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Het Huis
De moderne tijd is niet gestopt aan de 
voordeur en heeft het huis en het wonen 
voor problemen gesteld. Zij die modern 
wilden zijn, hebben gemeend dat het 
huis als een antwoord op die problemen 
moest worden gedacht. Zij hebben het 
moderne tot een ‘zaak’ gemaakt en had
den daarmee een doel voor ogen: mo
dern leven. Om los te komen van oude 
gewoontes of bezwarende tradities, 
moest ook hun huis en hun leefomgeving 
eigentijds zijn: nieuw, een beeld van de 
toekomst, en geen hergebruik van het 
verleden. Moderne mensen zijn het aan 
zichzelf verplicht om modern te wonen. 
De eerste totaalconcepten voor het 
nieuwe wonen, zoals de Arts & Crafts 
beweging en de art nouveau, ontwikke
len daartoe een nieuwe esthetiek die zich 
over de dingen uitspreidt. Het ‘totale’ 
wonen is hier nadrukkelijk een kwestie 
van stijl. De art nouveau heeft echter 
ook iets van een stijlkramp, die het wo
nen met plastisch en esthetisch raffine
ment tracht te beteugelen, en verraadt 
daarmee reeds dat haar moderniteit 
‘oppervlakkig’ blijft. Haar Stilwollen 
kan de contradicties die het wonen be
vat slechts bedekken en niet oplossen. 
De Moderne Beweging is hier radicaler: 
zij meet het uitzicht aan de functie van 
de dingen. De verschijning van de din
gen is geen oppervlakte meer, geen toe

voeging, geen huid of bekleding, maar 
de uitdrukking van hun betekenis: van 
datgene wat ze voor ons betekenisvol 
want bruikbaar of nuttig maakt. Een 
vorm kan dus rationeel en zakelijk 
‘juist’ zijn. Dat maakt meteen de inzet 
duidelijk van opvoedkundige initiatie
ven die het ‘modern wonen’ hebben ge
promoot Deze initiatieven, waaronder 
de woontentoonstellingen die Adelbert 
Van de Walle in de jaren vijftig in Gent 
organiseerde (zie het interview in dit 
nummer), hadden een humanistische, 
ethische en politieke inzet: zij wilden 
mensen het besef bijbrengen dat wonen 
geen ijdele, maar een realistische en doel
gerichte bezigheid is. De moderne schoon
heid is niet gelegen in het bevallige, maar 
in het ‘juiste’, eerlijke, kortom ‘ware’ ge
bruik van materialen en vormen.

Binnen deze visie heeft de vorm
geving en de architectuur een politieke 
inzet: in de verhouding tot de dingen, en 
in de vorm en de betekenis van de din
gen, wordt immers beslist in welke we
reld we leven. Het kiezen van een verant
woorde wooninrichting is geen particu
liere zaak, geen uitdrukking van de eigen 
persoonlijkheid, maar een algemeen
menselijke kwestie, een getuigenis van 
engagement met de wereld: “En me 
choisissant, je choisis l’autre” (Sartre)... 
Tot in de jaren zeventig bestond er zo
iets als politiek-moreel geëngageerde 
design- en architectuurkritiek. Zeer snel 
is de designkritiek evenwel verworden 

tot een veredelde vorm van consumen
tenadvies, net zoals de modeverslag- 
geving en de commerciële filmkritiek. 
De architectuur, die vanaf de jaren ’70 
en ’80 zeer nauw verbonden werd met 
het stadsontwerp en de problematiek 
van stadsverval en landschapsvervui- 
ling, heeft haar aanspraak op maat
schappelijke relevantie langer laten gel
den. Maar in de architectuur lijkt nu 
hetzelfde te gebeuren als in de vormge
ving en de designkritiek. Het glans
papier van de architectuurtijdschriften 
is de catwalk waarop de gebouwen en 
woningen defileren, zonder kritiek of 
interpretatie, zonder dat de inzet ge
toetst wordt. Een reflectie op het wonen 
is ver weg. Niemand mag immers bepa
len ‘hoe wij moeten wonen’. Het wonen 
mag je niet ‘opleggen’. Elk prescriptief 
discours moet zich vermommen als een 
particuliere belofte van een particulier 
geluk, gericht aan een uniek individu; 
zo’n discours mag nooit spreken in naam 
van mens en wereld. Bart Verschaffel 
beschrijft de ‘modale geluksmachine’ in 
Vlaanderen als de hybride combinatie 
van het burgerlijke façadehuis met te
kens van een archaïsch-huiselijke gezel
ligheid en daarbij nog een gemoderni
seerde keuken. Jouke Kleerebezem 
brengt de vaststelling dat onaangepaste, 
ouderwetse of gedateerde huizen hier 
nog de meeste weerstand bieden in de 
praktijk, niet alleen in zijn bijdrage in 
dit nummer, maar vooral ook in de ma

nier waarop hij zelf een oude water
molen bewoont. Johan Lagae beschrijft 
hoe de modale Belgische wooncultuur 
gebruikt werd in Belgisch Congo om de 
‘rationele’ tropische bungalow te ver
vangen door een woning waarin de kolo
niaal zich ‘comme chez soi’ voelt. De 
bijdrage van Irene Cieraad draait voor
al rond de spanning tussen dit ideolo
gische ‘comme chez soi’ en de reële 
doorlaatbaarheid van het huis, dat zijn 
kwaliteit als thuishaven steeds meer 
verliest.
Ook in de tekst van Dirk Lauwaert over 
Gigi van Vincente Minnelli, speelt het 
huis een belangrijke rol. Verder bevat 
dit nummer drie bijdragen die passen in 
onze reeks over het VB en extreem
rechts. Ze handelen allemaal over popu
lisme: Rudi Laermans analyseert de 
blinde vlekken van de populistische im
puls door het populisme te toetsten aan 
het reële functioneren van ons democra
tisch systeem. Gijs van Oenen en Sven 
Lütticken formuleren bedenkingen bij 
het populisme naar aanleiding van het 
grote tentoonstellingsproject Populism 
dat onder meer te zien is in het Stedelijk 
Museum Amsterdam.

Dit nummer werd gemaakt in samen
werking met Bart Verschaffel.
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Bad Dream Houses :
Bart Verschaffel
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Abrutissement: la maison est un plat dur à 
digérer (se pendre d’abord, vomir ensuite, 
par chacune des fenêtres; se coiffer du tout 
en pot de chambre); se prépare aussi en 
caveau de famille, comme entremerde.

Magritte

In het eerste hoofdstuk van Jeugd, ge
naamd Het land van de lemen huizen en de 
open haarden, beschrijft Ernest Claes het 
traditionele landelijke huis en het wonen in 
de Kempen in het begin van de vorige 
eeuw. Hij maakt een rondgang dóór het 
ouderlijke huis, hij beschrijft de plaatsen 
en noemt de namen van voorwerpen en 
werktuigen die nu vergeten zijn, hij legt uit 
hoe die huizen gebouwd en onderhouden 
werden, hoe men er leefde en woonde en 
samenwoonde met de dieren. En hij con
stateert dat de “wit gekalkte lemen huisjes, 
met het scheef gezakte strooien dak, met 
de wingerdtak langs de gevel en de vlier- 
struik naast de put verdwijnen [...] en er 
worden geen nieuwe meer gebouwd”. 
Claes is niet nostalgisch, daar past geen 
treuren bij, want “ik heb ze te goed gekend 
om achter die schoonheid, achter die poë
zie, niet het armelijk leven te zien, waar 
hoegenaamd geen poëzie aan was. De ste
nen huizen, die in de plaats zijn gekomen, 
zijn ruimer, gezonder, met meer licht, niet 
doortrokken van stalgeuren. [....] Alles is 
gezonder, beter.” De nieuwe - ‘moder
ne’ - woning houdt zeker een vooruitgang 
in, maar bij elke vooruitgang gaat er na
tuurlijk ook iets verloren: “Daar zijn geen 
open haarden meer, de vuren zijn gedoofd, 
en in het nieuwe huis is geen hart. [...] De 
mensen hebben geen verleden meer, alleen 
nog een toekomst, en zo zijn ze veel armer. 
De band is gebroken met het oude. De 
geesten, de heksen en spoken, hebben de 
streek verlaten, en ze zijn door niets ver
vangen. Rond kachels en vulhaarden ko
men ze niet.”

Het ‘nieuwe huis’ dat de oude landelijke 
architectuur verdringt is het woningtype 
dat tot vandaag het landelijke en suburbane 
wonen in Vlaanderen domineert. Het is 
niet modernistisch en ziet er dus misschien 
niet ‘modem’ uit, maar het is wel burger
lijk en ook meer en meer ‘gemoderni
seerd’. Het nieuwe huis breekt met het 
verleden omdat het een burgerlijk, stede
lijk woonmodel volgt dat in essentiële 
aspecten ingaat tegen de domestieke waar
den van het oude, landelijke wonen. De 
verburgerlijking houdt in dat het huis ont
dubbelt in een representatieve voorzijde en 
een verborgen achterzijde. De representa
tieve voorzijde sluit aan op de straat, het is 
de private leefomgeving die gezien mag 
worden: de gevel, de voordeur en inkom, 
de hal of gang met eventueel het spreek
kamertje voor onaangekondigd bezoek en 
een bureel, een salon en eetkamer of een 
‘schone kamer’. De achterzijde is ontoe
gankelijk en is de zone van het huis waar 
(zwaar) huishoudelijk werk wordt verricht 
en waar geslapen wordt: keuken, wasplaat
sen, berging, slaapkamers. De voorzijde 
fungeert dus als het theater van het waar
dige leven van de bewoners, en deze waar
digheid berust op het vrij zijn van labeur. 
De woning is de plaats waar de burger niet 
werkt: de man rast er uit of verricht er vrije 
intellectuele bezigheden, de vrouw richt de 
ruimtes in met smaak, vult ze met haar 
aanwezigheid; zij brengt haar leisure door 
met onnuttige bezigheden en het super
viseren van de huishouding. Het huishou
delijke werk zelf - en het grootste deel van 
het opvoeden van kleine kinderen behoort 
daartoe- wordt verricht door bedienden 
en door huispersoneel aan de achterzijde 
van het huis. De grootburgerij, die inwo
nende bedienden heeft, kan dit woonmodel 
in werkelijkheid omzetten, en leeft daad
werkelijk buiten het labeur. In de kleinbur
gerlijke levensvorm, waar men zich mis
schien wel een deeltijdse meid maar zeker 
geen inwonend dienstpersoneel kan ver
oorloven, moet vooral de vrouw des hui
zes, die tegelijk ook de meid des huizes is, 
haar leven verdelen over de voorkant en de 
achterkant: ze zal tegelijk poetsen en was
sen maar, wanneer iemand aanbelt, onmid
dellijk de schort en bezem wegbergen, in 
de gangspiegel haar kapsel controleren, en 
dan de deur openmaken alsof ze niet aan 
het werken was. De waardigheid van het 
burgerlijke koppel en de status van de man 
berusten immers op het bezit van een huis 
en de mogelijkheid om de echtgenote vrij 

2 te stellen van het werk.

In de meeste kleinburgerlijke en landelijk- 
burgerlijke huizen blijft van deze logica 
niet veel meer over dan een statige voor
deur, een versierde gang en een ‘schone 
kamer’ die nagenoeg nooit gebruikt wordt. 
Maar zelfs dan volstaat de introductie van 
dit burgerlijke minimumpakket voor een 
ommekeer van de oude domestieke waar
den en voor een breuk met het verleden. 
Het ‘oude wonen’ gaat er immers van uit 
dat de huiselijkheid en het familiale leven 
wezenlijk gesticht en gedragen worden 
door werk en niet door sfeer of gezellig
heid. Het traditionele huis is een 
‘centrum’ : een verticale as die de verschil
lende soorten tijd en dus de verschillende 
dimensies van het leven met elkaar ver
bindt door de ‘symbolische arbeid’. Het 
archaïsche huis heeft geen voor- en achter
kant, het heeft een ‘midden’: de vuurplaats, 
die gedurige zorg en (vrouwelijke) aanwe
zigheid vooronderstelt. Dit centrum, waar 
de vracht van de arbeid omgezet wordt in 
voedsel, garandeert de continuïteit. Een 
gebouw waarin geen vuur gemaakt en niet 
gekookt wordt is geen huis, daar woont 
niemand... Ook de voorraadkelder, de ta
fel en het bed zijn plaatsen waar het leven 
wordt doorgegeven en waar er dus 
‘gewerkt’ wordt. Het traditionele huis 
wordt gedurig gereinigd en vernieuwd, de 
oogst wordt er klaargemaakt om te bewa
ren voor de winter, er wordt gekookt, er 
worden kinderen verwekt en er wordt ge- 
boortearbeid geleverd, de zieken worden 
er verzorgd en de mensen gaan er dood in 
het bed waarin ze verwekt zijn. De burger- 
lijke woninglogica duwt dit Keukenhuis 
weg. Het ‘werk’ wordt uit het centrum 
verdrongen naar de ‘achterkant’.

De burgerlijke woonlogica gaat nog 
op een tweede manier in tegen de traditio
nele woning. De burgerwoning is gemaakt 
om bezoek te ontvangen. Haar logica voor
onderstelt de vormelijke sociale omgang, 
waarbij de kring waarbinnen men ontvangt 
en ontvangen wordt de sociale status aan- 
geeft die men verworven heeft. Het traditio
nele huis had echter geen 'semi-publieke' 
of theatrale ontvangstruimtes. De traditio
nele woning is essentieel gesloten en pri
vaat. ‘Vreemden’ komen daar niet binnen. 
De gastvrijheid houdt in dat de gast opge
nomen wordt in de gesloten kring van de 
familie, met de rechten en de plicht tot 
solidariteit die daarbij horen. In het plan en 
de inrichting van de kleinburgerlijke of de 
landelijke variant van de burgerwoning, 
waarbij de representatieve voorzijde ge
krompen is tot een ongebruikte ‘schone 
kamer’, zijn de beide logica’s aan het 
werk: de (zeldzame) ‘vreemde bezoekers’ 
worden vormelijk ontvangen in de voor
kamer, het ‘eigen volk’ loopt ‘achterom’ 
en zit mee aan de keukentafel waar de fa
milie écht woont.

In de twintigste eeuw is de verburgerlijkte 
wooncultuur ‘normaal’ en dus normerend 
geworden. Complementair, maar nage
noeg onafhankelijk hiervan, is de achter
zijde van de woning - en dus de huishou
delijke arbeid - technisch gemoderniseerd: 
de zware en vuile arbeid die in de kelders 
en de coulissen van de burgerlijke woning 
verborgen werd, is licht en proper gemaakt 
door de introductie van moderne huis- 
houdproducten en huishoudapparaten. De 
modernisering van de keuken was voor de 
militante Moderne Beweging in architec
tuur en design een hoofdobjectief, maar 
tegelijk slechts een onderdeel van een gro
ter project: de transformatie van de woning 
in het perspectief van het moderne leven. 
Dit project was tegelijk gericht tegen het 
kitscherige burgerlijke interieur én tegen 
de archaïsche keuken. De keuken diende 
omgevormd tot een werkcel: geen sociale 
ruimte of verblijfsraimte, maar een ma
chine die door één persoon rationeel be
diend wordt. Het is een kamer zonder 
stoelen. De manier waarop de Vlaamse 
keukens en badkamers na de Tweede 
Wereldoorlog daadwerkelijk gemoderni
seerd zijn, volgt het moderne project ech
ter helemaal niet. Het huishouden en de 
keuken moderniseren met behoud van de 
burgerlijke dubbelheid en van de burger
lijke façade. De sociale logica die hier 
werkt is duidelijk: de modernisering is niet 
gericht tegen het burgerlijke wonen, maar 
wordt veeleer gebruikt als een middel om 
eraan deel te nemen! De burgerlijke status 
die leisure eist (voor de vrouw) wordt im
mers verzoenbaar met het zélf verrichten 
van huishoudelijke arbeid, wanneer die 
arbeid geen labeur meer inhoudt en zelfs, 
doordat hij zo ‘rationeel’ georganiseerd is, 
een bijna-intellectueel karakter krijgt. De 
huishoudproducten (Mister Proper & C°) 

en de huishoudapparaten (Mister Robot 
& C°) zijn de inwonende ‘mechanische 
bedienden’ die de kleinburgervrouw het 
zware en onwaardige werk uit handen ne
men. In deze logica wordt de keuken, 
voorheen een plaats van onwaardige ar
beid, zelfs een statussymbool: “Heb je 
mijn nieuwe keuken al gezien?” Een bijko
mend gevolg van deze modernisering is 
dat goedkope huishoudapparaten het in
wonend of voltijds dienstpersoneel ver
houdingsgewijs erg duur maken. De hoog- 
burgervrouw, die vroeger werkelijk vrijge
steld was van huishoudelijk werk, moet 
gaandeweg meer en meer zélf haar machi
nepark bedienen. De scheidslijnen tussen 
de sociale klassen vervagen, de levens
vorm wordt homogener, de levens begin
nen meer op elkaar te lijken. De laatste 
plaatsen waar men vandaag nog echt ou
derwets ‘bediend’ wordt zijn de sociale 
ruimtes van de negentiende-eeuwse bur
gerlijkheid: hotels, restaurants, cafés...

Cruciaal voor de ontwikkeling van de 
Vlaamse wooncultuur is, vooreerst, dat de 
technische modernisering de burgerlijke 
dubbelheid van het huis niet aantast. Het 
verburgerlijkte interieur wordt moeiteloos 
gecombineerd met gemoderniseerde bad
kamers en keukens. Dit leidt tot soms op
vallende materiaalverschillen en zeer 
zware kleur- en stijlbreuken in de over- 
gang van leefruimtes naar de keuken. Men 
stapt vanuit een achttiende-eeuwse stijl
kamer zo in een glimmende laminaat- 
keuken en vice versa. Doordat de overgang 
begrepen wordt als een overgang van 
‘voorkant’ naar ‘achterkant’, of van het 
podium naar de coulissen, wordt dit niet 
als problematisch aangevoeld. Vervolgens 
is hoogst belangrijk dat de ‘oude domesti- 
citeit’, ondanks de technische modernise
ring, overleeft aan de ‘achterkant’ van het 
huis. Hiervan getuigt de gewoonte van de 
‘dubbele tafel’, met een tafel voor dage
lijks gebruik in de keuken en een tafel in 
de eetkamer voor de betere gelegenheden. 
Zo participeren de bewoners tegelijk aan 
het burgerlijke leven en beschikken zij 
over waardige en versierde leefruimtes, 
terwijl ze ‘echt’ leven in de keuken. Het 
doorleven van (het verlangen naar) de ar
chaïsche huiselijkheid blijkt eveneens uit 
de gewoonte om de supermoderne keuken 
rustiek in te richten of aan te kleden met 
referenties naar die oude domesticiteit.

In de dominante wooncultuur in Vlaanderen 
komen zo drie woonmodellen samen: het 
archaïsche ‘keukenhuis’, het burgerlijk- 
representatieve huis met zijn voor- en 
achterkant, en het moderne wonen. De 
verschillen in wooncultuur resulteren 
voornamelijk uit de verschillende verhou
dingen waarin de drie modellen gemengd 
zijn. Maar daarbij gaat het enkel om varia
ties. Alle huizen accepteren en volgen in 
zekere mate de burgerlijke representatie- 
cultuur. Het huis is bezit dat getoond moet 
worden om sociale betrouwbaarheid en 
degelijkheid te garanderen. ‘De mensen 
mogen zien dat we alles hebben wat we 
moeten hebben.’ De planopbouw en de 
aankleding van het huis richten zich op de 
voordeur: het huis begint met de voordeur, 
het is ingericht ‘om mensen te ontvangen’ 
en om gezien te worden. Tegelijk zijn alle 
woningen ook ’gemoderniseerd’: de hoe
veelheid domestieke taken is verminderd, 
de waaier van taken is veel smaller gewor
den, maar de keuken, badkamer, tech
nische installaties zijn wel mee met hun tijd. 
Het huis is trots op zijn machines, het kan 
en wil die zelfs tonen, via de halfopen keu
ken bijvoorbeeld. De badkamer is geen 
plaats meer om het lichaam te wassen of te 
kuisen, het is een verwen- en ontspannings- 
ruimte geworden. De keuken lijkt wel een 
hobbyruimte waarin de burger kookt zoals 
vroeger de koning viool speelde.

Binnen die burgerlijke representatie- 
logica houden de woningen echter nog 
vast aan een rest van oude domesticiteit. 
Dikwijls neemt deze het verburgerlijkte 
interieur zelfs opnieuw in. De representa
tieve capaciteit van de woning blijft toch 
nagenoeg onbenut doordat er de facto bijna 
geen gasten ontvangen worden. De min of 
meer gehiërarchiseerde burgerlijke samen
leving waarin die vorm van sociaal verkeer 
past, vraagt immers om een relatief geslo
ten sociaal milieu, en dat milieu is zelfs in 
de steden bijna weggevallen. De leefruim
tes, die wel burgerlijk aangekleed zijn en 
gevuld met meubilair en siervoorwerpen, 
worden zo terug ingenomen door een bleke 
variant van de domestieke sociabiliteit: de 
‘gezelligheid’ van het ‘onder elkaar zijn’. 
De keuken, die in de planopbouw naar de 

achterzijde van de woning is verdrongen, 
blijft daarbij toch een ‘centrum’-functie 
behouden. De feitelijke versmalling en uit
holling van de domesticiteit wordt gereme
dieerd door gekochte substituten die 
‘authenticiteit’ garanderen. Niet alleen door 
een rustieke aankleding van de keuken
kasten en een oude houten keukentafel, 
maar ook door de uitstalling van fruit en 
groeten, door het wit-en-rood geblokte dek
seltje van de pot confituur ‘op grootmoe
ders wijze’, door de ‘authentieke mayonai
se’ volgens het traditioneel recept, die ver
kocht wordt in een ouderwetse weckpot.

Het wonen in Vlaanderen is dus maar zeer 
partieel en op een zeer inconsequente ma
nier ‘modem’ geworden. Een beperkt aan
tal (nieuwe) woningen lijkt zich echter te 
onderscheiden van dit dominante woon
model. Die ‘moderne’ huizen zien er soms 
spectaculair ‘anders’ uit. In een aantal 
aspecten lijken ze grondig te verschillen 
van de dominante woonvorm: vooral de 
burgerlijke verdubbeling van het huis in 
een voor- en achterkant is overwonnen. De 
keuken en de leefruimtes sluiten anders op 
elkaar aan. De huizen zijn - naar moder
nistische voorschriften- veel opener en 
dus rijker aan daglicht. Alles krijgt meer 
ruimte, waardoor de lichamen en de blik
ken gemakkelijker en vrijer kunnen circu
leren. Het compromis tussen hoogtechno
logische uitrusting, het heropladen van de 
keuken als centrum, en de woning als bezit 
(naast statussymbool nu ook persoonlijk- 
heidssymbool) is in deze woningen veel 
beter vormgegeven. De contradicties en de 
halfslachtigheid van de modale woonvorm 
zijn in elk geval minder duidelijk, omdat 
ze oplossen in een vormelijke eenheid. 
Maar alle vernieuwing en alle ontwerp- 
inspanning gaat precies naar de vorm en 
het uitzicht. Bij al die vormelijke bravoure 
en spectaculaire buitenkanten blijft het 
programma nagenoeg hetzelfde, het wordt 
gedachteloos herhaald en nauwelijks in 
vraag gesteld.

Zoals bijna alle woonprogramma's in de 
twintigste eeuw, gaat de hedendaagse 
woonarchitectuür er nog steeds van uit dat 
het probleem van het wonen opgelost moet 
worden door middel van het huis. Daardoor 
accepteert zij de vraag en meteen ook het 
verlangen naar het modale woonmodel, zon
der te beseffen dat dit model zelf een impasse 
vormt. De basisformule van de verburger- 
lijkte, gemoderniseerde, maar fundamenteel 
sentimenteel-domestieke woonvorm is im
mers: (samen) gezellig nietsdoen. De bur
gerlijkheid overleeft, ook in de architec
tuur die er hypermodern uitziet en zich 
formeel tegen de klassiek-burgerlijke ar- 
chitectuurmodellen keert, in het uitgangs
punt dat het huis een plaats is van leisure. 
Het klopt weliswaar dat de recente 
woningarchitectuur de keuken (opnieuw) 
beschouwt als een leef- én werkplek. Maar 
de domestieke arbeid die daar nog verricht 
wordt is dun, het enige ‘wérk’ dat er kan 
gebeuren - en dan nog enkel wanneer het 
activiteitenschema van de bewoners dat 
toelaat - is koken. Verder kan men in deze 
woningen eigenlijk niets doen. En de ma
nier waarop men er waardig niets kan doen 
is geheel vastgelegd. Wie het dak van deze 
woningen oplicht, ziet hoe goed alles gere
geld is. Men kan zo zien welke meubels en 
welk huisgerief men nodig heeft. De plaats 
van de dingen en de mensen ligt vast, de 
functies van de ruimtes zijn duidelijk, het 
leven is vooraf bedacht.

