse / Jorge Queiroz [tot
1/7] q Silvia Bächli [tot 13/7]
q Massimo Bartolini / Maria Nordman
[tot 15/7] q Harald Klingelhöller [13/7
tot 30/9] q Veit Stratman [2/6 tot
14/10] q ‘Ephemeral Transfigurations:
The Creation of the World’ [tot 30/12]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 08038 Barcelona
0934.439.470 di-za 10-19u do 10-21u30
q Sean Scully [22/6 tot 30/9]
q ‘Sculpture by the Way’ – Claes
Oldenburg & Coosje van Bruggen [tot 3/6]
q ‘Espai 13 Pigment & Pixels’ –
Antonia Fritche, Sébastien Caillat,
Cyprien Quairiat [tot 4/6]

Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 08001 Barcelona
093.412.08.10 wo-vr 12-20u za 10-20u
zo 10-15u
q ‘A Theatre Without Theatre’ [25/5 tot
11/9]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 48001 Bilbao
094.43.59.000 di-zo 10-20u
q ‘Work in Process’ – Pablo Palazuelo
[tot 3/6] q Anselm Kiefer [tot 3/9]
q ‘Prints from the Collection of the
Städel Museum’ – Albrecht Dürer [26/6
tot 9/9]

Madrid

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 28014 Madrid
091.369.01.51 di-zo 10-19u
q ‘Les Vessenots in Auvers, 1890’ –
Vincent Van Gogh [19/6 tot 9/9]
q Richard Estes [14/6 tot 2/9]
q ‘The Mirror and the Mask. The
Portrait in the Age of Picasso’ [tot 20/5]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 5001 Aarau
062.835.23.30 di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Scenes and Sequences’ – Peter Blum
[tot 22/7]
q ‘Umgestülpter Engel/ Die Editionen
von Thomas Virnich’ [tot 22/7]

Basel

Basel Art Fair
Messeplatz 1 – 4005 Basel
061.686.20.20 wo-zo 11-19u
q ‘Art Basel 2007 Kunstbeurs’ [13/6 tot
17/6]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 3005 Bern
031.350.00.40 di 10-19u ma-zo 10-17u
q ‘Critical Mass’ [tot 20/5]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 – 1701 Fribourg
037.23.23.51 di-vr 14-18u za-zo 14-17u
q ‘A Curiosity, a Museum Piece & an
Example of a Road not Taken’ –
Christina Hemauer & Roman Keller /
Stella Capes [tot 3/6]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 6002 Luzern
041.226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18u
q Robert Estermann [tot 20/5]
q Josephine Troller [tot 29/7]
q Jun Nguyen-Hatsushiba [2/6 tot 26/8]
q ‘Terrain Von Robert Zünd bis Tony
Cragg’ [tot 1/8]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 4125 Riehen Basel
061.645.97.00 dagelijks 10-18u
q ‘Signs of Modern Art’ – Edvard
Munch [tot 15/7]

Winterthur

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 8402 Winterthur
052.267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Hommage à James Bishop’ [tot 10/6]
q ‘Impressions de Paris’ – Karl Geiser
[tot 15/6] q ‘Malerei 1991 – 2006’ –
Pia Fries [tot 29/6]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 8005 Zürich
01.272.15.15 di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q Nicole Eisenman [tot 20/5]
q Allora & Calzadilla [2/6 tot 12/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 8024 Zürich
01.251.67.65 di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Graphit – Die grossen Zeichnungen’ –
Thomas Müllenbach [tot 17/6]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Zürich
Limmastrasse 270 – 8005 Zürich
044.277.20.50 di-zo 11-18u
q ‘Voyage of the Beagle’ – Rachel
Harrison [tot 24/6]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 8034 Zürich
01.383.43.76 di-zo 10-17u
q ‘Sophie Taeuber-Arp’ [tot 20/5]
q ‘Jugendstil – L’air d’un temps’ [22/6
tot 7/10]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 8031 Zürich
043.446.67.67 di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Gestalterin, Architektin, Tänzerin’ –
Sophie Taeuber-Arp [tot 20/5]
q ‘Stuhl Haus Stadt’ – Haefeli Moser
Steiger [tot 1/7] q ‘On Time’ [23/5 tot 2/9]

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

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on July 15, 2007.
Please send your information before 
June 15, 2007 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

BEURSVENNOOTSCHAP  VERMOGENSBEHEER
Roderveldlaan 5, 2600 Berchem Tel: 0032 3 259 26 00 Fax: 0032 3 259 23 05 info@meritcapital.be

www.meritcapital.be

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

Machinekamer 2 (M2)

Een installatie van Marissa Evers

OPENING > Zondag 27 mei om 15.00 uur 
Te zien t/m zondag 10 juni

Zuidwesters

Vier, op landschap geïnspireerde,
presentaties en artisanale proeverij

Marinus van Dijke, Annemieke Fanoy,
Goof Remijn en Hein Verwer 

Zaterdag 16 juni van 14 - 19 uur 

Vanaf 4 juni is gratis 
verkrijgbaar in 260 culturele organisaties in 
Nederland en België. www.dekantlijn.nl
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Kapitalo