Al deze huizen dienen zich aan als een ge- 
luksmachine en als een oplossing. De mo
dale woonvorm is imaginair een oplossing 
omdat ze een goed compromis sluit tussen 
contradictoire verwachtingen en eisen. 
Men kan dus verlangen naar deze dream 
houses, en soms lijkt het verlangen werke
lijkheid te worden. Zolang de opvoeding 
van jonge kinderen de domestieke arbeid 
verrijkt, of wanneer er een feest gevierd 
wordt bijvoorbeeld. Dat deze onleefbare 
woonvorm zich toch algemeen heeft kun
nen verspreiden, is te danken of te wijten 
aan de gelijktijdige introductie in het inte
rieur van de televisie. De impasse waartoe 
het droomhuis leidt, wordt niet beseft zo
lang men televisie kan kijken. Zonder deze 
basisvorm van het ‘samen gezellig niets
doen’ zijn deze woningen geheel onleef
baar. De televisie is geïntroduceerd als een 
venster op de wereld, als een manier om de 
parochiale mentaliteit open te breken en de 
blik en de geest te verruimen. Vanzelfspre
kend heeft de televisie (mede) dat soort 
effect gehad. De televisie heeft echter ook 
een vorm van huiselijkheid in stand gehou-
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den die het wonen verstikt, door het huis 
kunstmatig te beademen met een fictieve 
‘ideale huiselijkheid’. (Mijn stelling be
oordeelt vanzelfsprekend niet de mogelijk
heden van een technisch medium, maar de 
manier waarop het gebruik ervan in een 
specifieke sociaal-culturele context genor
meerd of ‘gecodeerd’ wordt.) De ‘zender’ 
presenteert een ‘gelukte huiselijkheid’ 
waarvan ‘de kijker thuis’ een deel wordt. 
De televisiesituatie ensceneert de gelukte 
huiselijkheid in de manier waarop ze de 
kijker adresseert: de kijker is altijd thuis en 
zit voor de televisie zoals de familie vroe
ger rond de tafel of de kachel. De normali
teit die de televisiesituatie impliceert, is 
een huis waarin niets kan gebeuren en niets 
te doen valt tenzij televisie kijken. De 
‘zender’ presenteert zich als de gast of de 
bezoeker waarop het huis heeft gewacht. 
De televisie vult een plaats die in het bur
gerlijke woonpatroon voorbehouden was 
maar leeg bleef. De sociale omgangsvorm 
tussen ‘zender’ en ‘kijker’ is de beleefd
vertrouwelijke omgang van de goede ken
nis die langskomt. Sommige zenders zijn 
iets vormelijker en bellen aan de voordeur, 
sommige komen langs de achterdeur. En 
ook in de inhoud die de televisie brengt gaat 
zij over gelukte huiselijkheid. Thuis wordt 
beademd met voorstellingen van een 
intense ‘gelukte’ huiselijkheid (van het 
Pleintje tot de kantine van De Kampioenen 
en van Family tot Friends), later aangevuld 
met de unheimliche, pseudo-realistische en 
soms perverse voyeuristische omkeringen 
(van de Pfaffs tot het Bad Dream House 
van Big Brother in zijn vele varianten). De 
televisie zoals die tot vandaag bestaat heeft 
dus niet enkel de wereld en de nieuwe tijd

binnengebracht in de huiskamer. Het me
dium is tegelijk gebruikt om de implosie 
van de oude huiselijkheid te verbergen en 
te vertragen.

Wonen houdt in dat men zich duurzaam 
met een plaats verbindt en er zich mee ver
eenzelvigt. Het dominerende woonmodel 
laat het wonen samenvallen met een huis. 
Wie elders niets te doen heeft is thuis. Het 
huis geeft een leven zo een ‘midden’ en het 
betrekt het private ‘binnen’ op het publieke 
of de wereld ‘buiten’. De woning draagt de 
publieke verschijning en wordt gepersoni
fieerd: zij wordt beleefd en gelezen als een 
drager van de sociale identiteit en zelfs als 
de uitdrukking van een persoonlijkheid. 
Het huis is de plaats waar men zich tot 
iemand kan richten en de plek waar men 
naartoe gaat om iemand te ontmoeten. Dat 
geldt nog het meest voor relaties tussen de 
personen die in hetzelfde huis wonen: het 
huis is wat ze delen, het is de materiële dra
ger van het samenzijn. Het is de plaats waar 
men wacht tot de anderen thuiskomen.

In de westerse samenleving hebben 
zich maatschappelijke ontwikkelingen 
voorgedaan die, bekrachtigd en versterkt 
door de nieuwe communicatietechnologie, 
deze betekenissen en functies van het huis 
uithollen. Vanzelfsprekend zijn en blijven 
huizen nog steeds zeer betekenisvolle 
plaatsen, maar ze ‘bevatten’ het wonen 
niet meer. Het wonen wordt ‘lichter’ door
dat een groot deel van de menselijke rela
ties en communicaties technisch bemid
deld wordt, wat de factor ‘fysieke nabij
heid’ relativeert. Tegelijk worden het ge
voel van nabijheid en de directe of licha
melijke verhouding tot plaatsen, met be

hulp van de nieuwe communicatietech
nieken, losgemaakt van het huis en uitge
zet over een veelheid van plaatsen of een 
gebied.

Voor de introductie van de mobiele tele
foon en de virtuele postbus (het e-mail- 
adres) zijn personen slechts op enkele 
vaste plekken bereikbaar. De vaste plek
ken (de woon- en werkplekken) of adres
sen zijn sociaal erg belangrijk: het zijn de 
knooppunten van het sociaal verkeer, het 
zijn de plaatsen waar men iemand kan op
zoeken of op iemand kan wachten. De 
mobiele telefoon, de draadloze internet
verbinding en de miniaturisering van het 
archief (de memory stick) zorgen er nu 
voor dat mensen op elk moment bereik
baar zijn en dat men op elk moment alle 
informatie bij zich heeft. De woning is 
geen ‘adres’ meer. De nieuwe communica
tietechnologie koppelt het huis zo los van 
het publieke, en dit relativeert onvermijde
lijk de representativiteit van de woning. 
Wanneer men met één Google search een 
persoonlijke website kan vinden of een 
dossier over iemand kan aanleggen, verlie
zen de huisgevel en de aankleding van de 
leefkamer vanzelf aan representatieve 
waarde. De nieuwe communicatiemidde
len brengen echter niet enkel een virtuali- 
sering of dematerialisering van sociale 
contacten met zich mee die de betekenis 
van de ‘plaats’ relativeert. Ze worden ook 
gebruikt om op nieuwe manieren ‘nabij
heid’ te creëren. Vóór de gsm en de draad
loze internetverbindingen dienen afspra
ken bijtijds vastgelegd te worden, en wor
den vaste plaatsen gebruikt, gezien iemand 
die reeds op weg is niet meer bereikbaar is.

Nu kan echter, op elk moment, vertrek
kende van de actuele ‘posities’ van de be
trokkenen, per gsm een plaats van samen
komst bepaald worden. De nieuwe media 
scheppen nieuwe manieren om zich plots, 
voorlopig, maar (mogelijk) intens met 
plaatsen te verbinden zonder ze duurzaam 
te bezetten. Dit houdt een nieuw gebruik in 
van de publieke ruimte.

De nieuwe communicatietechnologie 
virtualiseert niet alleen semi-publieke so
ciale verhoudingen, zij treft ook private 
relaties die lichamelijke nabijheid nodig 
hebben, en daarom tot nu toe essentieel 
door het ‘huis/thuis’ bemiddeld werden. 
Wanneer moeder en kind beiden een gsm 
hebben, kunnen ze op elk moment contact 
hebben en afspraken maken: de moeder is 
in zekere zin altijd ‘aanwezig’. ‘Thuis’ is 
niet per se de plaats waar de één op de an
der wacht. Ook jongeren hebben geen 
vaste adressen en vaste afspraken meer 
nodig: afhankelijk van wie waar is op welk 
moment, wordt een plek gekozen die tijde
lijk als plaats van samenkomst fungeert. 
De sociale verbondenheid wordt niet meer 
of niet noodzakelijk duurzaam bemiddeld 
door een plaats of een huis. Relaties ge
bruiken een ‘gebied’.

Het wonen wordt zo niet enkel een private 
maar zelfs een intieme kwestie. Wanneer 
de woning zijn representatief karakter ver
liest en enkel betekenis heeft voor een 
kleine kring van bekenden, telt niet langer 
wat een huis uitdrukt of zegt over iemand, 
maar veeleer wat men er kan doen. Van de 
nieuwe woningarchitectuur zou men dan 
verwachten dat ze uitspraken doet over 
hoe een gebouw vandaag bruikbaar kan 
zijn - onder andere ook bruikbaar om in te 
wonen. In plaats daarvan zoekt ze nog 
steeds nieuwe manieren om de mythe van 
het ‘gelukte wonen’ uit te beelden. Ze be
schouwt het huis nog steeds als het maat
getal of de ‘natuurlijke eenheid’ van het 
wonen en als de voornaamste ‘integrator’ 
van wat in een leven gebeurt. Ze accepteert 
daarmee een oud programma dat steeds 
meer een mythe is geworden, dat wil zeg
gen een betekenis die ‘natuurlijk’ en dus 
eeuwig en noodzakelijk lijkt, en die daar
om kritiekloos opnieuw verteld en her
haald wordt. Het antwoord op de vraag hoe 
huizen zinvol gebruikt kunnen worden, 
komt niet van de recente woningarchitec
tuur. Sociale fotografie, reisreportages, 
literaire teksten, artistieke experimenten 
en ‘veldervaring’ leren ons dat er wél 
nieuwe woonstrategieën worden ontwik
keld, die echter zelden of nooit in de archi- 
tectuurpublicaties besproken worden. Ze 
krijgen enkel aandacht wanneer ze reeds 
als ‘type’ herkend en geaccepteerd zijn, en 
gereproduceerd kunnen worden als archi- 
tectuurontwerp, zoals gebeurd is met de 
loftarchitectuur.

Belangrijk is dat deze interessante 
nieuwe woonstrategieën bijna allemaal 
ontwikkeld worden in ruimtes die niet ont
worpen zijn om te wonen, of in huizen die 
gebouwd zijn volgens een sociale logica 
die vandaag gedateerd en onbruikbaar is. 
Om te lukken moet het wonen blijkbaar 
mislukken. Het gebouw moet ofwel te 
groot of te klein zijn, of over iets anders 
gaan. De omstandigheid dat een gebouw 
niet geschikt is om te wonen, het besef en 
de (ruimtelijke) ervaring dat een leven niet 
‘past’ in een huis, opent een speelruimte 
die het huis ‘redt’ en het verblijf draaglijk 
maakt. Dit houdt in dat het huis een ver
haal vertelt dat verschilt van wat de bewo
ners over zichzelf te vertéllen hebben. Het 
houdt in dat de objecten en de mensen die 
zich daar bevinden niet bij elkaar passen, 
geen ensembles vormen, maar zich enigs
zins vrij kunnen bewegen. Het houdt in dat 
het huis niet ‘gevuld’ is en dat de levens 
die een huis gebruiken ook ‘elders’ zijn. 
Het impliceert dat de architecten geen hui
zen moeten ontwerpen maar kamers en 
verschillende manieren waarop kamers 
aan elkaar geschakeld kunnen worden. De 
architect moet zien hoe de kracht van de 
architectuur om een ‘binnen’ te maken, 
een statement kan zijn in de wereld. Zon
der te beslissen wat er in die kamers en die 
gebouwen moet gebeuren.

Illustratie

Abrutissement, tekst en tekening van 
René Magritte
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Eigenaar, bewoner, huisbezorger
JOUKE KLEEREBEZEM
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1st der Mensch frei, weil er flüchten kann? 
Vilém Flusser [1]

“Onverklaarbaar bewoond” grapten we als 
kinderen onder elkaar, als we zo’n donker
blauw geëmailleerd bordje met witte kapita
len "ONBEWOONBAAR VERKLAARDE 
WONING” tegenkwamen op een gammel 
pandje. Onverklaarbaar bewoond echode de 
werktitel van onderstaande overweging, tot 
het besef daagde dat ieder onbewoond huis 
ten dode is opgeschreven, omdat het juist dat 
verloren had wat het tot een uniek object 
maakt: bewoning als de beslissende voor
waarde waaronder het huis gerealiseerd en 
bezorgd wordt. De enige die een behuizing 
met recht onbewoonbaar kan verklaren is de 
bewoner zelf. Tot dat moment is hij veroor
deeld om het in stand te houden. Waarvan 
akte. Geheel onverklaarbaar blijkt bewoning 
toch niet Het valt te leren.

*

Een huis in eigendom is het ultieme duur
zame bezit. Verwerving en behoud ervan 
zijn iedere investering waard. Wie zich 
niet de uiterste inspanning getroostte en 
zijn laatste cent uitgaf om een huis in bezit 
te krijgen, het ‘als een goed huisvader’ te 
onderhouden en er na zoveel mogelijk 
vruchtbare jaren verrijkt afstand van te 
doen, bij voorkeur bij overlijden, heeft niet 
waarlijk geleefd.

“Décédé au Moulin du Merle” staat 
op het kerkhof van Saint Germain des Bois 
gebeiteld in de grafsteen van Charles 
Davous, geboren op 1 januari 1814. We 
kunnen ervan uitgaan dat die geboorte ook 
in dit huis plaatsvond. Hij is namelijk de 
laatste eigenaar uit een familie die het ge
durende bijna twee eeuwen in bezit had. 
Onder zijn beheer is halverwege de 19de 
eeuw de grote verbouwing uitgevoerd. 
Charles Davous geeft rond zijn veertigste 
levensjaar opdracht om een traditioneel 
gebouwd, bewoond en bedrijfsmatig geëx
ploiteerd object tot een even comfortabele 
als nutteloze villa te verbouwen. Een gro
teske stijlbreuk tovert een eenvoudige 
boerenopstal om tot een voor de streek 
volstrekt atypische behuizing met veran
da’s, overdekte balkonnen, een veelheid 
aan met eenvoudige ornamenten getooide 
daken en afdakjes. Ook het interieur weer
spiegelt een ander idee van het huis. In de 
nieuwe indeling worden kamers langs de 
zuidelijke gevel aan elkaar geregen: eetka
mer, salon, kleine salon en bureau bieden 
in die volgorde toegang tot elkaar. Op de 
etage wordt voor de slaapkamers hetzelfde 
principe gevolgd. Zo’n indeling en galerie 
stelt een genietend schrijden, met uitzicht 
op de tuin, boven de economische tred tus
sen de functionele ruimtes van de oorspron
kelijke molen. Het molenmechanisme 
wordt, na minstens 150 j aar dienst te heb
ben gedaan om een maalsteen aan te drij
ven, omgebouwd voor de opwekking van 
elektriciteit. Zolang het rad draait, brandt 
het licht in alle kamers. Om het te doven 
dient een schut gesloten te worden. In de 
grote slaapkamer boven de eetkamer be
vindt zich hiertoe nog steeds een handwiel. 
De begane grond bevat naast de elektrici
teitscentrale ook de andere utilitaire ruim
tes - opslag, overdekte open galeries voor 
het drogen van de was, een grote keuken. 
De zolder herbergt het personeel. De twee 
woonetages liggen ertussen. In korte tijd 
ontstaat op de fundamenten van een van de 
talloze eenvoudige graanmolens in de 
streek een huis dat in de volksmond enig- 
zins eufemistisch “le château” zal gaan he
ten. Er breekt voor de Moulin du Merle een 
nieuwe tijd aan. De familie Davous zal het 
binnen enkele decennia echter verlaten.

Ik lees een en ander in een e-mail 
van de achterkleinzoon van Charles 
Davous, geschreven in een spontane reac
tie op het internetdomein dat ik aan het 
huis toevoegde. Hij kwam er via een zoek
machine terecht. Als blijk van waardering 
voor de 'liefdevolle aandacht’ die het huis 
van ons ontvangt stuurt de dan 77-jarige 
Pierre Davous me in september 2002 zijn 
stamboom. Zelf heeft hij de Moulin du 
Merle maar één keer gezien, in 1955. Hij 
kent la belle demeure voornamelijk uit de 
enthousiaste geschiedenissen van zijn va
der en grootvader. Te overlijden in de 
Moulin du Merle blijkt niet zijn lotsbe
stemming. Hij beschikt ook over weinig 

andere informatie dan wat zijn afstamming 
laat zien. Het merendeel van zijn voorou
ders was molenaar, sommigen werden 
burgemeester. Ze vonden hun gades in de 
omliggende dorpen. Ze stichtten gezinnen 
en woonden in ons huis zoals wij nu in hun 
huis wonen.

Een huis dankt zijn duurzaamheid aan op
eenvolgende generaties eigenaar-bewoners. 
De enige garantie voor het behoud van het 
uitzonderlijke object dat ieder huis is, ligt 
in zijn bewoning. Een huis moet zonder 
mankeren in stand worden gehouden, ge
koesterd, geschraagd. De lucht moet er 
bewegen, de ramen en deuren geopend, er 
moet schoongemaakt, ingericht, gerang
schikt, voortdurend hersteld en incidenteel 
verfraaid, soms uitgebreid worden. Er 
moet muziek klinken, mensen moeten er 
elkaar ontmoeten, er moet gekookt, gege
ten en gedronken worden, groenten en fruit 
schoongemaakt en ingemaakt, en bloemen 
in de vaas gezet. Er moet huisraad in ge
plaatst worden, meubels, stoffering, ge
bruiksartikelen. De boekenverzameling 
moet in een bibliotheek worden onderge
bracht. De schoorsteen zal roken. Men 
moet er zijn hart luchten en de liefde be
drijven. Aan een huis moet gewerkt wor
den. Onder moeilijke omstandigheden 
moet het dag en nacht beschermd worden. 
Leegstand is achteruitgang, fysiek verval. 
Een leegstaand huis raakt overwoekerd. 
Het wordt gretig in bezit genomen door 
een buitenwereld die er gedurende de be
woning uitsluitend op uitnodiging welkom 
was. Een onbewoond huis verdwijnt snel 
in het verleden - in de meeste gevallen als 
een niet meer te achterhalen verhaal, ver
dwenen met de laatste bewoner.

We kunnen rustig stellen dat het 
huis zijn bewoner(s) is, zoals “de stad zijn 
stedelingen is”. [2] Aan dat feit alleen 
dankt het zijn duurzame betekenissen. Het 
vernieuwt zich met de komst van elke 
nieuwe eigenaar/bewoner -indien deze 
zich tenminste rekenschap geeft van de 
bijzondere voorwaarden waaronder huizen 
Teren’. Het bewonen van een huis vraagt 
in de eerste plaats echter om onze leergie
righeid en is daarmee geen geringe opgave. 
Ik houd graag in het midden of iemand, om 
een huis te bewonen in de zin waarin ik 
erover spreek, er ook daadwerkelijk de ei
genaar van moet zijn. Ik stel me eigendom 
niet als louter economisch begrip voor. 
Maar de gehechtheid die ik de afgelopen 
zes j aar aan het huis heb ervaren is on voor
waardelijk met het eigendom ervan ver
bonden. Daar staat weer tegenover dat 
eerdere huizen ook in eigendom waren, het 
laatste zelfs gedeeltelijk naar eigen ont
werp, zonder dat er zich evenwel een bij
zonder idee over of gevoel met ‘het huis’ 
ontwikkelde. Eigendom alleen betekent 
nog geen onvoorwaardelijke betrokken
heid. Bewoning komt met de bewoner. Die 
bewoner moet door het huis worden ge
wekt. Elk serieus huis verlangt vroeg of 

laat vol overgave bewoond te worden. 
Eerdere adressen waarop een koopakte op 
mijn naam rustte waren blijkbaar niet zul
ke huizen. Ze boden opslag en doorgang 
en waren een alleszins nuttige investering.

De vlucht naar huis

We bevinden ons aan de Beuvron, in de 
Franse Nièvre, departement 58 - bekend 
als “la belle Nivernaise", de westelijke 
Bourgogne, 220 kilometer ten zuiden van 
Parijs. De bevolkingsdichtheid bedraagt er 
9 inwoners per vierkante kilometer. De 
Beuvron is een van de talloze stroompjes 
die het glooiende rurale landschap in de 
zomer groen hóuden en ‘s winters over
spoelen. Dertig jaar geleden kwam hier 
nog wilde forel voor. Tegenwoordig wordt 
er eens per jaar gekweekte forel uitgezet. 
De rivierkreeft die we achter het huis op
vissen is de in het begin van de 20ste eeuw 
geïmporteerde en inmiddels als schadelijk 
bekendstaande vraatzuchtige ‘écrevisse 
américaine’ jOrconectes limosus), die in 
heel Europa oorspronkelijke soorten ver
drong. Er zijn echter ook plekken waar hij 
onder invloed van vervuiling weer ver- 
dween. Hier gelukkig niet. Hij is eetbaar. 
Waar tussen de gehuchten Ouagne en 
Thurigny het dal enigszins versmalt, ligt 
de Moulin du Merle, aan een aftakking van 
het riviertje: de molengang met haar schut
ten om de watertoevoer op een rad te regu
leren. Zeker sinds 1697, het jaartal dat in 
het oudste gedeelte van de oorspronkelijke 
molen in een sluitsteen staat gebeiteld, 
stond hier een watermolen die de naam van 
huis en plek vestigde. De vernoemde 
“merle” is niet de huismerel, de Turdus 
merula die aan het begin van de 20ste 
eeuw uit de bossen naar de woonomgeving 
emigreerde, maar de Cinclus cinclus, de 
‘merle d’eau’ of waterspreeuw, die al eeu
wenlang langs de Beuvron broedt. Het rad 
dat sinds november 2002 af en toe weer 
draait is een reconstructie van de hand van 
Kees van Citters sr. die er slechts het hout 
van een omgewaaide populier en een doos 
verroeste spijkers van de déchetterie voor 
nodig had. Bewoonbare huizen trekken 
bijzondere aandacht en vaardigheden.

Soldaten van Napoleon III lossen in 1851 
enkele schoten op het terrein om de repu
blikein Davous, die op dat moment zijn 
verbouwing voorbereidt, schrik aan te ja
gen; Alfonso XIII van Spanje wordt voor 
zijn exil in 1936 ontraden om het te kopen 
omdat het niet ommuurd is; de voor-vorige 
eigenaar verliest er een dochter en laat het 
huis onmiddellijk achter in de handen van 
het beheerdersechtpaar Paris, dat met vier 
zonen de zolder en begane grond voor zich 
alleen heeft; chansonnier Serge Gainsbourg 
is geïnteresseerd maar te zeer uit het lood 
geslagen om tot zaken te komen. In 1976 
redt de vorige eigenaar het van een zeker 
verval. 22 jaar later staat het in het 
Nederlandstalige tijdschrift Maison en 

France te koop. Aannemer-eigenaar Jean- 
Bernard Follope kan het wegens een 
arbeidsongeval inmiddels niet meer zelf
standig onderhouden. Hij verkoopt het 
zeer tot zijn verdriet, maar slaat een hoger 
bod af om het ons te, gunnen. Volkomen 
onvoorbereid en zonder enige intentie in 
deze richting nemen we in drie dagen een 
besluit. De advertentie, was ons op 12 juli 
1998 in de leesportefeuille van Café 
Danzig in Amsterdam toevallig onder 
ogen gekomen. Op 30 maart 1999 brengen 
we er ónze eerste nacht door. We hebben 
het inmiddels al ruim een half jaar in ei
gendom. Ik slaap liëht in de enige slaapka
mer waarvan we hét ameublement overna
men, aan dé voorkant van het huis. Hét 
geluid Van het riviertje aan de achterzijde 
hoor ik er zes jaar later nauwelijks meer, 
maar hield ik in dié nacht meerdere malen 
vóór het geronk Van de Verhuiswagen die in 
de "vroege morgén de huisraad uit 
Amsterdam zou'nvoeren. Het water stond 
luidruchtig hoog. We Wisten niets van het 
huis of Van deplék.We vonden het vol- 
maakt leeg en schoon, geveegd en aange
harkt achtergelaten. Hét ademde geschiede- 
nissen en had ons voor de voortzetting 
daarvan bestemd. - . ; '

In het fascinerende How Buildings Leam 
verhaalt Stewart Brand Over de manier 
waarop huizen en andere gebouwen onder 
opeenvolgende eigenaren veranderen. [3] 
In dat proces spelen drie1 factoren een rol: 
de geschiedenis van het huis, waarvan 
vorm, maat en indeling rónd een oorspron
kelijk gebruik zijn ontworpen en uitge
voerd; de voortzetting van dit of soortge
lijk gebruik door een nieuwe eigenaar; en 
de aanpassing aan nieuwe gebruikswijzen. 
De voorbeelden in het boek tonen de vaak 
complexe maar altijd leesbare groei van 
“het enige door de méns gemaakte object 
dat zich in de loop der tijd verbetert, indien 
het tenminste de gelegenheid wordt gebo
den”, aldus de auteur. Stewart Brand is een 
internetpionier, medeoprichter van de 
WELL, én van de Long Now Foundation, 
de hoeders van de Clock Of The Long 
Now, een door computerdeskundige Danny 
Hillis ontworpen klók die eenmaal per jaar 
tikt en eenmaal per 100 jaar slaat. [4] Uit 
Brands en Hillis’ curricula mag blijken dat 
een fascinatie met tijd en duurzaamheid 
evenveel aandacht voor versnelling als 
voor vertraging met zich meebrengt. Als 
door weinig andere objecten kunnen tijd 
en duurzaamheid, het tijdsverloop dat tus
sen constructie en verval wordt opgespan- 
nén, dóór een bewoond, onderhouden huis 
worden voorgesteld. ' ‘

Hüis en bewoner oefenen elkaar in 
bewoning. De kennisverwerving voltrekt 
zich schoksgewijs. Bewoner en huis kun- 
nen elkaàr te snel afzijn, maar ook tot 
stilstand brengen. Bij het betrekken van 
een huis kan een ontzettende dadendrang 
ontstaan. Er moet verbouwd worden. De 
eerste vijf jaar wonen we in de Moulin du
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Merle echter als in een, hotel. De meubels 
passen er gemakkelijk in. Ze vallen won
derwel op hun plaats. We breken na grote 
aarzeling op de begane grond één schei- 
dingswandje uit. Het voelt als een brutale 
stap, maar levert de ruimte op die we ons 
hadden voorgestelde Het huis werd een 
beetje verbeterd. We kijken jarenlang te
gen behang aan dat nietonze keuze is, of 
zou zijn. We houden de tuin zoveel moge- 
lijk intact. Wat opkomt is er niet door ons 
ingezet, De enige toevoeging is een zich 
snel uitbreidende moestuin, op de plek 
waar er ooit een gelegen was, die door de 
vorige eigenaar werd opgeheven - net als 
de formele Franse tuin voor het huis die we 
alleen van een luchtfoto kennen, en waar
van de reconstructie,rons niet aantrekt. 
Behoud komt voor, verandering of recon
structie. De tijd verloopt weer langzaam.

Sommige routines moeten echter 
snel worden aangeleerd. Het dagelijks on
derhoud aan huis en tuin duldt geen mo
ment uitstel. Je wordt gemakkelijk , op 
achterstand gezet. Met name het terrein 
van 1,76 hectare dwingt keer op keer tot 
voortvarendheid. Hier rukt de buitenwe
reld het hardst op. Het huis moet voortdu
rend opnieuw uit het terrein geknipt en 
gespit worden. Tot de voorzieningen die 
verder onze bijzondere aandacht vragen, 
behoren het drinkwater dat uit eigen bron 
wordt opgepompt en gefilterd, en de daar
mee vergeleken zeer eenvoudige sanitaire 
afvoer op een traditionele beerput. Het 
huis heeft een bijzondere stofwisseling.

In de definitieve versie van het koopcon
tract is tot onze verrassing een ongebruike
lijke clausule opgenomen, waarin de ver
koper ons verzekert te allen tijde een be
roep op hem te kunnen doen. We zullen 
zeker in het begin zijn kennis en ervaring 
inroepen om .opnieuw te leren wonen. 
Maar Jean-Bernard Follope moet zich ook 
realiseren dat de Moulin onder ons beheer 
een nieuw leven begint. Hij legt steeds 
minder vaak de tien kilometer af die zijn 
huidige woning van het oude huis scheidt. 
De Moulin du Merle wordt aan een nieuwe 
eigenaar overgelaten,

Huizen bezorgen

In zijn opstel Haüser bauen uit 1989 stelt 
Vilém Flusser: “Het hele huis werd een 
ruïne, waar de wind van de communicatie 
door de scheuren blaast.” [5] De ontslui
ting van huizen op de riolering, het elektri
citeitsnet, of het plaatsen van televisiean- 
tennes zou ze dusdanig verzwakken en af
hankelijk maken van een buitenwereld, dat 
er niets van de originele beschermende 
functie overblijft. Net zo min zou zo’n 
‘doorboord’ huis nog als filter op de infor
matie uit die buitenwereld kunnen dienen.
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Flusser speculeert op een ander ontwerp 
voor het huis als ‘knooppunt in een net
werk’ -in een tijd dat het internet nog 
geen consumententechnologie is. Hij 
houdt ons voor dat de voorstelling van het 
huis als ‘thuis’, als veilige enclave in een 
zinvolle relatie tot, maar vooral ter be
scherming tegen de buitenwereld, niet 
meer te handhaven is.

Inmiddels zouden we in zijn over
wegingen een argument kunnen lezen om 
elders dan in het,huis een ‘thuis’ te con- 
strueren. Nu de netwerken pas echt tot 
volle ontwikkeling komen, leren we ener
zijds dat een thuis weinig huisafhankelijk 
is, anderzijds dat het huis vele andere vor
men van bewoning kan dienen dan deze 
die erop gericht zijn een thuis te construe
ren, van waaruit de buitenwereld begrepen, 
en dus op afstand gehouden wordt. 
Bovendien vindt er al enige tijd een correc
tie plaats op de mediahype van de laatste 
tien jaar. We zien nieuwe media terugkeren 
naar oude plekken om geografisch precieze 
locaties te bezingen en te bezorgen. [6] We 
voelen ons anderzijds goed thuis in de uit
gebreide sociale netwerken die we met be
hulp van intensief gebruikte communicatie
middelen ondersteunen. Zulke netwerken 
bieden onderdak aan nieuwe gebruiken, 
waarin een thuis wordt geconstitueerd. 
Zoals John Berger opmerkt: “...home is 
represented, not by a house, but by a prac
tice, or by a set of practices. Everyone has 
his own. These practices, chosen and not 
imposed, offer in their repetition, transient 
as they may be in themselves, more perma
nence, more shelter than any lodging. 
Home is no longer a dwelling but the 
untold story of a life being lived.” [7] 
Zoals we een thuis kunnen situeren in het 
‘verhaal van een geleefd leven’, zo kunnen 
we ook het huis in een nieuwe bemiddeling 
beleven en bezorgen.

Ook Berger construeert het huis vooral in 
duurzaamheid, als hij het over permanence 
heeft. De duurzaamheid van het huis is van 
een andere orde dan die van de bewoner. 
Het huis overleeft zijn eigenaren. Het ver
werft meer kennis, het leert meerdere ge
bruiken kennen dan de individuele bewo
ner die gebonden is aan de begrensde 
reikwijdte van zijn eigen set of practices. 
Voorzover diens herhaalde handelingen 
zich voltrekken in en aan het huis, spreek 
ik van bewoning, als de unieke mogelijk
heid waarin Brands ‘door de mens ge
maakte object dat zich verbetert’ inderdaad 
een nieuwe gestalte aanneemt.

Mijn eerste toevoeging aan ons huis, 
dat evengoed in de geschiedenis als in het 
landschap verankerd is, werd zoals gezegd 
het internetdomein lemoulindumerle.com. 
Een eigen internetdomein voegt letterlijk 
een dimensie toe aan een object. Zoals
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Charles Davous rond 1850 de oorspronke
lijke boerenbehuizing elektrificeerde en in 
een nieuwe culturele en economische di
mensie bracht, zo zal het huis als server 
nieuwe producten en ideeën genereren. 
Het domein is daarbij een concrete uitbrei
ding van het onroerend goed en kan met 
huis, bijgebouwen en grond van eigenaar 
veranderen. Het is een integraal onderdeel 
van het bezit. Met huis en land deelt het 
een andere, existentiële eigenschap. Het 
moet bewoond worden. Het internet- 
domein en de website moeten ‘gekoesterd 
en geschraagd’ worden in dagelijkse aan
dacht. Huis en land zijn de afgelopen jaren 
te gast geweest op andere sites dan die van 
het eigen domein. De sporen van die gast- 
verblijven, vooral die in Notes Quotes 
Provocations and Other Fair Use, moeten 
verzameld, geredigeerd en verhuisd wor
den. [8] Een huishoudelijk dagboek, dat 
inmiddels op een voorlopig besloten loca
tie wordt voortgezet, zal bij gelegenheid 
ook publiek gemaakt worden op het eigen 
domein van de Moulin du Merle.

Juist een huis dat op elk niveau (het 
natuurlijke, culturele, sociale, politieke) en 
met alle mogelijke middelen op zijn direc
te en wijdere omgeving is aangesloten, 
leert ons dat bewoning deel uitmaakt van 
een samenstel aan voorwaarden, die (even- 
meel) het ontstaan van een thuis mogelijk 
maken. Het bewoonde huis dat wordt ge
deeld, dat geïnformeerd wordt en informa
tie verschaft, leert sneller en beter dan het 
huis waar de rolluiken gesloten zijn en van 
waaruit geen signaal wordt opgevangen. 
Een huis als bunker zou wel de laatste 
thuishaven zijn. Iedere bunker draagt im
mers het ontwerp van de eigen vernietiging 
in zich, zoals Paul Virilio aanvoert. [9] De 
grootste kwetsbaarheid van het bunker
model is precies de geslotenheid, waarbij 
de mogelijke aandacht voor wat er zich 
buiten afspeelt ingesloten blijft, terwijl die 
van de buitenwereld op een dikke huid af
ketst. De bunker houdt processen geschei
den en daarmee verandering tegen. Het 
oprukken van rolluiken en andere beveili- 
gingen in de burgerlijke woonomgeving 
mag als veeg teken gelden. Hier wordt niet 
meer gewoond en geleerd, maar afgestompt 
en gevreesd. Verandering is de essentiële 
voorwaarde voor het ontstaan van informa
tie. Het vormt de basis van elk leerproces. 
Het huis als bunker is nooit een thuis ge
weest. Flussers doorboorde huis is het be
woonbare huis dat we willen bezorgen.

Het huis is net zo duurzaam als de aan
dacht die de bewoner ervoor opbrengt. Het 
heeft niet meer als enig doel een thuis te 
vormen. De rond het huis geconcentreerde 
aandacht loopt via de vele verbanden 
waarin het, ook buiten zijn locatie en mate
riële eigenschappen om, is verwikkeld. 

Een huis leent zich nog steeds in de eerste 
plaats om huis te houden: het ten volste te 
bewonen. Nieuwe activiteiten die in het 
huishouden ontstaan, nieuwe ruimtes die 
gecreëerd worden, of waarop bestaande 
ruimtes worden aangesloten, vinden altijd 
een plek die essentieel aan de bewoon
baarheid bij draagt - ook als het inpassen 
niet vanzelfsprekend lijkt en er eerst lang 
moet worden gezocht. Een thuis ontstaat in 
de bijzondere combinatie van persoonlijke 
voorkeuren. Het bewonen van een huis 
vervult daar slechts een deel van. De 
vlucht naar huis is een keuze die concur
reert met andere manieren om de aandacht 
te richten. In de aandacht voor een huis 
wonen vele vormen van aandacht. In de 
Moulin du Merle herrijst voor mij het ‘on
herstelbaar verhalende’, de voorwaarde 
waaronder we leven en werk wederzijds 
relevant proberen te maken. [10] Met de 
titel van die tentoonstelling duidde ik op 
de gespannen relatie tussen de verhalen 
- de teksten en beelden die op een bepaald 
niveau altijd ongerijmd zijn, of alleen in 
zichzelf rijmen - en de beleving waaruit ze 
ontstaan en die ze oproepen. De scheiding 
tussen een symbolische orde en het leven 
waarin deze zijn betekenis heeft is poreus: 
net zo doorboord als Flussers woning.

De overvloed aan materie die huis 
en land me biedt, is me na tien jaar net- 
werkcultuur zeer welkom. Ik lees deze op 
een wezenlijk andere manier dan voor 
1993. De voorzichtige informatisering van 
het afgelopen decennium - die vele week- 
hartigen al te veel, te snel, te brutaal is, 
maar de deur naar de echte datarevolutie 
pas op een kier zet- opent wegen naar 
nieuwe vormen van bewoning, als sociaal- 
cultureel en communicatief proces, waarin 
we onze gehechtheid aan het duurzame 
behuisde leven opnieuw zullen leren bele
ven en uitdrukken. In de samenhang tussen 
de compromisloze materialiteit van onze 
directe fysieke sensaties, de mythische 
omvang van de informatienetwerken en de 
mobiliteit van het dataverkeer vinden we 
nieuwe voorwaarden voor ons onverklaar
bare bestaan.

Noten

[1] Vilém Flusser, Für eine Philosophie 
der Emigration - Von der Freiheit des 
Migranten, Köln, Bollmann Verlag, 1994, 
p. 33.
[2] Naar Jane Jacobs, auteur van onder 
andere Life and Death of American Cities 
(1958), Cities and the Wealth of Nations 
(1978), The Death and Life of Great 
American Cities (1992), Dark Age Ahead 
(2004).
[3] Stewart Brand, How Buildings 
Learn, New York, Viking, Penguin, 1994.
[4] Voor meer informatie over Stewart 
Brand, WELL en de Long Now 
Foundation, zie .www.well.com/user/sbb/
[5] Flusser, op. cit. (noot 1); daarvoor 
ook al geciteerd in Remember Home?, ge
schreven voor de website van Doors of 
Perception 2, ‘Home’, 1994. Gearchiveerd 
onder . 
html#rememberhome

www.nqpaofu.com/nqp/ciw_nqp6

[6] Bijvoorbeeld jusedspace database, ten
toonstelling (28 augustus - 12 oktober 2005) 
en symposium (28 september 2005), Stroom, 
Den Haag, .www.fusedspace.org
[7] John Berger, And Our Fa.ces, My 
Heart, Brief as Photos, New York, Vintage 
Books, 1984, p. 64.
[8] vanaf NQPaOFU 10, . 
com/nqp/ciw_nqpl0.html, 1999.

www.nqpaofu

[9] Paul Virilio, UnPaysage d’événements, 
Paris, Galilée, 1996, p. 109 e.v.
[10] Tentoonstelling Het onherstelbaar 
verhalende / The Irremediable Narrative, 
Van Abbemuseum, Eindhoven, 16 december 
1989 - 4 februari 1990.

Zie ook, aansluitend bij deze tekst en 
voor informatie over (werk)verbiijven: 
http://www.lemoulindumerle.com/ 
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Woonopvoeding
Een gesprek met Adelbert Van de Walle

In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog 
werden in België, net als in veel andere westerse lan
den, diverse ‘volksopvoedkundige’ initiatieven ont
wikkeld om het goede wonen te promoten. Het 
Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting or
ganiseerde al in de eerste jaren na de bevrijding en
kele woontentoonstellingen. De Belgische Boerinnen- 
bond gaf in 1945 een adviesboekje uit over ‘De Boeren
woning’. In 1949 volgden de Kristelijke Arbeiders
vrouwengilden en de Katholieke Werkliedenbonden 
met de reizende tentoonstelling De Thuis. De avant- 
gardegroepering Nieuwe Vormen of Formes Nouvelles 
begon omstreeks 1950 met een educatief programma 
voor een ‘betere’ wooncultuur. Hoewel elk van deze 
initiatieven eigen accenten legde, was er een gedeelde 
bekommernis om een esthetisch en ethisch verant
woord wonen dat aangepast is aan de moderne tijd.

Aan Adelbert Van de Walle komt de eer toe 
om de problematiek van het moderne meubel en de 
wooncultuur op een museaal niveau te hebben aan
gekaart. Adelbert Van de Walle (01922) is architect 
en doctor in de kunstgeschiedenis en de oudheid
kunde. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde hij een 
academische carrière uit als professor aan het Hoger 
Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 
van de Universiteit Gent. Daarnaast was hij conser
vator van diverse Gentse musea, in het bijzonder 
van het Gentse Museum voor Sierkunst, dat hij 
leidde van 1951 tot 1974. Onder zijn bewind groei
de dit museum halverwege de jaren ‘50 uit tot een 
geëngageerd promotor van ‘moderne’ meubelen 
van Belgische makelij. Tegelijk profileerde het mu
seum zich als 'woonopvoeder'. Beide ambities zou
den op voorbeeldige wijze samenkomen in de drie 
Nationale Salons voor Modern Sociaal Meubel die 
Van de Walle organiseerde tussen 1955 en 1957, in 
samenwerking met architect Dan Çraet en ont
werpster Frida Burssens. In onderstaand gesprek 
gaan we uitgebreid in op deze woontentoonstellin
gen en op andere initiatieven die Van de Walle ten 
bate van het goede wonen ontplooide. Daarnaast 
komen ook andere aspecten van zijn carrière ter 
sprake.

open uitsluitend voor meu- 
belfabrikanten en -voortver- 
kopers van 23-3-29-3; en voor 
het publiek van 30-3-28-4-‛57 
van 10-12 en van 14-17 uur

Fredie Floré & Dirk PÜLTAU

Fredie Floré/Dirk Pültau: In 1951 volgt u de historicus 
Henri Nowé op als conservator van het Museum voor 
Sierkunst. Wat voor een instelling was dat toen? ... .

Adelbert Van de Walle: Een heel primitief eri bouwvallig 
museum. Ik werd niet betaald en van de stad kreeg ik maar 
één personeelslid, een invalide huisbewaarder. Telefoon 
was er niet, er was zelfs geen schrijfmachine.

F.F./D.P.: Het museum werd toen geleid door een vereniging.

A.V.d.W.: Inderdaad, het was eigenlijk een privé-museum in 
een stadsgebouw. Zo’n vereniging heeft voordelen maar ook 
nadelen... Het voordeel is dat je onafhankelijk bent, maar 
het nadeel was dat die rijke lieden in het bestuur van de ver
eniging, onder wie een aantal textielbarons, steeds minder 
talrijk werden. Zij beschikten ook niet meer over de midde
len die ze ooit hadden. Bij de oprichting van het museum 
waren ze welstellend, en schonken ze hun verzamelingen 
aan het museum, maar hun fortuinen raakten opgesplitst. 
Toen ik begon, had de vereniging zelfs schulden. Ik heb toen 
nog een tentoonstelling ingericht van de schilderende dok
ters in de geneeskunde, want die konden betalen...

meubel
838

Frida Burssens

Affiche van het derde Nationaal Salon voor Modem Sociaal Meubel, Gent, 1957.
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F.F./D.P.: U had een opleiding gevolgd als architect, en op 
het moment dat u in het museum komt, was u net afgestu
deerd als kunsthistoricus. Meteen wordt u ook aspirant van 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Was dat 
combineerbaar?

A.V.d.W.: Dat was inderdaad ongeveer in dezelfde periode. 
Maar het stond daar los van. Ik werkte maar deeltijds, en 
zoals gezegd werd ik niet betaald.

F.F./D.P.: Daar is toch ooit verandering in gekomen?

A.V.d.W.: Ik denk dat het rond 1960 veranderd is, precies 
weet ik het niet meer. Maar méér dan halftijds werd ik nooit 
betaald. Je moest dus een idealist zijn... Toen ik mij ging 
bezighouden met het meubel en het wonen, was dat ook uit 
idealisme.

F.F./D.P.: In het museum toonde u moderne kunstambach
ten, meubels en interieurkunst, maar uw academische pu
blicaties uit die tijd gaan bijna allemaal over middeleeuwse 
archeologie. U zat dus echt wel op twee sporen. ■

A.V.d.W.: Waarom niet? Ik heb een zeer brede opleiding 
gehad, en voelde mij evengoed thuis als leider van een ar
cheologische opgraving als in de wereld van het design. En 
in mijn tijd stond op het diploma van architect nog dat we 
stedenbouwkundige waren, en er hoorde ook interieur en 
meubelontwerpen bij. Ik heb bovendien nog vrije cursus
sen gevolgd over toegepaste kunsten.

F.F./D.P.: Waarom trouwens die keuze voor architectuur 
en niet voor vrije kunst?

A.V.d.W.: Omdat ik vond dat je ook een broodwinning 
moest hebben. Ik heb wel bewust voor Sint-Lucas gekozen, 
omdat het op de Universiteit zelden over kunstsmaak ging. 
De ingenieursopleiding aan de universiteit was toen zuiver 
technisch gericht. Dat is nu anders.

F.F./D.P.: In het begin oogt uw tentoonstellingsprogramma 
nog divers, zoals in de periode Nowé. Na een tijdje komt 
het accent op kunstambachten en op het meubel te liggen, 
en in 1955 is er het eerste Nationaal Salon voor Modem 
Sociaal Meubel, een echte interieurtentoonstelling. Is dat 
de eerste tentoonstelling die een integrale visie gaf op het 
interieur?

A.V.d.W.: In het begin liep de programmatie van Nowé 
nog door, ik moest dus niet zoveel doen. Maar de eerste 
interieurtentoonstellingen onder mijn leiding komen toch 
al in 1954, denk ik, met de interieurkunst van Eric Grinwis, 
die in Gent en Parijs werkte, en de tentoonstelling Moderne 
sociale meubelkunst van Rubbens en De Mey. Naast het 
eerste Salon waren er nog interieurs van Michel Holyman ' 
uit Henegouwen en, heel belangrijk, American Design for 
Home and Decorative Use, met driehonderd voorwerpen 
geselecteerd door het Museum of Modem Art in New 
York.

F.F./D.P.: Dan komt het eerste Nationaal Salon. Alle meu
belen waren daar te koop. Dat was ongewoon, zeker voor 
een museum.

A.V.d.W.: Ja, maar ik wilde dat iedereen daar iets aan had. 
De ontwerper moest ervan leven, de fabrikant moest kun

nen verkopen om zijn meubels in productie te houden, en 
het publiek had een raadgever nodig. Want er kwam toen 
een enorme kwaal op: de industriële kitsch. Al dat klater
goud aan de lopende band, vreselijk... Ik hield toen voor
drachten over de kitsch, en na afloop kwamen de mensen 
naar mij en vroegen ze, maar professor, moeten wij nu alles 
wegwerpen?

F.F./D.P.: Waarom werd die kitsch plots zo’n thema? 
Was er een sensationele toename van de productie en 
consumptie van kitsch ? Daarvoor was er toch ook kitsch 
geweest?

A.V.d.W.: Jazeker, maar je moet een onderscheid maken 
tussen kunstgeschiedenis en de kunstbeleving van mensen. 
Neem nu de woning, want die zegt toch iets over het sociaal 
beleven van de kunst. Na de Tweede Wereldoorlog leidde 
de zogenaamde wet De Taeye tot de bouw van werkmans
woningen, wat men nu sociale woningen zou noemen. Ik 
heb toen zelf nog aan sociale woningbouw gedaan, en als ik 
die woningen bezocht... In de badkamer — die was ver
plicht in sociale woningen - hadden de mensen aardappe
len of steenkolen in het bad gelegd. En de wansmaak die zij 
zich lieten aanpraten... Na de oorlog hebben grote groe
pen mensen een zekere welvaart opgebouwd, en die 
welvaart is gegroeid tot op de dag van vandaag. Maar de 
uitbuiting van de wansmaak is evenredig toegenomen. Ik 
vond dat het museum hier een belangrijke taak had. Het 
was onze plicht daaraan te verhelpen, net zoals een arts 
de plicht heeft om te helpen als iemand in nood verkeert. 
En het heeft ook gewerkt, alleen was de tegenstroom
uiteindelijk veel groter. 7
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Interieurarchitect Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers, 
eetkamer op het tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel, Gent, 1956.

Ontwerper Pieter De Bruyne i.s.m. firma De Bruyne, 
zithoek op het tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel, Gent, 1956.
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F.F./D.P.: Jullie wilden de welvaart esthetisch kanaliseren?

A.V.d.W.: Dat was het. De welvaart en de groei van de 
technologie en de industrie. Daar zit de knoop van de 
zaak.

F.F./D.P.: Had u weet van gelijkaardige instellingen of 
musea die op zo ’n manier werkten, die het mogelijk maak
ten dat tentoongestelde objecten werden verkocht?

A.V.d.W.: Nee, eigenlijk niet, en ik denk ook niet dat dat 
normaal was. Maar ik probeerde te doen wat ik dacht te 
moeten doen.

F.F./D.P.: U had ook goede contacten met Het Gentse 
Meubel, een coöperatieve die eveneens moderne meubels 
promootte en verkocht.

A.V.d.W.: Ja. Dat was een verkoopszaal in de Ravenstein- 
straat waar meubelfabrikanten uit Gent en omstreken hun 
producten voorstelden, na goedkeuring door het museum. 
Het was een initiatief van Edmond Dutry, secretaris van het 
Museum voor Sierkunst, en van het museum zelf. Die 
ruimte kwam van pas, want zoals gezegd was het museum 
bouwvallig. Maar Dutry is overleden en toen is Het Gentse 
Meubel gestopt.

F.F./D.P.: In een verslag van een statutaire vergadering uit 
1974, veel later dus, maakt iemand een kritische opmerking 
over het feit dat er dingen te koop waren in het museum. Er 
zijn dus ook later nog tentoonstellingen geweest waar je 
dingen kon kopen.