Permanente partners

Inhoudsopgave

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

nummer 125 januari – februari 2007

| Jan Blommaert Verliezingen. Over de Belgische gemeente-
raadsverkiezingen van 8 oktober 2006 | Hans Blokland
De Langeleegte: verkiezingen in Nederland | Bart Verschaffel
Omzien naar ‘choses plus apparentes que les paroles’: T.J.
Clark over Nicolas Poussin | Ernst van Alphen Pijnlijke
Schilderijen | Dirk Pültau Learning from the Museum /
Learning from Art | Eric De Bruyn Een schouwspel van
handen: Richard Serra’s films

nummer 126 maart – april 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau The 80s: A Topology. Gesprek
met Ulrich Loock | Eviatar Zerubavel Historische disconti-
nuïteit | Hubert van den Berg Sixties? Bij een tentoonstel-
ling in het Haags Gemeentemuseum | Koen Brams & Dirk
Pültau Gesprek met Lili Dujourie (II). Het vroegste werk
(1967-1972); videowerken (1972-1981) | Dirk Lauwaert
Visconti, Rocco, Simone, Nadia. La Robe de l’Histoire | Hans
De Wolf In memoriam Dritte Romantik

in het volgende nummer 

De formattering van het museum: bijdragen over ruimte-
gebruik van musea, over collectieopstellingen, over museum-
uitbreidingen; ook een gesprek met Joëlle Tuerlinckx over
het museum en het tentoonstellingsparcours.

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

Auteurs

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

Dominiek Hoens Filosoof. Publiceerde over affect, liefde,
logische tijd en Durcharbeitung, over Badiou, Duras, Lacan
en Musil. Bereidt een proefschrift voor over de liefde in het
werk van Lacan (promotor Philippe Van Haute, Radboud
Universiteit Nijmegen). 

Jef Cornelis Van 1963 tot 1998 was hij als regisseur
werkzaam op de VRT (voorheen BRT), de Vlaamse Radio en
Televisieomroep. Hij realiseerde talloze films over beeldende
kunst, architectuur en stedenbouw, literatuur, alsook over
cultuurfilosofische en sociologische thema’s.

René Gabriëls Als filosoof en sociaal-wetenschapper ver-
bonden aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de
Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 1999 op het
proefschrift Intellectuelen in Nederland, publieke controversen
over kernenergie, armoede en Rushdie. 

Rudi Laermans Als gewoon hoogleraar verbonden aan de
Faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven, waar
hij deel uitmaakt van het Centrum voor Sociologisch
Onderzoek (CeSO) en het Centrum voor Cultuursociologie
leidt. Tevens gastdocent Theorie aan P.A.R.T.S (Brussel) en
binnen de opleiding Critical Studies van Lund University &
Malmö Art Academy. Samen met Pascal Gielen publiceerde
hij Een omgeving voor actuele kunst (2004) en Cultureel Goed.
Over het (nieuwe) erfgoedregiem (2005).

Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoordig
over poëzie, politiek en popmuziek. In 2004 verscheen zijn
dichtbundel Hulp (Querido, Amsterdam).

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

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Mieke Mels
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern), Bart Meuleman (pp. 11-14),
Myriam Van Imschoot (pp. 16-19)
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 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
nummer 132 15 maart 2008 15 februari 2008
nummer 133 15 mei 2008 15 april 2008

Oplage: 15.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken,
culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen voor
hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels,
musea en stichtingen voor beeldende kunst

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

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

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

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

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.
Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50 – Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens, 
Vinkenstraat 15/3, 2018 Antwerpen
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Ruben Bellinkx (B)
Ondrej Brody (CZ)
Kelly De Wilde (B)
Jasmina Fekovic (NL)
Wannes Goetschalckx (B)
Clemens Hollerer (A) 
Renato Nicolodi (B)
Arno Roncada (B)
Sarah & Charles (B)
Max Sudhues (D)  
Filip Vervaet (B)
Leon Vranken (B)

CU
RA
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R 
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M

AR
TE

NS

Open: op vr, za & zo van 14 tot 18 uur en op afspraak
gesloten op vr 17 mei

op zo 27 & ma 28 mei uitzonderlijk open van 
10 tot 18 uur ihkv Klara in Dendermonde

zondag 24 juni 2007 om 15 uur: finissage met 
voorstelling catalogus in aanwezigheid van 
de curator en de kunstenaars  

Cultuurcentrum Belgica / Huis van Winckel
Kerkstraat 24-28, 9200 Dendermonde
T 052 20 26 26 - info@ccbelgica.be - www.ccbelgica.be 
HISK – www.hisk.edu

13 MEI TOT 
24 JUNI 2007
Huis Van Winckel
CCBelgica, Dendermonde
ism HISK
Opening: 
zaterdag 12 mei 2007 om 19 uur

CCB_adv Full House_Witte R.indd   1 27-04-2007   11:34:56
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www.kaskweek.be

‘Ik ben autodidact’

Jan De Cock, kunstenaar, Alumnus KASK, Driedimensionale vormgeving, 1998-1999

©
 J

o
h

an
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ac
o

b
s

Bachelor in de interieurvormgeving 

Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten 
· afstudeerrichting Vrije kunsten 

trajecten: Schilderkunst, Beeldhouwkunst,Tekenen, Beeld & Installatie, Nieuwe Media 
· afstudeerrichting Fotografie 
· afstudeerrichting Multimediale Vormgeving 
· afstudeerrichting Grafisch Ontwerp 

trajecten: Grafiek, Grafische Vormgeving, Web & Interactief Design, Illustratie 
· afstudeerrichting Textielontwerp 
· afstudeerrichting Mode 

Bachelor en Master in de Audiovisuele Kunsten
· afstudeerrichting Animatiefilm 
· afstudeerrichting Film 

Specifieke lerarenopleiding

KASK·week (presentatie van de afstudeerprojecten)
Van vrijdag 22 juni t.e.m. dinsdag 26 juni, opening donderdag 21 juni, 19u.
Extra infosessie op zaterdag 30 juni, J.Kluyskensstraat 6, 9000 Gent, 09.30 > 12.30u.
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