A.V.d.W.: Ja, bij mij was altijd alles te koop - ik bedoel, bij de 
producent of de kunstenaar die in het museum tentoonstelde.

F.F./D.P.: Altijd?! Dus van bij de eerste tentoonstelling, 
Kartons voor wandtapijten, in 1951...

A.V.d.W.: ’t Is te zeggen, die regeling is gegroeid naarmate 
ik mij bewust werd van de noden van ontwerpers. Je moet 
je realiseren in wat voor schrijnende omstandigheden zij 
soms werkten.

F.F./D.P.: Maar op een gegeven moment, althans in 1974, 
ervaarde men dat kennelijk als een probleem.

A.V.d.W.: Tja, als er in het museum verkocht wordt en er 
is elders in de stad nog een commercieel verkooppunt voor 
hetzelfde product, dan ben je natuurlijk ergens een concur
rent. En als dat museum een publieke status heeft en met 
publieke middelen kan werken, is dat natuurlijk niet zo 
evident. Dus het is mogelijk dat er uitzonderlijk tegen op
gekomen werd, ik herinner me dat niet meer.

F.F./D.P.: Allicht kon u dat principe ook niet voor alle ten
toonstellingen volhouden. Veel tentoonstellingen waren 
overgenomen uit het buitenland, met bruiklenen en alles 
erop en eraan.

A.V.d.W.: Nee, natuurlijk niet. Alhoewel, ik herinner mij 
een tentoonstelling met een groep keramisten die hadden 
gewerkt in dat centrum waar Picasso zijn keramiek liet 
maken, in Valouris nabij Aix-en-Provence. Zij hebben bij
na alles verkocht. Maar uiteindelijk ging het er vooral om 
iets te doen aan de noden van de ontwerpers van hier. 
Tenslotte waren de Salons in hoofdzaak voor de Belgische 
ontwerpers bedoeld.

F.F./D.P.: Die Salons waren echte woontentoonstellingen, 
opgebouwd uit modelkamers. Maar je kwam wel eerst door 
het oude, 18de-eeuwse interieur om die modelappartemen- 
ten te bezoeken...

A.V.d.W.: Ja, dat was bedoeld als een schok. Dat was 
nieuw in die tijd. De meubelbeurzen van toen leken op een 
ordeloze veilingzaal, en de nieuwe gedachte was om meu
bels in de vorm van interieurs te presenteren, zodat de be
zoeker zich onmiddellijk kon voorstellen hoe dat bij hem 
thuis kon werken. De verdeler kon dan weer inschatten of 
dat iets voor zijn klanten was. Er was toen een enorme evo
lutie van het wonen. Na de Tweede Wereldoorlog, in de 
jaren vijftig, begint de vlucht uit de stad. Het ideaal voor 

8 veel mensen is dan een appartement.

F.F./D.P.: Had je in het museum constant de illusie dat je in 
de moderne tijd rondliep? Of werd je toch nog aan het 
18de-eeuwse interieur herinnerd?

A.V.d.W.: In de achterbouw, waar het grootste deel werd 
tentoongesteld, was alles volledig modem ingericht. Toen 
het een succes bleek, hebben we in de oude salons vooraan 
ook enkele wanden geplaatst met velums erop, en liep het 
circuit van de zolder tot de kelder. Zo konden de mensen 
zien dat je het hele huis modem kan inrichten. Oud en 
nieuw kwamen daar ook wel in aanraking. Ik was daar niet 
tegen, ik heb zelfs nog andere tentoonstellingen ingericht 
over “antiek in het hedendaags interieur” of “hedendaags in 
het antiek interieur”, om de mensen over de totale kunst 
van het interieur te doen nadenken.

F.F./D.P.: U hebt, dachten we, ook nog een antiekbeurs 
georganiseerd in het museum...

A.V.d.W.: Ja, want als je spreekt over het binnenhuis, dan 
denk je onvermijdelijk toch ook aan oude spullen, en zo 
heb je meteen weer een enorme attractie. Ik was wel tegen 
het valselijk kopiëren van oude stijlmeubelen. Als je in de 
moderne tijd iets maakt, moet je die stijlmotieven niet ge- 
bruiken, dan moet het iets van de moderne tijd zelf zijn. Ik 
wilde dus zeker geen ontwerpers aanmoedigen om oude 
stijlen te kopiëren voor hedendaags gebruik.

F.F./D.P.: Stel dat je op de Nationale Salons voor. Modem 
Sociaal Meubel een meubel wilde kopen, hoe ging dat dan? 
Kon je meteen bestellen? Waren de standen van de bedrij
ven continu bemand?

A.V.d.W.: Zeker, er stonden vertegenwoordigers van de 
bedrijven, gelukkig, want verder was er geen geld voor 
bewaking. Dat had succes, hoor. De mensen stonden aan te 
schuiven in files tot op de hoek van de straat. De politie 
moest hen leiden. Het stond ook wel goed Om aan de reno
vatie van het interieur mee te doen.

F.F./D.P.: De mensen werden als consument aangespro
ken... Mochten ze dan ook meubels uitproberen?

A.V.d.W.: Ik herinner mij een koppeltje dat stiekem een 
bed heeft uitgeprobeerd, ja [lacht]. Dat was in principe niet 
de bedoeling, maar voor zetels en stoelen was het geen 
probleem.

F.F./D.P.: Op de Salons waren woonkamers, eetkamers en 
slaapkamers te zien. Waren er ook badkamers?

A.V.d.W.: Nee, want de badkamer had zich nog niet zo 
ontwikkeld. De badkamer was nog altijd een machine, zij 
was nog geen interieurkunst. Op esthetisch vlak had zij 
niets te bieden. Maar de keuken wel.

F.F./D.P.: Stonden daar dan huishoudtoestellen? Of mis
schien moeten we de vraag algemener stellen: gingen de 
Salons ook over de idee van comfort en technologie? Of 
ging het voornamelijk over de esthetiek van het wonen?

A.V.d.W.: Wel, toen de keuken erbij kwam, stond daar 
natuurlijk geen oud moorke. Maar technologie en industrial 
design kwamen vooral in andere tentoonstellingen aan bod. 
Je moet ook niet alles tegelijk doen; die Nationale Salons 
waren hoogtepunten die deel uitmaakten van een veelzijdig 
programma rond het interieur.

F.F./D.P.: Hadden mensen echt de indruk dat die modelka
mers bewoond waren? Lieten jullie af en toe iets rondslin
geren om de geloofwaardigheid te verhogen? Wat tijd
schriften, of een bril?

A.V.d.W.: Dat koppeltje moet toch gevonden hebben 
dat die slaapkamer meer was dan een ledikant dat te 
koop stond. Er stonden ook kunstobjecten, er hingen 
schilderijen en foto’s aan de muur. Je kunt je toch geen 
interieur indenken zonder dat er iets aan de muur of aan 
het plafond hangt? Alles was er, opdat het publiek zou 
begrijpen hoe het zijn eigen interieur smaak kon geven. 
Want als je gewoon losse objecten zou tonen, en het 
aan de mensen overliet... Dat was niet evident. Het to
tale artistieke concept van het interieur zou dan niet 
genoeg overkomen.

F.F./D.P.: U spreekt over kunstwerken. Wie bepaalde de 
keuze van die kunstwerken? De meubelfabrikanten zelf?

A.V.d.W.: Dat interesseerde de meubelfabrikanten niet, 
hoor. Zij wilden vooral meubelen verkopen. Wij kozen dat 
zelf - maar het was inkleding. Het maakte voor hen geen 
deel uit van de boodschap.

F.F./D.P.: Hoe werden die fabrikanten eigenlijk geselec
teerd? Want jullie selecteerden in eerste instantie bedrijven 
voor de Salons?

A.V.d.W.: Er werd een oproep gedaan en de bedrijven 
stuurden dossiers in. Die moesten een plattegrond bevatten, 
een schets van de opbouw van de stand, van de kleurstel
ling, en foto’s of tekeningen die een precies idee gaven van 
wat er zou kunnen inkomen.

F.F./D.P.: Deed u de selectie? ' “ 21

A.V.d.W.: Wel, ik had de feitelijke macht, maar vanaf een 
bepaald moment, midden jaren vijftig, werkte ook Dan 
Craet mee, de architect die later nationaal voorzitter werd 
van de Orde van Architecten. 'Ën zijn vrouw, Frida 
Burssens, die ook nog veel affiches voor het museum heeft 
ontworpen. Maar Frida speelde eigenlijk vooral een rol bij 
de tentoonstellingen van kunstambachten. Ook Eric 
Grinwisheeft aan sommige tentoonstellingen meegewerkt, 
en Pierre Vlerick - die later directeur van dé Gentse 
Academie is geworden - en Jos De Mey. Maar ik behield 
wel persoonlijk de eindverantwoordelijkheid. Ik herinner 
mij dat ik nog eens een veto heb gesteld tegen meubelen 
mèf een Louis Quinzelijn... 1 "

F.F./D.P.: Werd een firma met Louis Quinzemeubelen dan 
niet automatisch dfgewezeh^' 0. ,

A.V.d.W.: Ja, want in het reglement stond “geen reminis
centies aan oude stijlen”. Maar op een bepaald moment 
wâs ertoch eenfirma die een ‘piano met kromme oude 
stijlpoten wilde tonen. Ik vond dat zoiets niet kon, en die 
firma heeft er réchte poten van gemaakt. Per slot van re
kening, die piano hoort toch ook bij het interieur, en een 
zwartgelakte piano met kromme poten kun je moeilijk 
integreren, temeer ómdat het moderne interieur steeds 
kleiner werd. Zoiets is minder een probleem zolang er 
ruimte blijft tussen de dingen, maar als alles soberder en 
compacter wordt...

F.F./D.P.: De Salons waren Nationaal, er werden dus al
leen Belgische meubels getoónd. Het ging er dus echt om 
het Belgische meubel te promoten en sociaal en econo
misch te ondersteunen.

A.V.d.W.: Ja, want er was toen één crisis in het meubelbe
drijf in België. De hele nijverheid was in de oorlog stilge
vallen, en het moderne meubilair dat je bij ons kon kopen, 
werd vooral geïmporteerd uit Denemarken. Dat waren uit
stekende meubels hoor, maar het probleem was dat wij die 
net zo goed konden ontwerpen én produceren. Het poten
tieel was er. Wat later is dat ook nationaal doorgedrongen, 
en heeft men het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor 
Industriële Vormgeving opgericht, waar ik voorzitter van 
ben geworden. Industrial design betekent dat je met een 
team ontwerpers werkt, elk met zijn specialiteit. Het meu
bel was voor mij nooit de enige bekommernis. Ik had oog 
voor het geheel. Ik vind het even waardevol als een stofzui
ger er goed uitziet, of als men een póf ontwerpt waarmee 
een boer koeien op afstand kan melken. Rond dezelfde tijd 
werd ook het Gouden Kenteken opgericht, een initiatief 
van mevrouw Josine des Cressonnières, die aanvankelijk 
esthetisch raadgever was van de warenhuisketen A 
l’Innovation. Dat was een kwaliteitslabel dat elk jaar aan 
een aantal ontwerpen werd toegekend.

F.F./D.P.: Er zijn van, 1955 tot 1957 drie Nationale Salons 
voor Modem Sociaal Meubel geweest en de schaal van het 
initiatief is ook telkens gegroeid. Af .en toe kwam er toch 
ook kritiek. De ontwerper en criticus Jos De Mey beklaagt 
zich in 1956 over dé moderne kitsch die op het tweede 
Salon te zien was. En een jaar later, als het derde Salon 
plaatsvindt, heeft Karel Eino de indruk dat de kwaliteit van 
de meubels achteruit is gegaan, al is hij lovend over het 
initiatief.
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Architect Willy Van Der Meeren i.s.m. firma Tubax,
slaapkamer op het derde Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel, Gent, 1957

A.V.d.W.: Tja, de kunstcriticus en meubelontwerper die in 
dit geval meubelcriticusis... Jos De Mey had toen een 
scherp karakter,'maar de precieze context ken ik niet meer. 
En Karei was wellicht al een beetje te veel verwend, want 
volgens mij is de. kwaliteit verhoogd. Jé moét toch eens 
bedenken vanwaar wij kwamen. Wij vertrekken op een 
ogenblik dat bijna allé Belgische fabrikanten, zogezegde 
stijlmeubelen maken. Nu noemt men dat klassieke meube
len, maar dat waren, wangedrochten - de oude stijlen ken
den zij trouwens evenmin goed. En wij moesten hen duide
lijk maken dat we in een nieuwé tijd leefden en dat die 
meubels nu eens wat eenvoudiger moesten, zodat het ini
tiatief overal kon doordringen, zodat de meubels indus
trieel geproduceerd konden worden en beschikbaar waren 
voor iedereen...' : . I '

F.F./D.P.: Een tijd na het laatste Salon in 1957 gaat het 
museum dicht voor verbouwingswerken. Klaar u organi
seert wel tentoonstellingen in het Museum Arnold Vander 
Haeghen in de Veldstraat. In de zomer van 1958 is er bij
voorbeeld een hele, reeks tentoonstellingen onder de noe
mer Levende Gentse kunstenaars. Dat waren geen ontwer
pers maar beeldende Jçuiiitenaars. Bracht u een ander 
soort tentoonstellingen pp die plek?

A.V.d.W.: Ja, het Vander Haeghen... dat was ook een mu
seum met één personeelslid, een gehandicapte huisbewaar
ster... Maar daar zijn ook tentoonstellingen van kunstam- 
bachten geweest, hoor, bijvoorbeeld van. keramiek. En 
daarnaast toonde ik dan schilderijen, niet alleen uit België 

'maar ook uit Zuid-Afrika. Die kunstenaars moeten zich 
toch ook kunnen laten zien, trouwens, schilderkunst, al
thans tableauschilderkunst, behoort voor mij ook voor een 
deel tot het interieur.

F.F./D.P.: Het is niet zo dat u de aard van die tentoonstel
lingen op de plek af stemde?

A.V.d.W.: Nee, maar de plekken vulden elkaar aan. Iemand 
die in het Museum voor Sierkunst meubels zag, vond mis
schien dat hij ook verlichtingsarmaturen nodig had, en die 
konden dan in het Vander Haeghen worden getoond. Je 
moet de aandacht van het publiek vasthouden, hé. Het 
Museum Vander Haeghen was daarvoor wel geschikt, want 
dat was de beste tentoonstellingszaal van de stad, een mooi 
18de-eeuws gebouw, ideaal gelegen in de grootste winkel
straat, midden in het centrum. Arnold Vander Haeghen 
behoorde tot een rijke drukkersfamilie. Hij had het gebouw 
aan de stad geschonken om er een museum van de 18de 
eeuw in onder te brengen - maar de stad heeft daar weinig 
rekening mee gehóuden. Als conservator historische monu
menten viel dat gebouw onder mijn bevoegdheid, en die 
kans heb ik niet laten liggen. Je moet ook weten dat de 
Veldstraat toen een ander soort publiek trok. Gent had een 
artistieke elite, en de winkels van de Veldstraat waren ook 
elitair. Die plek had dus een enorme aantrekkingskracht. In 
de zomer tijdens de Gentse Feesten kon ik daar tentoonstel
lingen organiseren die bijna dag en nacht open waren en 
gedurig volk trokken. Het volstond dat ik op het trottoir 
stapte en weer naar binnen ging; de mensen kwamen ge
woon mee. Later heeft de schepen van onderwijs de achter
vleugel voor 99 jaar verhuurd aan de Grand Bazar, die vlak 
daarnaast lag.

F.F./D.P.: Als het Museum voor Sierkunst sluit voor ver
bouwingswerken, in 1957, hebt u blijkbaar een zekere 
faam, want in 1958 organiseert u in Brussel de Klasse van 
de Toegepaste Kunsten en Kunstambachten op de wereld
tentoonstelling. .

A.V.d.W.: Het is te zeggen, eigenlijk was Marcel Wolfers 
voorzitter van dié klasse op de Expo 58, de klasse van de 
Belgische toegepaste kunsten, en ik was ondervoorzitter. 
Maar in feite had ik de vrije hand. Je moet mij dus inder
daad ook zien als iemand die in verschillende functies op
treedt. Met de tijd krijg ik meerdere mandaten. Eerst word 
ik secretaris-generaal van de Provinciale Dienst voor 
Kunstambachten - dat werd zo genoemd, maar die dienst 
hing niet af van de provincie, die ressorteerde onder het 
Ministerie van Economische Zaken. Daarna word ik ook 
voorzitter van het Belgisch-Luxembùrgs Instituut voor 
Industriële Vormgeving, en dat heeft mogelijkheden gecre
ëerd. Die Provinciale Dienst stelde bijvoorbeeld niet veel 
voor, maar ik had daardoor wel veel contacten en kon be

perkte middelen aanspreken. En dan kun je meer doen, hé.

F.F./D.P.: De presentatie op de wereldtentoonstelling om
vatte ook een sectie interieur, met een woontentoonstelling 
in de lijn van de Salons, op een galerij in Paleis 7.

A.V.d.W.: Ja, dat was op een bel-etage. Het was aanvanke
lijk niet de bedoeling dat daar iets werd georganiseerd, dat 
stond vrij, en toen heb ik de kans gegrepen om daar het in
terieur te doen.

F.F./D.P.: In sommige kritieken lees je dat die plek nogal 
donker was...

A.V.d.W.: Donker? Dat was helemaal niet donker, die cri
tici hadden wellicht te veel gedronken. Trouwens, in inte
rieurs kun je toch altijd elektrische verlichting gebruiken? 
Op de wereldtentoonstelling was alles mogelijk, ik had de 
steun van het Ministerie van Economische Zaken en mid
delen waren er genoeg. Ik mocht interieur- en andere ont
werpen bestellen bij eender wie, en toen ik eiste dat alle 
ontwerpers daar serieus voor betaald werden, hebben ze 
ook dat toegezegd. Sommige ontwerpers hebben zich ook 
wel mispakt, en zijn niet verder gekomen dan het vooront
werp. Als een kunstenaar plots veel middelen krijgt, dan 
stijgt het succes hem soms naar het hoofd, dat loopt niet 
altijd goed af. Ik heb toen ook de middelen gekregen om 
een modeldocumentatiecentrum uit te bouwen.

F.F./D.P.: Een modeldocumentatiecentrum? Van vormge
ving?

A.V.d.W.: Van hedendaagse visuele kunst in het algemeen, 
in de ruimste zin, zowel kunstambachten, binnenhuiskunst, 
industrial design als schilder- en beeldhouwkunst. Over gans 
België heb ik documentatie samengebracht, geordend per 
kunstenaar, per atelier of per fabriek, met alle catalogi van de 
tentoonstellingen, het curriculum vitae, adressen en tele
foonnummers, alles. Dat gebeurde heel systematisch, door 
na te gaan wie er bijvoorbeeld in de kunstscholen was afge
studeerd. Op elke map was een artistieke quotering aange
bracht, zodat je wist waarvoor iemand bekwaam was. Die 
quotering ging van één tot vijf. Als iemand voor een be
paalde discipline één had, dan was de kans groot dat het al
tijd goed was. Je mocht er gelijk wat bij bestellen. Daar is 
enorm aan gewerkt, door studenten, tewerkgestelde werklo
zen en nog anderen, tot het hele archief zo’n 24 metalen 
klasseermeubelen besloeg. Tot 1974 was ik daarmee bezig.

F.F./D.P.: Waar bevindt zich dat nu?

A.V.d.W.: Erg genoeg, dat is allemaal verdwenen. Het 
stond in een stadsgebouw, en waarschijnlijk vond men dat 
die informatie toen te recent was. Je kent dat, de admini
straties hebben altijd te weinig plaats en opslagruimte... 
Zo’n schat aan informatie is vandaag natuurlijk niet meer te 
vervangen. Ik heb er sporadisch nog eens naar verwezen, in 
een catalogus van een tentoonstelling in het Zilvermuseum 
Sterckshof, maar er is geen reactie op gekomen.

F.F./D.P.: Tot midden jaren ‘70 bleef het Museum voor 
Sierkunst gesloten, maar vanaf 1961 organiseert u tentoon
stellingen in de Sint-Pietersabdij, waar u aan het hoofd 
komt te staan van een nieuw opgericht Centrum voor 
Kunstambachten. Hoe is dat centrum er gekomen?

A.V.d.W.: Dat is een Belgische geschiedenis. Op een zeker 
moment, tweede helft jaren vijftig, waren Walen en 
Vlamingen het erover eens geraakt dat het monopolie van 
het industrial design naar Wallonië ging, met het Instituut 
voor Industriële Vormgeving te Luik, en dat alles wat 
handwerk was, of in minder grote series werd geprodu
ceerd, een plek kreeg in Gent. Vandaar dus de benaming 
Centrum voor Kunstambachten.

F.F./D.P.: Had u dan de hele Sint-Pietersabdij ter beschik
king?

A.V.d.W.: Nee, jammer genoeg niet. Die Sint-Pietersabdij 
is ook een verhaal apart. Op een gegeven moment, vlak na 
de tentoonstelling Scaldis in 1956, had de schepen van on
derwijs, professor Armand Hacquaert, een geoloog, beslist 
om dat gebouw tussen diverse verenigingen van de stad te 
verdelen. Ze gingen allemaal een mooie ruimte krijgen, er 

kwam zelfs een jeugdherberg in. Vanuit een electoraal 
standpunt was dat natuurlijk prachtig. In 1959 werd Emiel 
Claeys burgemeester, Claeys die als drukker in de drukkerij 
van Vander Haeghen had gewerkt. Hij stelde mij voor de 
keuze: ofwel komt hier het commissariaat-generaal van de 
politie, ofwel het schoolmuseum. Die keuze wilde ik niet 
maken, ik zei dat het gebouwencomplex als geheel moest 
blijven bestaan, dat het een internationale geschiedenis en 
roeping had. Dus heeft hij daar het schoolmuseum onderge
bracht. Spijtig, want de Sint-Pietersabdij was het ideale 
gebouw om een wereldcentrum voor kunst en cultuur in 
onder te brengen, met het Sint-Pietersplein en met de nabij
heid van de autowegen. Ik was in die tijd bevriend met 
Maurits Naessens, directeur-generaal van de Bank van 
Parijs en de Nederlanden. Hij trad als mecenas op, en hij 
had het geld verzameld om daar een ondergrondse parking 
te maken van zeven verdiepingen. Dat is precies wat men 
vandaag aan het doen is.

F.F./D.P.: Er zijn in dat Centrum voor Kunstambachten wel 
massa’s tentoonstellingen geweest...

A.V.d.W.: Honderden tentoonstellingen zijn daar geweest. 
Er gingen er soms tien tegelijk open, van het oud-Griekse 
tot het hedendaagse meubel, en keramiek, en graveerkunst 
en design...

F.F./D.P.: Eigenlijk worden alle denkbare vormen van toe
gepaste kunst getoond, in de ruimste zin. Want er is wel 
vrije kunst, maar dat is bijna steeds grafiek, graveerkunst 
zoals het toen op de uitnodigingen heette.

A.V.d.W.: Er waren ook schilderijen, hoor. Als je bijvoor
beeld Octave Landuyt toont, dan heb je evengoed schilde
rijen, meubelen, vazen en textiel, en al de rest. Maar die 
grafiek was mijns inziens wel belangrijk omdat we duide
lijk wilden maken dat mensen op die manier ook iets van 
een groot kunstenaar konden bezitten in hun interieur. Als 
men geen schilderij kon betalen, dan kon men toch grafisch 
werk kopen.

F.F./D.P.: Hoe hield u dat draaiende? Om tien tentoonstel
lingen tegelijk te organiseren, heb je toch een enorme staf 
nodig?

A.V.d.W.: Helemaal niet, dat was een heroïsche tijd. Als 
het oorlog is, moet iedereen kunnen bijspringen. Wij werk
ten met vrijwilligers en tewerkgestelde werklozen. Ook 
kunstenaars werkten vrijwillig mee, Vie Gentils hielp bij
voorbeeld met de inrichting. Ik herinner mij dat ik hem nog 
eens iets terugbetaald heb met een kwitantie op een stuk 
inpakpapier. Ik betaalde hem soms officieel als bewaker, 
want dat was het enige wat de stad aanvaardde. Ik heb ook 
veel samengewerkt met Karel Geirlandt, met wie ik goed 
bevriend was. Hij heeft bij mij, en samen met mij, de inter
nationale Forumtentoonstellingen georganiseerd.

F.F./D.P.: Had u daarvoor in het Museum voor 
Sierkunst ook al met Geirlandt samengewerkt? Volgens 
Frida Burs sens, die einde 1954 in het Museum voor 
Sierkunst tentoonstelde, heeft Geirlandt haar aan u 
voorgesteld.

A.V.d.W.: Dat zou goed kunnen. Karei en ik zagen el
kaar veel, wij waren gedurig aan het uitvinden en aan 
het overleggen wat we konden doen, hoe we aan de 
middelen konden geraken... Karei was indertijd de 
grote man in de hedendaagse kunst in Gent. Hij heeft 
mij gevraagd om ook mee te werken aan zijn initiatief 
voor een museum.

F.F./D.P.: U bedoelt de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst? Heeft hij u bij de oprichting in 1957 
gevraagd daaraan te participeren?

A.V.d.W.: Ja, maar ik heb toen als voorwaarde gesteld dat 
zij ook het interieur en het industrial design daarbij betrok
ken. Karei heeft dat niet gedaan, en Jan Hoet later ook niet, 
al hoor ik nu dat Hoet toch met design bezig is.

F.F./D.P.: Het vreemde is wel dat Geirlandt ooit met de 
gedachte van een geïntegreerd museum heeft gespeeld, een 
museum van vormgeving en vrije kunst. In sommige van
zijn artikels uit de jaren zestig vind je dat terug. 9

D
e W

itte Raaf 116 •
 juli-augustus 2005



A.V.d.W.: Ja, het kan zijn dat die gedachte leefde en nooit 
verwezenlijkt is.

F.F./D.P.: Nadien ging het Centrum voor Kunstambachten 
gewoon Centrum voor Kunst en Cultuur heten.

A.V.d.W.: Ik heb de naam uitgebreid omdat het feitelijke 
aanbod veel ruimer was, en het Instituut voor Industriële 
Vormgeving, waar het Centrum een pendant van vormde, 
was inmiddels opgedoekt. Trouwens, niet alleen dat 
Instituut was opgedoekt. Heel de situatie was veranderd, en 
daarom heb ik het Centrum voor Kunst en Cultuur ge
noemd. Maar de kunstambachten, het industrial design en 
ook de woning bleven er wel in zitten. De brede context 
van zo’n centrum had ook voordelen. Als het alleen maar 
over industrial design gaat, hoeveel mensen komen daar 
speciaal voor naar Gent? Maar als de mensen naar een ten
toonstelling van schilderkunst komen, en ze zien daarbij 
ook nog industrial design, dan is dat pure winst. Dan is het 
niet alleen meer voor de specialisten. Je moet weten, bij 
iedere openstelling waren er tussen de vijfhonderd en de 
achthonderd mensen. Alleen al bij de opening van de ten
toonstellingen, vaak tien tegelijk. Het heeft de interesse 
toch doen groeien. Ik heb trouwens nog wetenschappelijk 
onderzoek gedaan, samen met André Vlerick, ook een pro
fessor aan de universiteit, die later minister is geworden en 
de managementschool heeft opgericht. Een uitgebreid sta
tistisch onderzoek over de houding van de arbeiders en de 
bedienden te Gent ten aanzien van kunst en cultuur. Dat is 
toen een serieus dik boek geworden.

F.F./D.P.: Was dat uw eigen initiatief of deed u dat in 
opdracht?

A.V.d.W.: Dat was volledig mijn initiatief, met de steun 
van het ministerie weliswaar. Het was helemaal statistisch 
uitgewerkt, en het ging over alle kunstvormen, zowel mo
derne muziek als kunst en interieur. Maar wel alleen binnen 
Gent.
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F.F./D.P.: Vanwaar die enorme bekommernis om publiek te 
winnen voor de goede zaak? Het is opvallend dat dat pre
cies in Gent zo sterk leeft. Ook Geirlandt was gebeten door 
die missie om de massa ’s voor de kunst te winnen, en na 
hem ook Jan Hoet...

A.V.d.W.: Wel, volgens mij komt dat omdat Gent het 
Manchester is geweest van het continent. Zo werd het in
dertijd genoemd, en terecht. De industrie heeft hier in de 
19de eeuw plots een enorme ontwikkeling gekend, waar
door Gent met eender wie kon concurreren, want Gent 
maakte alles, niet alleen weefsels maar ook machines en 
zoveel andere producten. Maar de sociale geschiedenis van 
Gent was verschrikkelijk. En na de Tweede Wereldoorlog 
krijgen die werkende mensen materiële mogelijkheden, 
maar zij hebben geen kunstsmaak meegekregen, en dat 
wordt uitgebuit.

F.F7D.P.: Dat verhaal speelt ook in andere Belgische steden...

A.V.d.W.: Ja, maar niet zo sterk als in Gent. In Gent is het 
sterker.

F.F./D.P.: Maar dat verklaart nog niet waarom men zo 
ongelooflijk bezig is met het publiek...

A.V.d.W.: Wel, ik kan toch niets doeltreffends doen als ik 
niet weet wie ik wil bereiken, of zonder te weten voor wie 
ik het doe. Je kunt toch niet zomaar iets los uit je mouw 
schudden?

F.F./D.P.: Wat is er eigenlijk met het Centrum voor Kunst 
en Cultuur gebeurd als u midden jaren ’70 weggaat? In 
1980 vindt er een deel van Kunst in Europa na ’68 plaats, 
een tentoonstelling van Jan Hoet...

A.V.d.W.: Daar ben ik niet meer bij betrokken. Mijns in
ziens had Jan Hoet, toen ik wegging, die gehele abdij moe
ten krijgen. Dat zou onmiddellijk iets buitengewoons zijn 
geweest, iets van wereldniveau.

F.F./D.P.: Het valt op dat u in het Centrum voor 
Kunstambachten alleen nog klassieke tentoonstellingen 
organiseert. Er worden objecten getoond, grafiek, kera
miek, meubelen, boeken, kunstglasramen... maar de inte
grale visie op het wonen is weg. Waarom hebt u nooit ge
probeerd om in het Centrum iets in de traditie van de 
Nationale Salons te organiseren? Waarom hebt u geen 
echte woontentoonstellingen meer georganiseerd?

A.V.d.W.: Omdat die tijd voorbij was.

F.F./D.P.: Sinds wanneer? De hele idee van de Salons, van 
het modem sociaal meubel en van de geïntegreerde visie 
op het moderne interieur, wanneer is die dan precies verlo
ren gegaan?

A.V.d.W.: Ik denk dat het idee zijn genadeslag heeft gekre
gen als de Salons in 1959 naar de jaarbeurs verhuizen, de 
Internationale Jaarbeurs van Gent. Als men de vierkante 
meters aan nagenoeg eender wie verhuurt, dan is het afge
lopen. Wat daar tentoongesteld werd, had voor mij gewoon 
geen belang meer. Met de jaarbeurs was nochtans iets te 
doen, want er waren middelen en er was een stevige struc
tuur, terwijl ik in het museum zelf voortdurend organisato
rische problemen moest oplossen. Maar men heeft dat te 
laat beseft, en nadien heeft men spijt gehad. Spijt komt hier 
te laat.

F.F./D.P.: U hebt wel nog een aantal van die jaarbeursedities 
gemaakt, de zogenaamde Salons voor Geselektioneerde 
Moderne Meubelkunst

A.V.d.W.: Twee of hooguit drie. Ik heb de edities van 1959 
en 1960 gemaakt, en misschien nog die van 1961. Toen heb
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Interieurarchitect Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers, 
slaapkamer op het eerste Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel, 

Gent, 1955.

ik geweigerd om dit verder te doen. Ze hebben dan ge
poogd Dan Craet aan te trekken, maar hij heeft óók gewei
gerd, wat ik heel chic van hem vond. Hij deelde dus het
zelfde ideaal.

F.F./D.P.: Heeft u de jaarbeurstentoonstellingen nog min of 
meer kunnen doen zoals u wilde? Er waren, dachten we, 
niet alleen Belgische meubels te zien maar ook meubels van 
Knoll.

A.V.d.W.: Daar heb je het al, we waren overeengekomen 
dat er alleen Belgische meubels getoond werden, en dan 
worden er plots Zwitserse of Amerikaanse meubels bijge
sleurd. Dat gaat toch niet, hé.

F.F./D.P.: Dus u wilde het Belgisch houden? U vond het 
niet zo leuk dat er meubelen van Knoll werden getoond?

A.V.d.W.: Wel kijk, ik zou dat misschien voor één keer 
doen, uit boosheid, als hint naar een ontwerper: kijk, kunt 
gij niet ook eens zoiets uitdenken. Maar die tentoonstellin
gen waren bedoeld voor de Belgische ontwerpers, en voor 
de producenten en de mensen van hier.

F.F./D.P.: Er zijn dus twee zaken: de jaarbeurs blijkt als 
een concrete context voor woonvoorlichting onwerkbaar, 
maar los daarvan hadden jullie ook het gevoel dat jullie 
ideaal voorbij was...

A.V.d.W.: Ja, want ook de industrie heeft ons ideaal ver
raden. Met het Instituut voor Industriële Vormgeving is het 
bijvoorbeeld al kort na mijn verkiezing tot voorzitter fout 
gelopen. Plots mochten er geen intellectuelen meer in het 
bestuur zetelen, maar moesten het mensen uit de industrie 
zijn. En die industrie spreekt altijd over grote bedragen, 
maar ze doen nooit iets. Ze doen alleen mee met aalmoe
zen. ACEC, de grote metaalproducent in Wallonië, maakte 
dan bijvoorbeeld eens een koffiezetapparaat, in de vorm 
van een witte cilinder, en aan de binnenkant zat gewoon 
nog het oude mechanisme. Met een cilinder zit je altijd 
goed, hoe hoog of dik je hem ook maakt. Cristallerie Val 
Saint-Lambert nam dan eens een model van Raymond 
Loewy in productie, een asbak, maar verder bleven ze de 
kitsch fabriceren die succes had bij het grote publiek. Heel 
de gedachte van het industrial design is verwaterd, en is 
zelfs omgekeerd gaan werken, zodat men kitsch nu ook als 
design beschouwt.

F.F./D.P.: Wat is er met de ontwerpers uit die tijd gebeurd? 
Er zijn er, menen we, toch een paar gestopt?

A.V.d.W.: Er zijn er veel gestopt, want ze konden er niet 
van leven, en ze werden soms erg bedrogen door de produ
cent. Die betaalde immers wel voor het ontwerp, maar als 
hij dat lanceerde en verkocht, hield de ontwerper daar niets 
aan over. De fabrikanten wilden bijvoorbeeld ook niet dat 
het meubel de naam van de ontwerper droeg. Het moest 
hun merk zijn. Het is ongelooflijk wat voor trucs men uit
haalde. Men kopieerde, of men veranderde een kleinigheid 
aan het ontwerp, zodat de ontwerper niets meer te zeggen 
had. Pieter De Bruyne is toen uit pure colère dingen begin
nen maken die gewoon niet industrieel te kopiëren waren. 
Scheef en krom, alles watje wil, dat waren kunstwerken op 
zichzelf. Hij en Jos De Mey en zoveel andere goede ont
werpers zijn gedegouteerd geraakt. Trouwens, er zijn ook 
veel meubelfabrikanten gestopt of ten onder gegaan. 
Vermaercke in Deinze, Ballegeer... Dat zijn idealen die 
stuk zijn gegaan. Van Den Berghe-Pauvers bestaat nog, dat 
is nagenoeg de enige.

F.F./D.P.: Omstreeks 1980 richt u, samen met professor 
Jacques Kint, een Centrum voor de Wetenschappelijke 
Studie van het Meubel op aan de Gentse universiteit. Had 
dit initiatief nog iets te maken met de ambities van de 
Nationale Salons voor Modem Sociaal Meubel?

A.V.d.W.: Neen. Dat waren wetenschappelijke studies. Er 
waren nog andere professoren bij betrokken, Gaston De 
Leye, Mare Plancke, Daniël Ellegiers, Marie Fredericq- 
Lilar van de ULB. We deden aan onderzoek en hielden 
voordrachten. En er was ook een persdienst die informatie 
verschafte over het meubel en over interieurinrichting. Het 
Centrum hield zich evengoed bezig met oude als met he
dendaagse meubelen. Trouwens, ook mijn cursus aan de 
universiteit liep van de Middeleeuwen tot de moderne tijd, 
met aandacht voor de problematiek van het wonen vandaag 
en in de toekomst. Ik kon een breed overzicht aanbieden, 
omdat ik ervaring had in de archeologie van de 
Middeleeuwen, in de kunstgeschiedenis, en tegelijk jaren
lang met hedendaagse kunst en industriële vormgeving was 
bezig geweest. En ik had het gevoel dat ik hier ten aanzien 
van de Universiteit Gent een bijzondere plicht had. Je mag 
niet vergeten, ik gaf de cursus die opgericht is door Henry 
Van de Velde, de cursus die Het Meubel heette maar die 
eigenlijk de hele esthetiek van het wonen omvatte. Ik heb 
Van de Velde opgevolgd, maar toen ik de universiteit ver
liet, is die cursus afgeschaft. Dat is ontzettend jammer. Als 
ik een laatste wens zou mogen uitspreken, dan is het dat die 
cursus ooit in een of andere vorm terug zou worden opge
richt. Om zowel wetenschappelijke, economische als soci
ale redenen vind ik dat enorm belangrijk. Ik hoop ook dat 
de naam van Henry Van de Velde daarbij niet vergeten 
wordt...

F.F./D.P.: Ondertussen leeft het moderne meubel verder, 
en is er nog steeds design, maar de integrale idee van het 
wonen, eigenlijk ook een erfenis van Van de Velde, is ver
loren gegaan.

A.V.d.W.: Dat is ook voor mij persoonlijk een drama ge
weest, ’t is echt hoor. Je werkt daar jaren aan, en je zou 
kunnen slagen maar je wordt in de steek gelaten, én door de 
producenten, én door de industrie, én door de organisatoren 
van tentoonstellingen. Het had kunnen lukken, maar het is 
niet gebeurd. En nu gebruikt men het woord design voor 
gelijk wat. Maar het grootste gevaar vandaag zijn China, 
Korea en nog andere, die ook kitsch produceren en die de 
Europese markt en dus ook de Belgische markt in het ge
drang brengen.

F.F./D.P.: Het viel ons op, voorzover we daar informatie 
over hebben, dat de collectie-aanwinsten uit uw beleids
periode in het museum bijna altijd tot de oude sierkunst 
behoren. Hebt u nooit overwogen om een representatieve 
collectie van modem design samen te stellen? Met de 
Salons was u toch ideaal geplaatst?

A.V.d.W.: Oh, er zijn ook heel wat moderne zaken binnen
gekomen. Dat was niet moeilijk, weetje, als ik wilde kreeg 
ik dat kosteloos van de fabrikant. Maar je moet ook kunnen 
garanderen dat er iets mee gebeurt, en het probleem was dat 
ik noch de middelen, noch de ruimte had. Daarom is het 
geen hoofdzaak geweest.

F.F./D.P.: Maar in feite kun je zeggen dat het accent in uw 
tijd op het tentoonstellen lag, terwijl er in een vroegere 
periode meer aandacht was voor de collectie. En eigenlijk 
stemt uw focus op tentoonstellingen en manifestaties ook 
wel overeen met uw optie om het sociale en economische 
aspect te benadrukken, en om het publiek te sensibiliseren.

A.V.d.W.: Ja, de grote collecties oude kunst van het museum 
zijn veel vroeger binnengekomen, in de jaren kort na de 
stichting van het museum, begin 20ste eeuw. Ik heb wel ge
zorgd dat het moderne, naoorlogse design in het museum 
sporen naliet, maar het had geen zin om alle krachten te in
vesteren in een verzameling die in de reserves blijft. Dat zou 
alleen zin hebben gehad wanneer we de Sint-Pietersabdij in 
zijn totaliteit hadden gekregen. Dan was dat een wereld- 
instelling geweest.

F.F./D.P.: We hadden nog een vraag over de presentatie 
van de oude collectie in het Museum voor Sierkunst. Als het 
museum in de jaren zeventig eindelijk terug opengaat, dan 
wordt de presentatie van Henri Nowé, die nog uit de jaren 
dertig stamt, volledig gerestaureerd. Die ‘sfeervolle ’ pre
sentatie, die nog in de traditie van de stijlkamer zit, is van
daag nog altijd te zien. Er is alleen wat didactiek op plexi- 
platen aan toegevoegd. Waarom heeft men eigenlijk nooit 
overwogen om een ander presentatiemodel te hanteren?

A.V.d.W.: Ik vond dat ook een hulde aan Henri Nowé, als 
estheet, en het was mooi dat de complete presentatie, vol
gens de inventaris uit zijn tijd, najaren sluiting terug te zien 
was. Trouwens, waarom veranderen? De stijl en de schoon
heid van een interieur hangen af van de compositie, en 
daarvoor moeten de verschillende elementen tot een geheel 
kunnen groeien. En een interieur is niet alleen hetgeen bin
nen staat, het is ook het licht dat binnenvalt, het licht dat in 
het 18de-eeuwse hôtel aan de Jan Breydelstraat op een bui
tengewoon oordeelkundige manier is gebruikt. Het interieur 
is dat allemaal samen, ook met het uitzicht door de vensters 
en de deuren. Je moet de compositie van een interieur in 
zijn geheel zien, net zoals bij de diverse disciplines die deel 
uitmaken van stedenbouw. Als je dan over een dergelijk 
voorbeeldig interieur beschikt, dan vind ik het heel normaal 
datje dat wil behouden. Het houdt op zichzelf een les in. Ik 
zie wat dat betreft geen verschil tussen een compositie met 
mooi, actueel industrial design en een compositie met an
tieke dingen.
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GRATIS toegang

PLATFORM LIMBURG BEELDENDE KUNSTEN

Als een ontmoetingsplaats voor communicatie, productie en discours
vorming vinden het groeiende aantal partners, kunstenaars en 
publiek elkaar in het Platform Limburg Beeldende Kunsten om steun, 
ervaring en kennis uit te wisselen. Het resultaat van die interacties 
moet een discussie zijn die de kritische geest en de kwaliteit van 
het aanbod aan wakkert.
Het Platform Limburg Beeldende Kunsten wenst een dienstverlening 
op te zetten voor de kunstenaar en wil ook het brede publiek in het 
geheel betrekken. Kortom, het wil de netwerken rond beeldende 
kunsten uitbreiden en versterken. Het bondgenootschap tussen de 
partners, N.I.C.C, CIAP, FLAC©, Z33, de afdeling beeldende kunsten 
van de Provinciale Hogeschool Limburg, ARTISIT en de provincie 
Limburg werpt zijn vruchten af. De verbindingen tussen kunstenaars, 
organisaties en publiek blijven groeien. Door de geregelde organisatie 
van tentoonstellingsprojecten, debatten en lezingen wenst het 
Platform deze netwerken verder uit te bouwen en te fungeren als een 
kennis- en communicatiecentrum voor beeldende kunsten.

S u rf n a a r 171132297222222251100*171/77527133523251335010015  
om je te abonneren op het e-zine van het Platform Limburg 
Beeldende Kunsten.

Context K *2
Kritische teksten over hedendaagse kunst

Context K is een jaarlijkse publicatie die zich toelegt op reflectie 
over actuele beeldende kunst.

In het tweede nummer bijdragen van:

Geert Buelens, Katy Deepwell, Jurgen Gaethofs, Ben Meewis, 
Leonard Nolens, Din Pieters, Pierre-Olivier Rollin, Francis Smets, 
Dirk Snauwaert, Joëlle Tuerlinckx, Lieven Van Den Abeele, 
Hilde Van Gelder & Jan Baetens, Piet Vanrobaeys, Peter Verheist, 
Erno Vroonen, Christine Vuegen.

a Platform Limburg Beeldende Kunsten
Zuivelmarkt 33 -3500 HASSELT
t: +32 (0)1 1 29 59 60 e: Ihuybrechtslimburg.be

E5PLATF I
" www.platformlimburg.be/beeldende_kunsten

U krijgt Context K toegestuurd na overschrijving van 
15,00 € op rekening 335-0027108-91 van CIAP vzw, 
Zuivelmarkt 44, B-3500 Hasselt met de vermelding 
‘Context K nr. 2’.
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Ons huis is een gatenkaas
Irene Cieraad
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Ons huis is een gatenkaas. Dit moet een 
beangstigende gedachte zijn voor al wie 
zijn huis liever ziet als een fort dat be
schermt tegen invloeden van buitenaf. Met 
hun gesloten rolluiken en stevige voordeu
ren lijken vooral veel Belgische huizen op 
onneembare vestingen. Geen voortuintje 
dat mensen als een welkomstmal over de 
drempel lokt. Ook de gladde hardheid van 
de gevelbekleding oogt meer als een be
pantsering dan als een ademende huid.

Dergelijke gesloten huizen geven de 
indruk van een naar binnen gekeerde we
reld, waar het daglicht maar mondjesmaat 
wordt toegelaten. Ook de geluiden schij
nen niet door te dringen. Het suggereert 
een verstild en zelfs autarkisch bestaan dat 
geheel op zelfvoorziening gericht is. Toch 
zal dat niet de beleving van de bewoners 
zijn, maar hooguit een illusie die ze vaak 
in stand houden tegen beter weten in. Zo 
zullen de meeste bewoners van deze geslo
ten huizen niet hun eigen groente kweken, 
maar gewoon naar de supermarkt gaan om 
hun leeftocht te halen. Ze zullen ook niet 
hun eigen elektriciteit opwekken, maar als 
ieder ander van het landelijke elektrici
teitsnet gebruikmaken. Mogelijk hebben 
ze wel een septische put in hun tuin, maar 
binnen agglomeraties zullen ze op de ge- 
meentelijke riolering zijn aangesloten. 
Verder zijn ze ook aangesloten op het lan
delijke telefoon- en glasvezelkabelnet dat 
het radio- en televisiesignaal in huis brengt 
en de internetverbindingen voor de com
puter mogelijk maakt.

Eigenlijk is het een algemeen idee 
geworden dat ons huis een fort is. Pas wan
neer er vloeren, wanden en straten opge
broken worden, om leidingen te repareren 
of aan te leggen, denken we eraan dat dit 
huis ondergraven is met buizen, kabels en 
leidingen die dwars door onze buitenmuur 
naar nog grotere buizen en dikkere kabels 
onder de straat leiden. En als de buren 
problemen met de riolering hebben, dan 
weten we dat ook wij ze krijgen. Bij 
stroomstoringen zijn zelfs hele stads
wijken de klos. Alleen op zulke crisis
momenten daagt het besef dat we dag en 
nacht in open verbinding met de buiten
wereld staan en dat we voor ons huiselijk 
leven geheel afhankelijk zijn van publieke 
voorzieningen. Door de gaten van ons 
huis gaan leidingen, buizen en kabels die 
ook de buren, de straat en de hele stad 
bedienen en die als een groot onzichtbaar, 
onderaards wortelstelsel iedereen met 
iedereen verbinden.

Enter

Hoe zorgvuldig we de mythe van het ge
sloten en autarkische huis in stand houden, 
blijkt uit onze gedrevenheid om kabels, 
buizen en leidingen aan het oog te onttrek
ken. De moderne techniek helpt ons daar
bij een handje, niet alleen met draadloze en 
mobiele telefoons en met laptops die op 
accu’s werken, maar ook met onzichtbare 
satellietverbindingen en zendmasten die 
voor een wereldwijde onzichtbare commu
nicatie zorgen. Een kleine veertig jaar ge
leden was onze afhankelijkheid van nuts
voorzieningen heel evident en zichtbaar. 
Watertorens en gasfabrieken bepaalden 
het stadsgezicht en de elektriciteits- en 
telefoonkabels hingen open en bloot aan 
palen langs de kant van de weg. Met de 
toenemende onzichtbaarheid van nutsvoor
zieningen is, vreemd genoeg, de angst voor 
de nog zichtbare manifestaties alleen maar 
toegenomen. Zo wordt de veiligheid van het 
wonen in de buurt van hoogspanningsmas
ten, windmolenparken, gasverdeelstations 
en zendmasten tegenwoordig ter discussie 
gesteld, terwijl de onzichtbare, grensover
schrijdende infrastructuur die onder de hui
zen doorloopt, geheel genegeerd wordt.

Het negeren van die infrastructuur 
gebeurt niet uit achteloosheid - dat bewijst 
onze angst wanneer we aan die onzichtbare 
infrastructuur herinnerd worden. De ma
kers van horrorfilms spelen daar graag op 
in. Ze maken die angst bovenal zichtbaar. 
Denk aan de paniek die veroorzaakt wordt 
door monsters die zich razendsnel verme
nigvuldigen in de stadsriolen en die van 
daaruit de woningen binnendringen om er 
dood en verderf te zaaien. Of de myste
rieuze ziektekiemen in de waterleiding, of 

de spookachtige ontregelingen van de 
elektriciteitsvoorziening die onschuldige 
slachtoffers maken in de beslotenheid van 
het privé-domein.

Terwijl de oudste nutsvoorzieningen 
een eenrichtingsverkeer regelden - een 
bevoorrading of ontlasting van de woning - 
veranderde dat met de communicatie
technologie. De telefoon is het vroegste 
voorbeeld van tweerichtingsverkeer. Het 
telefoonverkeer functioneert echter nog 
geheel volgens het oude principe van het 
huisbezoek, waarbij de beller zich aankon- 
digt met een belsignaal en de ontvanger al 
dan niet opneemt. Dat verandert pas echt 
met internet. Met de gewenste communica
tie liften tegenwoordig allerlei ongewenste 
contacten mee, en er kan zelfs ongemerkt 
informatie worden onttrokken als men on 
line is. Daar komt geen Hollywoodhorror 
aan te pas; er sneuvelt geen raam of voor
deur, er wordt geen kraan opengedraaid en 
geen stekker in het stopcontact gestoken. 
Men hoeft alleen maar de knop van de com
puter in te drukken.

Ondanks de infiltratie van SPAM en 
virussen is het moderne woonideaal dat 
van het digitale hutje op de hei, waarbij 
men op een afgelegen plek kan wonen en 
toch met de hele wereld in contact kan 
staan. Het is de stuwende kracht achter de 
zoektocht van velen naar het isolement van 
een oude, afgelegen boerderij op het 
Franse platteland. Liefst een huis met dik
ke muren, waar men de illusie van onaf
hankelijkheid en autarkie hoog kan hou
den: “we kweken onze eigen groente, we 
maken zelf wijn en jam, en we bakken ons 
eigen brood.”

Woonillusies

Dergelijke mythen en illusies zijn geen 
persoonlijke eigenaardigheden, maar cul
turele verschijningsvormen - dat is mijn 
overtuiging als cultureel antropoloog. Zo 
is het contrast tussen het gesloten huis en 
zijn feitelijke doorlaatbaarheid voortgeko
men uit rivaliserende, 19de-eeuwse uto- 
.pieën over het wonen, kortweg de lande
lijke en de stedelijke utopie. De 19de- 
eeuwse industrialisatie dreef grote groepen 
werkzoekenden van het platteland naar de 
stad. Steden konden de toevloed amper aan 
en raakten verstopt. Opgepropt in donkere 
kelders, muffe kamertjes en vochtige zol
dertjes zonder enig comfort werden deze 
paupers een gevaar voor de stedelijke 
volksgezondheid. Het uitbreken van de 
cholera-epidemie heeft vervolgens veel 
zaken in een stroomversnelling gebracht. 
Hygiënisten, artsen die zich het lot van de 
verpauperde bevolking aantrokken, heb
ben stadsbesturen aangezet tot de aanleg 
van waterleiding en afgesloten riolen.

In hun verlicht liberale of socialis
tische opvattingen over ‘het nut van het 
algemeen’ hebben zij de stedelijke utopie 
gestalte gegeven. Door de aanleg van col
lectieve voorzieningen waar de hele stads
bevolking van zou profiteren, zou ook het 
algemene beschavingsniveau op een hoger 
plan gebracht worden, was de gedachte. 
Het grote obstakel bij de uitvoering van 
collectieve voorzieningen waren de toen
tertijd nog onoverbrugbare standsverschil
len. De 19de-eeuwse maatschappij was 
een ostentatieve standenmaatschappij, niet 
alleen in huisvesting en consumptie
patronen, maar ook in kledingcodes en 
aanspreekvormen. Arbeiders woonden 
bijvoorbeeld in arbeiderswijken, in arbei- 
dershuizen met een arbeiderskeuken en 
een arbeidersinrichting. Mensen mochten 
niet boven, maar ook niet beneden hun 
stand leven. Men was zich aanvankelijk dan 
ook pijnlijk bewust van het standsover- 
schrijdend karakter van de eerste collectieve 
voorzieningen als waterleiding en riolering. 
Dat die voorzieningen vanwege bevrie- 
zingsgevaar onder de grond moesten wor
den weggestopt, heeft beslist tot hun accep
tatie bijgedragen: zo werd de gegoede klasse 
in haar smetvrees tegemoetgekomen.

Ook de landelijke woonutopie ont
stond naar aanleiding van de stedelijke 
congestie, maar was juist gebaseerd op een 
vluchtreactie van de gegoede klasse. 
Vanwege de vervuiling en de stijgende 
criminaliteit zocht zij haar heil buiten de 
stad en liet grote villa’s in de vrije natuur 
bouwen. Er werden eind 19de eeuw zelfs 
speciale villaparken in bos en duin aange
legd, waar de elite een veilig heenkomen 
vond. In tegenstelling tot de 18de eeuw, 

toen rijke patriciërs hun zomerhuizen bui
ten de stad lieten bouwen, waar ze hun 
gezin vooral in de zomer onderbrachten, 
waren de 19de-eeuwse villa’s permanente 
behuizingen en pendelden de heren dage
lijks. Zij koesterden zich in het idee van 
het landelijke isolement en werden zo de 
voorhoede van de terug-naar-de-natuur- 
beweging die in de jaren ‘70 een veel bre
dere groep zou omvatten.

Deze elitaire voorhoede had welis
waar een hang naar het rustieke, maar geen 
behoefte aan een primitief bestaan. Onder 
een nostalgische rieten kap ging dan ook 
niet zelden de meest geavanceerde woon- 
techniek schuil, die weliswaar kunstig ver
stopt en weggewerkt was om de rustieke land
huissfeer niet te verstoren. Dat betekende dat 
ze behalve eigen waterpompinstallaties ook 
eigen generatoren voor de opwekking van 
elektriciteit hadden. Het aangescherpte 
ideaal om ook wat de voedselproductie be
treft zelfvoorzienend te zijn en zich voor 
het leven in harmonie met de natuur enige 
offers te getroosten, kreeg in Nederland 
pas in de 20ste eeuw breed gestalte. Een 
ideaal bleef het, want de werkelijkheid 
vereiste toch een auto om de afstand te 
overbruggen tussen wonen en werken.

Onze huidige woonidealen, illusies 
en angsten dragen de sporen van deze 
voorgeschiedenis, waarin de landelijke 
utopie het van de stedelijke utopie heeft 
gewonnen. Alle mooie initiatieven die er 
met name in het eerste kwart van de 20ste 
eeuw geweest zijn om ook het huishouden 
te collectiviseren, zoals het oprichten van 
wijkkeukens waar maaltijden afgehaald 
konden worden, of het inrichten van was
huizen waar huisvrouwen met behulp van 
machines de gezinswas konden doen, zijn 
uiteindelijk stukgelopen op het chiquere 
ideaal van de individuele, onafhankelijke 
huishouding met een eigen machinepark. 
Zo willen jonge huishoudens in hun stads
appartementen een goed geoutilleerde 
keuken, terwijl zich tegenwoordig op zo
wat iedere straathoek in de stad een cate
raar bevindt, waar men snel even een kant- 
en-klaarmaaltijd kan afhalen. Er worden 
grote bedragen besteed aan een professio
nele keukeninrichting, terwijl de bezitters, 
vaak hardwerkende tweeverdieners, door 
de week zelden thuis eten. Ook in deze 
aanschaf schuilt een illusie, namelijk die 
van de gedroomde thuisdineetjes met scha
ren vrienden en familie. Ze zullen wel eens 
plaatsvinden — die dineetjes - maar vaker 
dan een paar keer per jaar zal dat niet zijn. 
De keuken is het prominente symbool ge
worden van de gastvrijheid van de bezit
ters, het is het warme hart van het huis, 
waarin relaties letterlijk gevoed en geculti
veerd worden.

Water en vuur

In de ideeën over de relatie tussen binnen- 
en buitenwereld zijn in de loop van de 
20ste eeuw interessante verschuivingen 
opgetreden. De verschuiving van het prak
tische, stedelijke ideaal van gedeelde voor
zieningen naar het geprivilegieerde lande
lijke ideaal van de ‘stand-alone’ huishou
ding spoort met een waardeverschuiving 
van efficiëntie naar emotie. De keuken 
heeft hierin de hoofdrol gespeeld, als ruim
telijk onderdeel van het huis en als zenuw
centrum in de huishoudelijke organisatie. 
De bijrollen werden vervuld door het uit
dijende arsenaal aan huishoudelijke appa
raten. Aanvankelijk aangeschaft om de 
huisvrouw zo veel mogelijk tijd en energie 
te besparen, worden zij steeds inefficiënter 
ingezet om aan persoonlijke voorkeuren 
tegemoet te komen.

Het technisch regime van de efficiën
tie, als het streven naar optimale doelma
tigheid in de besteding van tijd, energie en 
middelen, is vanuit de industriële organi
satie in de jaren ‘20 overgeplant naar de 
organisatie van het huishouden en met 
name naar het werk in de keuken. Dat kon 
ook alleen daar gebeuren, omdat de keu
ken toentertijd niet beschouwd werd als 
het hart van het huis - dat was namelijk de 
woonkamer. De hogere standen in de ste
den hadden al sinds de 18de eeuw een 
apart keukenvertrek onderin het huis, waar 
door dienstbodes gekookt en afgewassen 
werd, maar de lagere standen kookten op 
het vuur of (later) de kachel in hun enige 
woonvertrek. De vaat werd gedaan bij de 
pomp in het spoelhok, of bij de sloot bui
ten. Met de invoering van de woningwet in 

het begin van de 20ste eeuw werd verplicht 
gesteld dat iedere nieuw te bouwen wo
ning een aparte kookkeuken kreeg. Het 
spoelhok werd ruimtelijk gepromoveerd 
tot keuken, maar bleef gevoelsmatig het 
semi-private bijgebouw van het huis, waar 
de buizen van de waterleiding, afvoer en 
gasvoorziening ook zichtbaar langs de 
vloer en de wand liepen.

Hoewel het stedelijk ideaal van de 
collectivisering van het huishouden het 
meest efficiënt was, is de efficiëntie- 
gedachte in de jaren ‘20 en ‘30 vooral toe
gepast in de ruimtelijke organisatie van de 
privé-keuken. Dat betekende dat de keuken 
vooral klein en overzichtelijk moest zijn. 
De kombuis stond model voor de efficiënte 
keukeninrichting, waarbij de huisvrouw al
les onder handbereik had en geen onnodige 
stappen hoefde te zetten. De keuken werd 
dan ook voorgesteld als de fabriek van het 
huishouden waarin de voedzame ge- 
zinsmaaltijd zo efficiënt mogelijk werd be
reid, alsof het van de lopende band liep. 
Koken was het eenzame werk van de huis
vrouw in de afzondering van haar keuken.

Achteraf lijkt het een bizarre gedach
te, zeker als we zien dat de woonkamer 
met open keuken vooral in Nederland in- 
geburgerd is geraakt — het betreft een open 
ruimte waar kinderen en katten vrijelijk 
ronddollen tussen aanrecht en sofa. De 
huisvrouw van toen zou beslist een flauwte 
hebben gekregen bij de gedachte dat de 
stoffering van haar woonkamer in aanra
king zou komen met kookluchtjes, en dat 
de afwas er zichtbaar of de keukengelui- 
den er hoorbaar zouden zijn. Niet dat de 
woonomgeving de keukenhygiëne zou 
aantasten, maar juist andersom: de onrein
heid van de keukenbezigheden en vooral 
van het koken en afwassen zou de woonka
mer als hart van het huis ontheiligen. 
Volgens de structuralistische interpretatie 
in de antropologie gaat de onreinheid van 
keukenhandelingen terug op de transfor- 
matiepraktijken die er plaatsvinden. De 
keuken is de plek waar het rauwe voedsel 
gekookt, het koude opgewarmd, en het 
vuile schoongemaakt wordt. Ruimtes waar 
dergelijke transformaties plaatsvinden, 
zijn in de meeste culturen onrein, maar te
gelijk grenzen ze vaak aan de meest heilige 
ruimte -denk aan de wasruimtes naast 
moskeeën of synagogen. Het onreine ver
onderstelt het reine en andersom. Die afge
scheiden nabijheid geldt nog steeds voor 
de huidige woonkamer met open keuken, 
want het is niet de bedoeling dat er aan de 
salontafel afgewassen wordt. Er is een zo
nering van de ruimte, vaak zichtbaar aan 
de overgang in de vloerbedekking. Aan 
tafel mag best gefonduud, gesteengrild of 
gegourmet worden, maar het afwasteiltje 
moet in de gootsteen blijven. De vuile vaat 
wordt het liefst gereinigd in een afgesloten 
vaatwasmachine in de keukenhoek. De 

combinatie van water en vuur, die vooral 
in de vormgeving en de inrichting van de 
efficiënte keuken gestalte heeft gekregen, 
ligt nog steeds moeilijk. Het vuur - ooit 
onderdeel van het woonvertrek - is met de 
open keuken opnieuw in de woonkamer 
opgenomen, maar de aanwezigheid van de 
waterleiding en van een afvoer, in het hart 
van het huis, wordt het liefst genegeerd en 
verstopt.

Het koken, de maaltijdbereiding en 
het gezamenlijk nuttigen van de maaltijd 
zijn tegenwoordig de belangrijkste huise
lijke rituelen, waarin het gezinsleven en de 
vriendschapsbanden gecelebreerd worden. 
Dat verklaart ook waarom het technische 
regime van het efficiency-denk.en al sinds 
de jaren zeventig op de keuken is afge
ketst. In materiaal- en vormgebruik zijn we 
sindsdien nostalgisch geworden. We hou
den het meest van een keuken die ouder
wets lijkt, maar achter de ouderwets gepro
fileerde kastdeurtjes zitten wel hyper
moderne koel- en vrieskasten verstopt. Uit 
esthetische overwegingen vervangen we 
een efficiënt en onderhoudsvrij aanrecht in 
roestvrij staal door een kwetsbare hardste
nen uitvoering. Ook de huidige afzuigkap
pen lijken in hun proportie steeds meer op 
de ouderwetse schouwen. Een strakke 
roestvrijstalen uitvoering vinden we tegen
woordig vooral in het imitatierestaurant- 
fomuis, maar wordt zelden voor een hele 
keukeninrichting gebruikt. Het visuele 
centrum is het fornuis, of het nu een glim
mende Smeg of een klassieke Aga betreft. 
De oude industriële toekomstvisies op het 
huishouden, waarbij receptenautomaten,12
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kookrobots of keukencomputers het koken 
moesten gaan overnemen, worden nu wat 
lacherig en met ongeloof bekeken.

Reinheidsideeën, zo leren we in de 
culturele antropologie, geven als geen an
dere aan welke mentale en cognitieve be
grenzingen mensen hanteren. Met de 
transformatie van de keuken, tijdens de 
afgelopen dertig jaar, is de mentale kaart 
van het huis dus grondig hertekend. 
Althans op de begane grond. Op de boven
verdieping met de afzonderlijke slaapka
mers lijkt er minder veranderd. Maar ook 
dat is schijn. De muur tussen ouder- en 
kinderslaapkamers staat nog stevig over
eind, maar in het gedrag van de bewoners 
is de scheidslijn al vager. Kleine kinderen 
betreden de slaapkamer van hun ouders 
tegenwoordig, zonder enige schroom. Ze 
zien het vaak als een grote gemeenschap
pelijke gezinsruimte waar ook het ouder
lijk bed door de kinderen gedeeld mag 
worden. Sommige jonge ouders slapen 
zelfs met hun kinderen in een groot bed. 
Door de verminderde schroom wordt ook 
de scheidingswand tussen slaapkamer en 
aangrenzende badkamer, steeds vaker 
doorbroken. Alleen de overgang in de 
vloerbedekking van bijvoorbeeld parket 
naar tegels geeft de zonering van de ruimte 
aan. . . . i.

Communicerende vaten

Het vieren van de gezamenlijkheid in de 
gezinsmaaltijd en het benadrukken van het 
belang van aandacht en zorg voor elkaar en 
voor vrienden, hangt natuurlijk samen met 
de verzakelijking van menselijke verhou
dingen in de buitenwereld. Grootschaligheid, 
anonimiteit en individualisering zijn vreemd 
genoeg hand in hand gegaan. Deindivi
dualisering is ook het huiselijk domein 
binnengedrongen -daar hebben we be
wust aan meegewerkt. Binnen- en buitens
huis zijn ook sociologisch gezien commu
nicerende vaten. Zo is het vanzelfsprekend 
geworden dat kinderen hun eigen slaapka
mer hebben en dat ze die nog maar zelden 
met een broertje of zusje moeten delen. De 
eerste verdieping van het huis draagt nog 
de meeste sporen van de individualisering.
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René Magritte

La Saignée, 1938-1939

Sloten en naambordjes op de slaapkamer
deur, of afschrikwekkende teksten marke
ren het puberdomein. Met een eigen ge
luidsinstallatie, televisie of computer op de 
kamer wordt het territoriumgevoel alleen 
nog maar versterkt. Ook in de gemeen
schappelijke badkamer is het gebruik van 
handdoeken, washandjes en tandenborstels 
volstrekt geïndividualiseerd, terwijl dat 
vijftig jaar geleden helemaal niet zo van
zelfsprekend was.

De vanzelfsprekendheid van het ge
ïndividualiseerde gebruik verdwijnt echter 
onmiddellijk op de benedenverdieping in 
de gemeenschappelijke woonkamer, waar 
niet iedereen zijn of haar eigen keuken
handdoek, theedoek, serviesgoed, bestek, 
stoel of televisie heeft. Het gebruik is ge
zamenlijk, en de inrichting van woon
kamer en keuken is een uitdrukking van 
die gezamenlijkheid. Zo zal het aantal eet- 
tafelstoelen minstens voldoende zijn om 
het hele gezin aan tafel te kunnen laten zit
ten. Zelfs alleenstaanden zullen meer dan 
ééneettafelstoel in hun woonkamer heb
ben staan en meer dan één gemakkelijke 
stoel. Niet alleen de meubelstukken, ook 
de activiteiten die in de woonkamer plaats
vinden horen aan die gezamenlijkheid bij 
te dragen.

Ook hier openbaart zich weer een 
spanningsveld tussen ideaal en werkelijk
heid, want de techniek maakt het mogelijk 
dat gezinsleden zich naar believen aan die 
gezamenlijkheid kunnen onttrekken. Ze 
kunnen zichzelf met de magnetron op ie
der moment van een warme snack voor
zien. De een kan een telefoongesprek voe
ren of televisie kijken, terwijl de ander be
zig is met het downloaden van muziek en 
een derde elektronisch piano speelt. Ze 
kunnen dit allemaal doen zonder elkaar te 
storen of ruzie te maken. Koptelefoons 
maken het mogelijk dat men fysiek in ei
kaars nabijheid verkeert, terwijl ieder toch 
zijn of haar eigen ding doet.

Techniek wordt dan ook vaak als 
zondebok gezien van zowel de toegeno
men gezinsindividualisering als van de in
dividualisering binnen gezinnen. Vooral 
de televisie is sinds haar introductie afge
schilderd als het koekoeksjong in het fami-

ec

_212

lienest. Met de komst van de televisie zou 
de echte gezelligheid van het samen praten 
en een spelletje doen verdwenen zijn. De 
contacten buitenshuis zijn daarmee ook 
afgenomen, en het verenigingsleven in 
veel dorpen en steden is op sterven na 
dood. Dezelfde verzuchtingen gelden van
daag de computer. Vooral kinderen zitten 
een groot deel van hun vrije tijd aan het 
computerscherm gekleefd. Het individuele 
karakter van de computerspellen heeft dit 
verwijt alleen nog maar versterkt.

Vreemd genoeg heeft de telefoon 
zelden dat verwijt gekregen, terwijl die van 
meet af aan een individueel gebruik heeft 
afgedwongen en de beller altijd onaange
kondigd in de privé-sfeer is kunnen binnen
dringen. Al sinds het begin van de 20ste 
eeuw is de telefoon steeds meer door vrou
wen gebruikt voor het onderhouden van 
hun contacten en voor het gezellig bijklet
sen in een telefonische thee- of koffievisite. 
Ook in de reclame voor elektrische huis- 
houdapparaten uit de jaren vijftig werd de 
bijdrage aan de huiselijke gezelligheid be
nadrukt. Moeders zouden nu alle tijd krij
gen om hun kinderen voor te lezen en een 
spelletje met ze te doen. Met andere woor
den: de rol van techniek in huis is minder 
eenduidig dan ze wel wordt voorgesteld.

Reflecties

Ondanks, of misschien dankzij alle moge
lijkheden om zich aan de gezamenlijkheid 
in de woonkamer te onttrekken, door zich 
op de eigen kamer terug te trekken of een 
koptelefoon op het hoofd te zetten, is er 
een hang naar ongedwongen samenzijn. 
Dat samenzijn is veel fysieker dan de ou
derwetse gezelligheid waarbij men keurig 
op aparte stoelen rond de tafel zit. Met het 
grootste genoegen wordt er televisie geke
ken, terwijl gezinsleden tegen elkaar aan
hangen op de sofa. Het is geen centrale, 
maar een via het scherm gereflecteerde 
gezelligheid van het samen kijken naar 
hetzelfde, en het commentaar leveren van
af de bank. In de reflectie op het televisie
scherm van de kijkersgroep voor de buis 
wordt de gezamenlijkheid van dit groeps
portret nog eens versterkt.

De gereflecteerde gezelligheid beperkt 
zich niet tot het televisiescherm. Ook het 
samen bekijken van een digitale fotoserie 
op het computerscherm leidt tot grotere 
fysieke nabijheid, door het leunen op el
kaar om maar niets van de beeldenparade 
te missen. Zelfs het verzenden en ontvan
gen van sms-berichten op de mobiele tele
foon geeft in huiselijke kring aanleiding 
tot een goedmoedig verdringen om de tek
sten op het beeldschermpje te kunnen le
zen. Hetzelfde geldt voor de foto’s en 
vooral de groepsportretten die met digitale 
camera’s of mobieltjes genomen worden 
en waarbij het de grootste lol is om die 
onmiddellijk op het kleine scherm te bekij
ken en te becommentariëren. Het is een 
gereflecteerde gezelligheid die vooral jon
geren door de fysieke nabijheid als warmer 
en echter ervaren dan het converserend ta
felen van de volwassenen.

Dat is tevens een van de redenen 
waarom niet stoelen, maar zitbanken in al
lerlei soorten en maten zo populair zijn in 
de huidige jongerenscene. De eettafel met 
stoelen lijkt zijn langste tijd te hebben ge
had, want onderuitgezakt op de bank voor 
de buis wordt bij voorkeur ook gegeten, 
gedronken en gevreeën. Met de blik ge
richt op de buis krijgen de meeste conver
saties op de bank, weliswaar in de nauwste 
fysieke nabijheid, toch een indirect karak
ter, waarbij de reacties van de gespreks
partners alleen vluchtig en zijdelings wor
den opgenomen.

Een direct gevolg van de dominantie 
van het beeldscherm in de meeste woonka
mers is dat frontale gesprekken vaak niet 
meer binnen de beslotenheid van het huis 
plaatsvinden, maar elders, waar het bewe
gende beeld niet voor afleiding zorgt. 
Daardoor worden willekeurige voorbij
gangers, omstanders of medepassagiers 
vaak ongewild oorgetuige van conversa
ties - al dan niet per telefoon - die niet 
voor vreemde oren bestemd zijn. Deze 
privatisering van de openbare ruimte bete
kent een inbreuk op haar neutraliteit en 
anonimiteit. Het fenomeen begon al met de 
transistorradio, en het lijkt met de popula
riteit van de mobiele telefoon alleen, maar 
toe te nemen. De publieke sfeer wordt 
thans doorkruist met intieme conversaties 
en luidruchtige ontboezemingen die vóór 
het bestaan van mobiele telefoons voorbe
houden waren aan dronkaards en psychisch 
gestoorden. Tenzij een nieuwe gedragsco
de voor het mobiele telefoonverkeer hier
aan paal en perk stelt, betekent dit ook een 
uitholling van de private functie van het 
huis.

Verstoorde illusie?

We mogen dan de illusie koesteren dat ons 
huis een ondoordringbaar fort is, de werke
lijkheid is anders. Niet alleen talloze ka
bels en buizen penetreren het huis, ook 
maatschappelijke krachten dringen er door 
- we brengen ze immers zelf mee. De ene 
keer doen we dat om ons ertegen af te zet
ten, en koesteren we illusies, een andere 
keer gaan we mee in maatschappelijke 
trends als de individualisering, en vinden 
we dat de kinderen thuis ook recht hebben 
op privacy. Die verhouding tussen binnen- 
en buitenwereld, als twee communicerende 
vaten, was vroeger eveneens beslist an
ders.

Maar al is het huis geen fort, het is 
nog steeds mogelijk om zich achter geslo
ten deuren en rolluiken terug te trekken en 
een afgezonderd bestaan te leiden. Niet al
leen zonderlinge oudjes leiden een terug
getrokken leven, ook jonge gezinnen met 
schoolgaande kinderen kunnen zich be
hoorlijk afschermen in hun keurige rijtjes
woningen -tot een huiselijk drama hun 
verborgen leven aan het licht brengt. 
Zaken als incest, kinder- en vrouwen
mishandeling zijn vaak zo moeilijk vroeg
tijdig te signaleren, omdat ze achter de ge
sloten gevel van het huis plaatsvinden. Bij 
navraag weten buren vaak niet meer te 
melden dan dat de familie nogal op zich
zelf was en dat ook zij het niet vermoed 
hadden. De maatschappelijk geaccepteerde 
gezinsindividualisering leidt ertoe dat 
mensen tegenwoordig veel makkelijker in 
een sociaal isolement raken dan vroeger, 
toen er nog dagelijks leveranciers langs de 
deur kwamen en er meer sociale controle 
van buren was. De illusie in een fort te 
wonen heeft in dit sociale isolement mede 
haar voedingsbodem.
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Wonen in de Belgische kolonie: 
“Il faut donner à l’agent congolais un home”

JOHAN Lagae

Koloniseren houdt onder meer in dat een 
groep inwoners van de koloniserende mo
gendheid tijdelijk verblijft of zich voor
goed gaat vestigen in een vreemd conti
nent, met een klimaat en met leefomstan
digheden die ze niet gewoon zijn, te mid
den van een cultuur die ze niet kennen. Er 
stelt zich dus een huisvestingsprobleem. 
Ook in de Belgische kolonisatie van Congo 
vormde de ontwikkeling van een ‘ideale’ 
woning voor de blanke koloniaal een be
langrijk aandachtspunt. In tegenstelling tot 
sommige andere kolonisatoren, en anders 
dan de missionarissen, die voor hun beke
ringswerk langdurig en overal aanwezig 
wilden zijn, streefde de Belgische over
heid geen colonisation de peuplement na. 
De kolonisatie was gericht op econo
mische exploitatie en niet op een massale 
migratie van Belgen naar Congo. De 
Belgen vestigden zich dus niet voorgoed 
maar kwamen er voor een beperkte periode 
werken. In de huisvesting voor blanken 
werd daarom voorzien door typewonin- 
gen, die telkens voor korte tijd aan een 
werknemer werden toegewezen. De woon- 
cultuur en de woningbouwpraktijk in 
Congo week daardoor sterk af van die in 
het moederland, waar de woning een per
soonlijke zaak en een levensproject is.

Het debat over de koloniale woning 
werd aanvankelijk niet gevoerd door archi
tecten, maar beheerst door dokters, inge
nieurs, industriëlen en militairen. Centraal 
stond het ontwikkelen van een bouwcon- 
structieve oplossing die, vertrekkend van de 
toenmalige medische inzichten en tech
nische kennis, zou toelaten het slopende tro
pische klimaat te beheersen. Maar het debat 
bleef nooit zuiver technisch-rationeel. Van bij 
het begin werd het ook gevoed door het kolo
niale beschavingsdiscours en door denkbeel
den over huiselijkheid. De koloniale woning 
moest immers niet alleen een onderdak en 
bescherming bieden in een vreemde en ge
vaarlijke omgeving, ze moest de koloniaal 
ook een ‘thuis’ bieden, een comme chez soi: 
een vervanging van het ‘echte’ wonen thuis in 
België. In die zin vormt de koloniale woning 
een spiegel waarin tegelijk de contouren van 
de Belgische burgerlijke wooncultuur oplich
ten én de specifieke condities van de ‘kolo
niale ontmoeting’. Het wonen in de kolonie 
bleef immers onvermijdelijk altijd een ‘ver
plaatst’ wonen.

De conditie'van het koloniale wonen 
is ‘displacement’ : de situatie “in which the 
meaning of things and places - even the 
most common ones — is not a shared con
vention, but part of contested territory”, 
waarbij “appropriate schemes are no lon
ger available to guide practical beha
vior”. [1] Reisgidsen, medische handboe
ken, architectuurtijdschriften, immobiliën- 
folders, vrouwenbladen, koloniale romans 
en memoires, laten samen met originele 
plantekeningen en foto’s toe de ontwikke
lingsgeschiedenis van de koloniale woning 
in Congo te traceren, een geschiedenis die 
op haar manier het grote verhaal van de 
Belgische kolonisatie vertelt. [2] Een der
gelijke brede waaier van bronnen brengt 
ook het alledaagse leven in de koloniale 
context in beeld. Op die manier kan zowel 
een architectuurhistorische als een sociaal- 
culturele analyse van de koloniale woning 
geschreven worden. Als een ‘critical site’ 
van de ‘colonial encounter’, maakt de ge
schiedenis van het huis de spanningen 
zichtbaar die voortvloeien uit de verschil
len in klasse, ras en gender die de kolo
niale samenleving doorkruisten en hetero
geen maakten. [3] Cruciaal is dat de studie 
van de woning waarin de kolonist en de 
gekoloniseerde niet-officieel en enigszins 
vertrouwelijk samenleven, ertoe dwingt 
het klassieke historiografische schema van 
de ‘actieve’ kolonisator en de ‘passieve’ 
gekoloniseerde te nuanceren. In de kolo
niale woning botsten Belgische woon- 
modellen en leefpatronen op de Congolese 
realiteit, en de feitelijke wooncultuur werd 
door deze twee tegengestelde krachten be
paald. Het koloniale wonen was bloot
gesteld aan de blik van de gekoloniseerde, 
en dit had een specifieke invulling van 
noties als. ‘privaat’ en ‘publiek’ in het 
woonmilieu tot gevolg. [4]

Hygiëne en bouwfysisch comfort

In 1895 presenteerde de Britse arts John 
Murray in zijn boek How to Live in
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La maison qui, au Congo, sera celle
de bien des débutants.
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Et voici «un peu» plus tard !

Tropical Africa een voorstel voor a typical 
sanitary house for tropical Africa. Zijn 
voorstel bevestigt het gangbare model van 
de huisvesting voor blanken in tropische 
gebieden: een paalwoning met vloerniveau 
circa anderhalve meter boven het maaiveld 
en bekroond door een hellend, uitkragend 
dak waardoor aan alle zijden een overdekte 
buitenruimte ontstaat. In het toenmalige 
jargon stond dit type bekend als de tropi
cal bungalow, en werd de overdekte bui
tenruimte met de term veranda of barza 
aangeduid. Het optillen van de woning 
hing samen met de toenmalige overtuiging 
dat uit de grond opstijgende dampen mee 
aan de basis lagen van tropische ziektes. 
De veranda diende de binnenruimtes te 
beschermen tegen invallende zonnestralen 
en tropische regenbuien, terwijl ventilatie
openingen aan de kopse zijden van het 
ontdubbelde dak samen met de schoor
steen de warme binnenlucht lieten ont
snappen. De rapporten over de koloniale 
woning in Congo, opgesteld door hygië
nische commissies die rond de eeuwwisse
ling waren opgericht om de precaire ge
zondheidssituatie in de kolonie te verbete
ren, schreven analoge richtlijnen voor. De 
nadruk op de klimaatbeheersing maakt dit 
woningtype tot het pendant van de casque 
coloniale. Beide waren gedacht als instru
menten van ‘environmental control’ en 
vormden een onderdeel van de basisuitrus
ting waarmee de blanke koloniaal zich 
probeerde aan te passen aan het tropische 
klimaat. [5]

Tot aan het eind van de koloniale pe
riode zullen dokters dit bungalowtype als 
het meest geschikte woningmodel naar 
voor schuiven. Die continuïteit is niet al
leen opmerkelijk omdat de medische in
zichten in de loop van de tijd grondig wij
zigden, onder meer met de ontdekking van 
de cruciale rol van insecten in de over
dracht van tropische ziektes, maar ook 
omdat vanaf de jaren ‘20 nieuwe bouwme
thodes in Congo werden geïntroduceerd.

Vanaf dat moment was ook artificiële koe
ling van binnenruimtes technisch moge
lijk. De bouwfysica, die zich in die periode 
snel ontwikkelde, had echter aangetoond 
dat een comfortabel binnenklimaat - een 
binnenomgeving waarbij luchttemperatuur 
en -vochtigheid binnen welbepaalde mar
ges vallen - ook grotendeels met architec
tonische middelen kon worden gereali
seerd. Architect Maurice Houyoux, auteur 
van diverse grootschalige architectuur- 
projecten in Congo, zou in dat verband 
ooit aanbevelen het bestaan van aircondi
tioning gewoonweg “te vergeten” tijdens 
het ontwerpen. In het streven naar klimaat
beheersing volstond het volgens hem zich 
uitsluitend te concentreren op een cohe
rente conceptie van plan, gevel en door
snede, gekoppeld aan een doordachte keu
ze van bouwmaterialen.

‘Comfort’ in de bouwfysische bete
kenis van het woord zou vanaf de jaren ‘40 
de notie ‘hygiëne’ complementeren in het 
debat over het bouwen in Congo. Het 
opende de weg voor een rationeel architec- 
tuurdiscours dat de tropen voorstelde als 
de natuurlijke habitat van het modernisme, 
zoals dat eind jaren ‘20 op een pregnante 
manier was geformuleerd door Le 
Corbusier. In Congo opererende architec
ten zoals Claude Laurens refereerden in 
dat verband expliciet aan het voorbeeld 
van de Braziliaanse moderne architectuur 
uit jaren ‘30 en ‘40. Figuren als Oscar 
Niemeyer, Lucio Costa én Affonso Reidy 
hadden laten zien hoe in een tropische om
geving het Europese architectuuridioom 
kon worden opgeladen met een bijzondere 
sensuele plasticiteit door het uitspelen van 
de expressieve mogelijkheden van corbu- 
siaanse vormelementen als pilotis en brise- 
soleil. De typologie van de eerste koloniale 
bungalows werd in dat discours naar voor 
geschoven als een blijvend model van ra
tioneel bouwen in subsaharisch Afrika. Zo 
actualiseerde Jean Prouvé in 1949 de bun- 
galowtypologie op markante wijze in zijn 

ontwerp voor een maison tropique à por
tique, dat volledig uit aluminium prefab- 
onderdelen was samengesteld. Niet veel 
later stelde de Belgische architect Charles 
Van Nueten dat het ontwerpen van een ap
partementsgebouw in Congo het best kon 
worden opgevat als het “stapelen van bun
galows”.

Dit pleidooi voor de introductie van 
een rationele bouwmethode in Congo en 
het teruggrijpen naar de eerste bungalows 
als model, moet begrepen worden als een 
duidelijke stellingname van de naoorlogse 
modernistische architecten tegen wat de 
architectuurcriticus Emile Henvaux be
stempelde als de betreurenswaardige im
port in de kolonie van villa’s “à l’imitation 
de ‘ce qui se fait de mieux’ au Zoute, à 
Wépion ou à Koekelberg". [6] Dergelijke 
op Belgische modellen gebaseerde villa’s 
voldeden volgens architecten volstrekt niet 
aan elementair bouwfysisch comfort. Ze 
werden bovendien een gebrek aan gebruiks- 
efficiëntie verweten. Wat in dit discours 
van architecten en ontwerpers echter niet 
werd onderkend was dat comfort in de ko
loniale woning geen zuiver technische 
zaak is, maar verband houdt met de proble
matiek van de ‘Verplaatste huiselijk
heid’. [7]

De veranda en de loggia

De ‘huiselijkheid’ kwam wél van bij het 
begin aan bod in de manier waarop het 
koloniale establishment over de koloniale 
woning nadacht. “Il faut donner à l’agent 
congolais un home, c’est-à-dire une habi
tation qui soit pour lui quelque chose de 
plus qu’un abri où il vient coucher [...]; il 
faut qu’il s’attache à sa maison, qu’il 
l’aime, et pour cela il faut qu’il s’y sente 
chez lui”, adviseerden de samenstellers 
van het Manuel du Voyageur et du Résident 
au Congo in 1900. [8] Een mogelijke stra
tegie om de koloniaal een illusie te geven 
van een “comme chez soi”, bestond erin 
zijn woonomgeving in Congo te laten lij
ken op die in het moederland. De type- 
woningen die de Compagnie Foncière du 
Katanga vanaf middenjaren ‘20 realiseer
de zijn illustratief voor deze verschuiving 
van een bungalow naar een villatypologie. 
De architecturale vorm werd complexer en 
de gevels werden meer benadrukt. Omdat 
deze nieuwe woningen vooral in de steden 
gebouwd werden, waren voor- en achter
kant ook meer geprononceerd, was de toe
gang meer gecontroleerd, en ging er meer 
aandacht naar de relatie tussen de woning 
en het publieke domein van de straat.

Het débat over de veranda dat vanaf 
de jaren 1910 plaatsvond in de schoot van 
de Association pour le Perfectionnement 
du Materiel Colonial, maakte echter dui
delijk dat niet alleen bouwtechnische evo
luties of formele overwegingen aan de ba
sis lagen van deze typologische verschui
ving. Wat ter discussie stond was de ve
randa die, in de eerste tropische bungalows, 
rond het hele huis liep. Die veranda was in 
de eerste plaats een sociale ruimte, een 
ontmoetingsplaats en de plek voor het voe
ren van ‘palabres’ na de werkuren. De vé
randa was ook beeldbepalend voor het 
‘wonen in de tropen’. Wanneer de over
heid op de wereldtentoonstelling van 1937 
te Parijs het leven in de kolome wil evoce
ren, wordt het Kongopaviljoen ontworpen 
als een koloniale bungalow met losse an- 
nexen, aaneengeregen door één langge
rekte, overdekte veranda. Maar de veranda 
was zeker niet onbesproken. Al in de pio- 
niersdagen stond ze bekend als een “refuge 
des paresseux”, en decennia later, toen de 
kolonisatie door de naoorlogse modernise
ring een nieuw elan kreeg, zou de architect 
Jean Stiénon de vorige periodes nog type
ren als het “tijdperk van de whisky-barza”, 
een omschrijving die herinnert aan de ma
nier waarop de veranda in koloniale ro
mans figureert. In de discussie over de ve
randa kwam de discrepantie tussen de rau
we realiteit van het dagelijkse leven in de 
kolonie en het officiële beschavings
discours tot uiting. J.M. Jenssen, militair 
en prominent lid van de Association pour 
le Perfectionnement du Matériel Colonial, 
stelde in 1913 zelfs dat door zo ‘buiten te 
wonen’ “le blanc se barbarise lui-même et 
il ne donne pas au noir 1’example civilisa
teur qu’il devrait lui donner”. [9]

De introductie van de villa en het in
voeren van één enkele buitenruimte ter 
vervanging van de alzijdige veranda, naar 
het model van de loggia van de Belgische 
kustvilla’s, past duidelijk in de strategie
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om het koloniale wonen naar binnen te 
keren. Het is zeker geen toeval dat de plei
dooien tegen de veranda gevoerd worden 
op het moment dat de blanke echtgenote 
haar intrede doet op de koloniale scène. 
Binnen een koloniale populatie die tot aan 
de onafhankelijkheid grotendeels uit vrij
gezellen zal blijven bestaan - pas na 1945 
valt er een significante aanwezigheid van 
blanke gezinnen te bespeuren, dit vooral in 
de grote centra - was het koloniale wonen 
doortrokken van de angst voor raciale 
métissage. Deze werd nog gevoed door 
een wetenschappelijk discours dat tot eind 
jaren ‘50 het tropische klimaat zelf als ka
talysator van promiscuïteit beschouwde. 
Deze angst was uiteraard ook gerelateerd 
aan het feit dat de blanke echtgenote door
gaans geen beroepsactiviteit had en alleen 
thuis verantwoordelijk was voor het huis
houden dat verricht werd door mannelijke 
Afrikaanse bedienden, de ‘boys’. De onge
makkelijkheid hierover bleek soms expli
ciet in het woningdebat. Jenssens pleidooi 
om het familiale leven in Congo intra 
maros te houden, kwam - zoals hij tijdens 
een van de discussies binnen de Association 
pour le Perfectionnement du Materiel 
Colonial zelf in bedekte maar niet mis te 
verstane termen aangaf - voort uit 
“quelques expériences que j’ai fait avec 
ma femme et que je voudrais à l’avenir 
épargner à d’autres”. [10]

De woning als ‘critical site’ 
van de ‘colonial encounter’

De hiërarchische ordeningen met betrek
king tot ras, klasse en gender die de kolo
niale samenleving kenmerkten, weerspie
gelden zich in de microkosmos van de ko
loniale woning. De fysieke scheiding tus
sen Europese stad en inlandse wijk die de 
koloniale stedenbouwkundige praktijk 
stuurde, werd doorgetrokken op het niveau 
van de woning: de koloniale woning be
staat uit het eigenlijke woonhuis van de 
blanke bewoner en de 'boyerie' bestemd 
voor het dienstpersoneel, die zich meestal 
achteraan het domein bevond. Maar net 
zoals de ‘zone neutre’ die op de stadsplan
nen werd aangeduid in de dagelijkse reali
teit niet per se een absolute grens mar
keerde, was ook de scheiding op het indi
viduele perceel relatief. De blanke bewo
ners en het Afrikaans dienstpersoneel 
moesten de grenzen van toegankelijkheid 
telkens opnieuw onderhandelen en afbake
nen. De diverse functies van de koloniale 
woning stelden daarbij soms tegengestelde 
eisen. Zo bijvoorbeeld conflicteerde het 
streven naar een open plattegrond en gevel- 
opbouw, om een dwarse ventilatie van de 
binnenruimtes te garanderen, onvermijde
lijk met de behoefte aan privacy van de 
blanke bewoners, die niet alleen een visuele 
maar ook een akoestische compartimente
ring van de ruimtes vereiste.

De verschuiving van de bungalow- 
naar de villatypologie illustreert de pogin
gen om private en publieke zones in de 
woning duidelijker te articuleren, en om zo 
de omgang met het Afrikaanse huisperso
neel op een meer strikte manier te regelen. 
In een tropische bungalow waren alle 
ruimtes, ook de meest intieme zoals badka
mers, doorgaans via portes fenêtres ontslo
ten op de veranda. Dat maakte een effi
ciënte, rechtstreekse bediening door de 
‘boys’ mogelijk. Maar het hield tegelijk in 
dat het huispersoneel, dat steeds als “ob
servateur et curieux” werd omschreven, op 
elk moment in de intimiteit kon binnen
breken. “If only I could get rid of the Man 
in the Next Room...”', zo verwoordde 
Rudyard Kipling treffend het gevoel van 
Unheimlichkeit dat resulteerde uit de al
omtegenwoordigheid en vrije circulatie 
van het huispersoneel die hij kende van de 
koloniale bungalows in Brits India. [11]

In de villatypologie waren de dienst- 
zones in het woonhuis duidelijker afgeba
kend. De villatypologie was immers geba
seerd op een planverdeling waarbij de 
boyerie via een afgesloten cour de service 
werd verbonden met een overdekte buiten
ruimte aan de achterzijde van de woning, 
de zogenaamde barza. De barza was hier
mee losgekoppeld van de buitenkamer of 
loggia voor de bewoner. Deze meer hiërar
chisch opgebouwde ruimteverdeling liet 
toe duidelijker graden van toegankelijk
heid te bepalen. Het prototype voor een 
koloniale woning dat werd gepresenteerd 
op de Brusselse Expo 58, geeft aan dat 
deze planoplossing aangehouden werd tot 
aan het eind van de koloniale periode. [12] 
Vergelijkbare planverdelingen komen ook 
voor in appartementsgebouwen, waarbij er 
steevast een apart trappenhuis voorzien is 
voor het dienstpersoneel, evenals aparte 
sanitaire cellen die aansluiten op de keu
ken, de wasplaats en het dienstterras. 
Dergelijke planverdelingen zijn zeker niet 
uniek voor de koloniale woonomgeving.

Les boys parfaits auxquels il n’est pas défendu d’aspirer.

Ook het Belgische burgerlijke woonhuis of 
appartement kende de gescheiden circula
tie voor een snelle en discrete bediening. 
In 1946 wees de architect Jean Delhaye in 
l’Appartement d’Aujourd’hui nog op het 
belang van het voorzien van een ojfice tus
sen eetkamer en keuken, die als bufferzone 
kon dienen tegen geurhinder en geluiden, 
maar ook tegen “les indiscrétions”. [13] 
Anders dan in de kolonie echter bevonden 
de vertrekken van het dienstpersoneel in 
de Belgische woning zich doorgaans in het 
huis zelf, vaak op de zolder of in de kelder
verdieping, en waren ze beter uitgerust. 
Ook bevatten ze doorgaans slaapvertrek
ken. Dat was in Belgisch Congo eerder 
uitzonderlijk. De koloniale wetgeving be
paalde immers nagenoeg overal - Katanga 
vormt de uitzondering — dat het huisperso
neel moest overnachten in de inlandse 
wijk.

Ruimtelijk zijn er dus zeker analo
gieën tussen de burgerwoning in België en 
de koloniale woning, maar de sociale reali
teit van het wonen was zeer verschillend. 
In de Belgische koloniale samenleving had 
iedereen ten minste één, maar meestal 
meerdere bedienden, en dit gold ook voor 
wie in België tot de lagere middenklasse 
behoorde. [14] Beschikken over dienstper
soneel impliceerde dus zoiets als een tijde
lijke sociale promotie, waarop sommige 
nieuwe kolonialen niet voorbereid waren. 
Het gebrek aan ervaring met deze vorm 
van ‘comfort’ gaf soms aanleiding tot con
flict en spanning. De reisgidsen voor toe
komstige kolonialen bevatten dan ook uit
voerige passages over de omgang met het 
Afrikaanse huispersoneel, waaruit steevast 
een onverbloemd paternalistische toon 
spreekt. Als sleuteladvies werd meegege
ven dat ‘boys’ als kinderen moesten wor
den benaderd. Het vrouwelijke lezers
publiek werd expliciet aangeraden om elke 
vorm van familiariteit met de ‘boys’ te 
vermijden en nauwlettend toe te zien op 
hun omgang met de kinderen.

Anderzijds hield de bijzondere vorm 
van de Belgische kolonisatie in dat vele 
kolonialen in Congo vrijgezel waren, 
waardoor zij de codes en omgangsvormen 
van het burgerlijke leefpatroon uit het 
moederland gemakkelijk doorbraken. De 
wijdverspreide praktijk van de ménagère 
of de Afrikaanse bijzit, die een ontmoeting 
impliceert in de beslotenheid van de wo
ning, tastte de fundamenten aan van het 

koloniale project, gebaseerd op raciale 
segregatie en hiërarchie. [15] De kinderen 
die uit dergelijke interraciale contacten 
voortkwamen, pasten immers in geen van 
beide bevolkingscategorieën van de kolo
niale samenleving. Het ‘kleurlingenvraag
stuk’ stelde ook de gendergevoeligheid in 
de discussie over huiselijkheid op een 
scherpe manier aan de orde. Intieme relaties 
tussen blanke mannen en Afrikaanse vrou
wen waren tot in de jaren ‘20 zo courant dat 
ze oogluikend werden getolereerd door de 
blanke gemeenschap. Verhoudingen tussen 
blanke vrouwen en Afrikaanse mannen 
daarentegen bleven taboe, ook al maakten 
ze ontegensprekelijk deel uit van de kolo
niale realiteit. Dergelijke verhoudingen, 
die aanzien werden als een “insoutenable 
et monstrueuse soumission symbolique du 
pouvoir colonial par le colonisé”, leidden 
niet zelden tot een gedwongen vertrek van 
de blanke vrouw uit de kolonie. [16]

De praktijk van de ménagère dwong 
de blanke man in veel gevallen tot het op
bouwen van specifieke vertrouwensrela
ties met het Afrikaanse huispersoneel en 
met de boy de chambre in het bijzonder. 
Wanneer het hoofdpersonage uit Blancs, 
een roman uit 1943, zich met een 
Afrikaanse terugtrekt, maant hij zijn ‘boy’ 
aan de wacht te houden op de veranda, 
want “les maisons de cette région ont des 
portes, mais pas de serrures”. [17] Meer 
nog dan in het Belgische burgerhuis liet de 
deur in de koloniale woning “op besliste 
wijze zien hoezeer scheiden en verbinden 
twee aspecten van precies dezelfde hande
ling zijn”. [18] Dit alles toont dat er binnen 
de geprivilegieerde contacten tussen de 
blanke bewoners en het Afrikaanse huis
personeel ruimte was voor een vrijere om
gang met de hiërarchische ordening van de 
koloniale samenleving. ‘Boys’ bekleedden 
een positie van 'middle figures’, die de 
koloniale conditie konden aangrijpen om 
zelf sociale promotie te maken (rekening 
houdend met de hiërarchische ordening 
binnen het dienstpersoneel volgens huis
houdelijke taak, leeftijd, maar ook naar et
nische afkomst). In dat opzicht vormde de 
koloniale woning een van de zeldzame 
plekken waar de kolonisator en de gekolo
niseerde even buiten de gangbare sociale 
codes van de koloniale samenleving en de 
colour bar konden stappen.

In de loop van de tijd zou de maat
schappelijke druk op het wonen echter sterk 

worden opgevoerd. Wanneer na de Eerste 
Wereldoorlog blanke vrouwen door de ko
loniale overheid worden gestimuleerd om 
naar Congo te gaan is dat zeker om de mo
raliteit van de blanke man te beschermen. 
De aanwezigheid van blanke vrouwen, zo 
luidde de redenering, zou immers een fami
liale atmosfeer creëren en vanzelf het norm
besef versterken. Niemand heeft die nieuwe 
politiek scherper verwoord dan dokter 
J.M. Habig. In diverse van zijn handleidin
gen voor toekomstige kolonialen stelde hij 
dat ze het vrijgezellenbestaan moesten 
ruilen voor een familiaal leven, omdat “Ie 
célibataire est la moitié d’un être. C’est 
métriquement et biologiquement un anor
mal”. [19] In enkele koloniale romans 
wordt de situatie die ontstaat door de 
komst van de Europese vrouw echter ook 
vanuit het omgekeerde perspectief belicht: 
de vrouw is een ‘indringster’ die de ver
trouwelijke verhouding tussen de blanke 
vrijgezel en zijn ‘boy(s)’ verstoort en hun 
vrijheden inperkt.

Een ‘verplaatst’ wonen

Toen de nieuwe gouverneur-generaal 
Pierre Ryckmans in 1934 zijn intrek nam 
in de woning die als officiële residentie te 
Leopoldstad fungeerde, en bijgevolg het 
belangrijkste overheidsgebouw in de kolo
nie was, noteerde hij in zijn dagboek 
“Impression très désagréable. Une cage à 
mouches vide. H faudra prendre des bibe
lots en masse, il n’y a ici que des tables et 
des chaises. Rien aux murs, aucun petit 
meuble meublant.” [20] Dit was de erva
ring van het overgrote deel van de blanke 
kolonialen die in de kolonie aankwamen. 
De huisvesting voor blanke kolonialen be
stond dan ook nagenoeg uitsluitend uit 
typewoningen, die geen individualiteit 
uitdrukten, maar wel een uniform straat
beeld opleverden dat de collectieve identi
teit van ‘Europese wijk’ kon markeren. De 
koloniaal was geen eigenaar maar voor een 
relatief korte periode de huurder van een 
‘onpersoonlijke’ woning die hij zich 
‘eigen’ moest maken.

In het koloniale discours over het 
wonen worden vanaf de interbellumjaren 
vooral de tuinaanleg en de interieurinrich
ting aangeprezen als middelen om een 
comme chez soi te scheppen. Beide kregen 
een meer dan opmerkelijke aandacht in 
publicaties gericht op een vrouwelijk le
zerspubliek. Het Bulletin de l’Union des 
Femmes Coloniales (UFC), bijvoorbeeld, 
bevatte een rubriek over de koloniale tuin, 
en publiceerde met regelmaat over wo
ninginrichting in Congo en over de laatste 
meubeltrends in België. In La Femme au 
Congo. Conseil aux partantes, een hand
boek uit 1956 uitgegeven onder auspiciën 
van de UFC, luidde het advies: “bâtissez 
votre nid, installez-vous dans votre de
meure, n’y campez pas. Evitez l’impression 
de provisoire. Fondez un vrai foyer, bien à 
vous, où votre mari, vos enfants et vous- 
même, tous, vous aimerez vivre [...] Avec 
les bibelots que vous avez emportés 
d’Europe, certains objets bien choisis, 
vous recréerez autour de vous l’atmosphère 
familiale et un lien s’établira entre votre 
nouvelle vie et celle que vous avez quit
tée.” [21] Het huis diende mentaal te ver
binden met het moederland. In de tuinru
brieken van het Bulletin de l’UFC werd 
aangestuurd op het kweken van Europese 
groenten, om de verbondenheid met het 
moederland ook op tafel te brengen. 
Dergelijke adviezen drongen de blanke 
echtgenote in de rol van een “relais à la 
métropole”, een rol die een cruciale scha
kel vormde in een overheidspolitiek die 
gericht was op korte verblijven van de 
blanke koloniaal. [22]

In een reisreportage schetst radio
reporter Jacques Danois het bizarre effect 
van zo’n doorgedreven Belgische aankle
ding van een koloniale woning 'en brousse’, 
De vrouw des huizes, die al 18 jaar in 
Congo woont, ontvangt hem in de keuken. 
De inrichting ervan, met onder meer een 
geïmporteerde buffetkast, een verzameling 
foto’s van de familie in België, versierin
gen in kant en een wandklok “en faux 
Delft”, herinnert hem onmiddellijk aan de 
keukens uit de streek van Bergen of 
Doornik: “Il faut que je regarde par la 
fenêtre y voir les palmiers, et les cocotiers 
pour me rendre compte que je suis en 
Afrique et, qui plus est, dans un coin où il 
n’y a aucune présence européenne.” [23] 
Het venster ‘opent op de wereld’ en kan de 
illusie van het Belgische interieur door
prikken: daarom valt op interieurfoto’s van 
koloniale woningen het raam doorgaans 
buiten het beeldkader of is het afgedekt 
met een gordijn...

Toch werd ook aanbevolen om de 
wooninrichting niet letterlijk te spiegelen 
aan die in het moederland, en ook een ze
kere ‘couleur locale’ toe te voegen. Dat16



kon bijvoorbeeld door Congolese maskers 
of textiel in het interieur op te nemen. Zo 
schreef Gaston-Denys Périer, criticus en 
promotor van Congolese kunst, over de 
koloniale modelwoning van de Congolese 
sectie op de Parijse wereldtentoonstelling 
van 1937 dat “Ie foyer [coloniale] n’est 
plus exclusivement européen [...] il aime 
s’entourer de ces objets décoratifs où 
s’inscrit le sentiment lyrique de la race 
noire, et qui si parfaitement s’accordent à 
l’ambiance”. [24] Dit advies getuigt van 
de toenemende erkenning van de decora
tieve en esthetische waarde van ‘traditio
nele’ Afrikaanse artefacten vanaf de jaren 
‘20. Dit gebruik van inheemse objecten 
voor de inrichting van het koloniale inte
rieur wijkt fundamenteel af van de trophy 
method of display die eerder, rond de 
eeuwwisseling, voorkwam in koloniale 
woningen en ook typerend is voor de laat 
19de-eeuwse museale presentatie van 
l’Afrique Noire. In dergelijke, doorgaans 
opzichtige presentaties - bijvoorbeeld 
waaiervormige displays van inlandse wa
pens - wordt de ‘buit’ uitgestald, passend 
bij het (zelf)beeld van de blanke pionier als 
veroveraar. [25] Het advies om door mid
del van Congolese artefacten een interieur 
te creëren ‘in harmonie met de Congolese 
omgeving’ gaat echter niet in tegen de 
basisoriëntatie van koloniale woning
inrichting, die geheel gericht is naar het 
Belgische burgerlijke interieur, met zijn 
westerse gezinswaarden, ingebed in het 
officiële beschavingsdiscours. De vanzelf
sprekendheid van het Belgische woonmo- 
del blijkt misschien nog het sterkst uit de 
manier waarop het in de jaren ‘50 werd 
opgedrongen aan de Congolese stedelijke 
elite of évolués, zoals ze in het koloniale 
jargon werden genoemd. De officiële 
beeldvorming over de évolués gebruikte 
vaak afbeeldingen van een Congolees gezin 
in een modelinterieur van hun cité-woning. 
Zich conformeren aan de Belgische bur
gerlijke leef- en woonpatronen gold im
mers als bewijs van “un désir sincère 
d’atteindre un degré plus avancé en civili
sation”. Het was een noodzakelijke voor
waarde voor het bekomen van de zoge
naamde carte du mérite civique of het sta
tuut van de immatriculé, die de Congolees 
toeliet een aantal sociale en raciale barriè
res te overbruggen. Vanuit dezelfde optiek 
werden Congolese vrouwen in scholen en 
sociale foyers opgeleid tot modelechtge- 
notes die, net als de blanke echtgenote, 
onder meer instonden voor de inrichting 
van het interieur. In de cités werden wed
strijden georganiseerd om het ‘goed wo
nen’ te stimuleren. Officiële inspectiecom- 
missies, die de aanvragen voor het beko
men van de carte du mérite civique beoor
deelden, konden onaangekondigd de inti
miteit van de woning binnendringen om na 
te gaan of er wel voldoende bestek of ser
vies aanwezig was, het beddengoed proper 
was of de leefruimte ordelijk en met smaak 
was ingericht. [26]

Deze promotie van het westerse 
woonmodel voor de gekoloniseerde bevol
king negeerde geheel de problematische 
werkelijkheid van dat model voor de blan
ke koloniaal. De verveling, het heimwee, 
de interraciale intimiteit en het (excessief) 
drankgebruik uit de koloniale literatuur 
zullen wel dichterlijk overdreven zijn, feit 
is dat ook officiële bronnen getuigen dat de 
sociale codes en de woonpatronen van de 
burgerlijke samenleving uit het moeder
land in de kolome onder druk stonden. 
Ook memoires van zowel Belgen als 
Congolezen documenteren de transgres
sies, wat daarom niet betekent dat het 
beeld dat ze geven van het koloniale wo
nen veralgemeend kan worden. [27] Er 
bestonden immers sterke regionale ver
schillen, en het resideren in een kleine post 
‘en brousse’ is iets anders dan een verblijf 
in stedelijke centra. Toch werd zelfs het 
wonen in de grote steden nooit geheel ‘ge
woon’. Zelfs in Leopoldstad, waar men 
zich in de naoorlogse periode door de 
vlotte verbindingen met het moederland 
een nagenoeg Europese levensstijl kon 
aanmeten, voedde de minderheidspositie 
van de blanke gemeenschap ten opzichte 
van de inlandse bevolking een “colonial 
anxiety”, die het vertrouwen aantastte in 
de burgerlijke woning als “a refuge from 
the competitive outside world, an incuba
tor for the moral development of children 
and a temple to conjugal sexuality”. [28] 
De koloniale onbehaaglijkheid had zeker 
ook te maken met de vaak kleine omvang 
van de blanke gemeenschap, wat een ster
ke sociale controle en een gedwongen 
deelname aan het blanke gemeenschaps
leven meebracht, dat desondanks door in
terne klasseverschillen verdeeld bleef. 
Bovendien was er de ongeschreven regel 
die stelde dat, zeker in rurale gebieden 
waar geen voorzieningen voor een tijdelijk 
verblijf waren, het eigen huis op elk mo-
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ment voor onaangekondigde blanke gasten 
- functionarissen op missie bijvoorbeeld - 
moest worden opengesteld. En daarbij 
kwam dan nog het zich bedreigd voelen in 
zijn intimiteit door de ‘loslippigheid’ van 
de ‘boys’, en de moeilijkheid om het sa
menleven in die intimiteit te regelen. Uit 
talrijke getuigenissen blijkt hoe vaak in
tense contacten tussen blanke en zwarte 
kinderen in de huiselijke context uiteinde
lijk botsten op de dagelijkse realiteit van 
de raciale segregatie en zo tot spanningen 
in het blanke gezinsleven leidden.

Het wonen in Congo vroeg van de 
kolonialen een voortdurende inspanning 
om hun positie tegenover de vreemde con
text te bepalen, en om de woonpatronen 
die zij meebrachten uit het moederland 
zelf aan te passen aan “les exigences de la 
vie coloniale”. En het was precies in de 
huiselijke sfeer van de koloniale woning 
dat Congolezen op de meest directe manier 
werden geconfronteerd met die realiteit én 
met haar gebreken. De woning en haar in
terieur waren daarom niet zozeer een 
“point de contact entre deux mondes qui 
n’avaient rien de commun, il y a moins de 
cinquante ans”, zoals Marie-Louise 
Comeliau in een handboek voor toekom
stige kolonialen uit 1955 zou beweren, als 
wel het toneel waarop het complexe karak
ter van de ‘colonial encounter’ zich op de 
meest scherpe manier toont. [29]
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Itinéraires croisés de la modernité au 
Congo Belge (1920-1950), nrs. 43-44 in de 
reeks Cahiers afficains/Afrika studies, 
Tervuren/Paris, CED AF/L’Harmattan, 
2001, pp. 239-282.
[3] De term ‘colonial encounter’ is cou
rant in de postkoloniale historiografie en 
duidt op meerduidige vormen van ontmoe
ting (dialoog, conflict, uitwisseling, métis
sage...) die in een koloniale context plaats
vonden. Voor een breed overzicht van 
deze thematiek in Congo aan de hand van

9 ,8

B

een bloemlezing uit de koloniale en post
koloniale literatuur, zie Antoine Tshitungu 
Kongolo, Aux pays du fleuve et des grands 
lacs. Tome I. Chocs et rencontres des cul
tures, Bruxelles, Archives & Musée de la 
Littérature, 2000.
[4] Voor analyses van de wooncultuur in 
Brits India vanuit dit perspectief, zie 
William J. Glover, ‘A Feeling of Absence 
from Old England’: the colonial bunga
low, in: Home Cultures, vol. 1, nr. 1,2004, 
pp. 61-82; Swati Chattopadhyay, Blurring 
Boundaries: the Limits of ‘White Town’ in 
Colonial Calcutta, in: Journal of the 
Society of Architectural Historians 59, 
nr. 2, 2000, pp. 154-179.
[5] Anthony D. King analyseert in zijn 
studie van het plannen en bouwen in Brits 
India verschillende schaalniveau’s van 
deze ‘environmental control’: in stadsplan
ning, gebouwen, kledij enzovoort. Zie 
Colonial Urban Development. Culture, 
Social Power and Environment, London, 
Routledge & Kegan Paul, 1976.
[6] Emile Henvaux, Les chances de 
l’architecture au Congo, in: La Maison, 
nr. 6, 1951, p. 223.
[7] Over de vele betekenissen van de 
term ‘comfort’ in de woning, lees Witold 
Rybczynski, Home. A Short History of an 
Idea, New York, Viking, 1986 (in het 
Frans vertaald als Le Confort. Cinq siècles 
d’habitation, 1989). Zie ook het werk van 
Monique Eleb, onder meer L’invention de 
l’habitation moderne. Paris 1880-1914, 
Bruxelles/Paris, A.A.M./Hazan, 1995.
[8] Général Donny (dir.), Manuel du 
Voyageur et du Résident au Congo, 
Tome II, Bruxelles, Société d'Etudes 
Coloniales, 1900, p. 47.
[9] J.M. Jenssen, in: Le matériel colonial, 
nr. 9,1913, p. 456.
[10] J.M. Jenssen, in: Le matériel colonial, 
nr. 15,1921, p. 439.
[11] Rudyard Kipling, geciteerd in 
Glover, op. cit. (noot 4), p. 77.
[12] Zie Johan Lagae, Modem Living in 
the Congo: the 1958 colonial housing ex
hibit and postwar domestic practices in the 
Belgian Congo, in: Journal of Architecture 
nr. 9, winter 2004, pp. 477-494.
[13] Hoewel Delhaye het niet met zoveel 
woorden zegt, mag er van worden uitge
gaan dat hij doelt op de indiscretie van het 
huispersoneel. Jean Delhaye, L ’appartement 
d’aujourd’hui, Liège, Ed. Desoer, [1946], 
pp. 108-109.

[14] Deze situatie zal enigszins wijzigen 
na 1945, met name in de belangrijke stede
lijke centra, door een groeiende bewust
wording onder het Afrikaanse dienstperso
neel die leidde tot claims voor hogere lo
nen. De praktijk van meerdere ‘boys’ te
werk te stellen zal vanaf dan teruglopen, 
wat de blanke echtgenote zal dwingen tot 
het opnemen van tal van huishoudelijke 
taken. Op dat moment doet zich een mas
sale introductie voor van een up-to-date 
uitrusting van de woning met allerlei elek
trische huishoudelijke apparaten.
[15] Anders dan losse seksuele relaties 
met een Congolese femme libre of prosti
tuée was de relatie tussen een blanke man 
en zijn ménagère gebaseerd op continuïteit 
en uniciteit, al bleef ze doorgaans gestuurd 
door een vorm van economische afhanke
lijkheid en had ze in de ogen van de blanke 
man geen bindend karakter.
[16] Voor een eerste aanzet tot historische 
analyse van het ‘kleurlingenvraagstuk’ van
uit Belgisch perspectief, zie Lissia Jeurissen, 
Quand le métis s’appelait ‘mulâtre’. 
Société, droit et pouvoir coloniaux face à la 
descendance des couples eurafricains dans 
l’ancien Congo belge, Louvain-la-Neuve, 
Academie Bruylant, 2003.
[17] Pierre Daye, Blancs, Bruxelles, Ignis, 
1943, p. 67.
[18] Georg Simmel, Brug en deur, 
Kampen, Kok Agora, 1990, p. 26 (oor
spronkelijk verschenen als Brücke und 
Tür, 1957).
[19] J.M. Habig, Enseignement médico- 
social pour coloniaux. Tome I: systéma
tique, Bruxelles, Ed. Universelle, 1946, 
p. 192. Zie ook Nancy Hunt, ‘Le bébé en 
brousse ’: European Women, African Birth 
Spacing, and Colonial Intervention in 
Breast Feeding in the Belgian Congo, in: 
Frederick Cooper & Ann Laura Stoler, 
Tensions of Empire. Colonial Cultures in a 
Bourgeois World, Berkeley, University of 
California Press, 1997, pp. 287-321.
[20] Pierre Ryckmans, geciteerd door 
Léon Pétillon in Récit. Congo 1929-1958, 
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1985, 
p. 61.
[21] La femme au Congo. Conseils aux 
partantes, Bruxelles, l’Union des Femmes 
Coloniales, 1956, p. 58.
[22] Voor een grondige bespreking van de 
blanke echtgenote als “relais à la métro
pole”, zie Pierre Halen, Le petit belge a vu 
grand. Une littérature coloniale, Bruxelles, 
Ed. Labor, 1993, pp. 296-302 & 344-348.
[23] Jacques Danois, Mon frère Bantu, 
Bruxelles, Ed. Pierre De Meyère, 1965, p. 62. 
[24] Gaston-Denys Périer, Le Pavillon du 
Congo, in: Les Beaux-Arts, themanummer 
gewijd aan “Le pavillon belge à 
l’Exposition de Paris”, nr. 251, 1937, 
pp. 63-64.
[25] Voor een discussie van de “trophy 
method of display”, zie Annie E. Coombes, 
Reinventing Africa. Museums, Material 
Culture and Popular Imagination in Late 
Victorian and Edwardian England, New 
Haven/London, Yale University Press, 
1994. Dergelijke interieurinrichtingen val
len ook aan te treffen in de woningen van 
koloniale pioniers in het moederland; het 
interieur van de woning van Luitenant 
Emile Storms te Elsene is een goed gedo
cumenteerd voorbeeld.
[26] Zie onder meer Jean-Marie Mutamba 
Makombo Kitatshima, Du Congo belge au 
Congo Indépendant 1940-1960. Emergence 
des ‘évolués’ et génèse du nationalisme, 
Kinshasa, Institut de Formation et 
d’Études Politiques, 1998, p. 70 e.v.; 
idem, Im Salon eines Kongolesischen 
‘évolué’ in den vierziger und fünfziger 
Jahren, in: Bogumil Jewsiewicki & 
Barbara Plankensteiner (red.), An/Sichten. 
Malerei aus dem Kongo 1900-2000, 
Wien, Springer, 2001, pp. 153-157.
[27] De laatste jaren zijn diverse memoi
res van voormalig kolonialen verschenen. 
Voor een kritische analyse van en omgang 
met dergelijke getuigenissen, zie Marie- 
Bénédicte Dembour, Recalling the Belgian 
Congo. Conversations and Introspection, 
New York, Berghahn Books, 2000. Voor 
getuigenissen van Congolezen, waaronder 
die van een voormalige ‘boy’, zie onder 
meer Violaine Sizaire (red.), Ukumbusho 
(souvenir). Mémoires de Lubumbashi: 
Images, Objets, Paroles, Paris, L’Harmattan, 
2001.
[28] Glover, op. cit. (noot 4), p. 62.
[29] Marie-Louise Comeliau, Au Congo. 
Face aux réalités, Bruxelles, Éd. L. Cuypers, 
1955, p. 65.

Illustraties

Uit: Marie-Louise Comeliau, Au Congo. 
Face aux réalités, Bruxelles, Éd. L. Cuypers, 
1955

D
e W

itte Raaf 116*
 juli-augustus 2005



%
I

g

J

DUJ<
22.06 > 04 -i

PALAIS
DES BEAUX-ARTS, 
BRUXELLES
PALEIS VOOR 
SCHONE KUNSTEN, 
BRUSSEL
CENTRE FOR 
FINE ARTS, 
BRUSSELS
INFOWWW.BOZAR.BE I + 32 (0)2 507 82 00

ON

INFOWWW.BOZAR.BE


Het Huis en de decoratieve Passie
Decor en kostuum in Gigi van Vincente Minnelli

Dirk Lauwaert

Het filmfestival van Cannes 1958 sluit af 
met de projectie - hors concours — van 
Gigi, van Vincente Minnelli. Deze muzi
kale komedie is een verrukkelijke hom
mage van het meest Amerikaanse film
genre aan de Franse cultuur. ’58 is het 
laatste festival zonder de Nouvelle Vague, 
maar mét Mon Oncle, de film die worstelt 
met de moderniteit. Ook Hollywood mu
teert: het vertrouwen in de film als zware 
industrie brokkelt af, men investeert steeds 
minder in carrières op lange termijn. In de 
plaats van stabiliteit komt het gokken. Gigi 
- een film bij uitstek gedragen door gene
reuze artistieke rijping - blijkt achteraf een 
afscheid.

Gigi is het product van een bedrijfs
cultuur; Minnelli is bij uitstek eerder een 
director dan een auteur. Als geen ander 
bloeide hij in teamverband (de legenda
rische Arthur Freed production unit van 
MGM). Minnelli bemiddelt tussen script 
en songs, decor en camera, acteurs en kos
tuums; hij bemiddelt tussen culturen, stij
len, periodes en genres, tussen generaties 
en geslachten. Hij staat in het midden en 
combineert, schikt, harmoniseert - zowel 
op de set als in de diëgetische wereld van 
de film. Zijn arbeidsethos is ook de sleutel 
voor zijn visuele stijl en voor het levens
ideaal dat hij zijn personages meegeeft. 
Om dat duidelijk te maken moet men Gigi 
met de enkele jaren later gemaakte My 
Fair Lady van George Cukor vergelijken. 
Beide dragen de signatuur van kostuum- 
en decorontwerper Cecil Beaton. Audrey 
Hepbum speelde de theaterversie van Gigi, 
en is my fair lady in de film van Cukor. 
Beide films hebben ook dezelfde tekst- en 
songwriters (Lemer en Loewe), en ze zijn 
gesitueerd in de belle époque, respectieve
lijk in Parijs en in Londen. Allebei gaan ze 
over de groei van een meisje tot vrouw. 
Maar tegenover de meedogenloze klasse- 
en sekseoorlog van My Fair Lady staat 
Gigi voor een milde en wijze meditatie 
over het verlangen en het herinneren. Zo 
misogyn als My Fair Lady is, zo feminien 
is Gigi.

De terugblik - in Gigi geïncarneerd door 
de figuur van Honoré Lachaille, gespeeld 
door Maurice Chevalier- is essentieel 
voor de betekenis van de film. De terug
blik creëert een interpretatieve dimensie 
binnenin de film, en die is afwezig bij 
Cukor. In Gigi geven de drie songs van 
Maurice Chevalier dat temporele thema 
aan: Thank Heaven For Little Girls (2) [1] 
is een ode aan de toekomst, I Remember It 
Well (22) gaat over de misverstanden van 
het herinneren, en I’m Glad I’m Not Young 
Anymore (31) is een hulde aan het relative
rende ouder worden. Drie songs waarvan 
de tijd telkens het onderwerp is. Niet de 

sekse, niet de klasse, maar het tijds
perspectief is bepalend. Noch het genre 
van de musical, noch Chevalier lezen de 
tijd als een voorbijgaan, maar als een 
terugkomen: niet het verlies, maar de herha- 
ling geldt hier - of hoe de temps retrouvé de 
illusie van een temps perdu corrigeert. Wat 
bij Proust een filosofische esthetiek van 
het herbeleven en dus het begrijpen is, 
wordt hier in het ‘amusement’ als essenti
ële levenskunst uitgedragen. De structuur 
van de revue en de vaudeville met opeen
volgende nummers zonder vooruitgang, de 
structuur van de song met de herhaling van 
het refrein, de populaire verhaalstructuren 
gebaseerd op eenvoudige opposities en 
overbekende resoluties: dit alles voedt een 
tijdloos ‘nu’ waarin later en vroeger elkaar 
dekken en niet uitsluiten. Dit is een wereld 
zonder het ‘te laat’, omdat herhaling en 
terugkeer triomferen over vooruitgang en 
dus onherroepelijk verlies.

Het terugkerende refrein is symptomatisch 
voor het soort oplossing dat het populaire 
amusement en de muzikale komedie in het 
bijzonder aanreiken. De cruciale opposi
ties van het verhaal (en dus van het publiek 
en de maatschappij waaraan het verhaal 
wordt verteld) lossen niet op in een dialec
tische sprong voorwaarts, ze worden weg
gelachen en weggezongen. Het probleem 
ontbindt zich in relativering. De tegenstel
lingen tussen mannelijk en vrouwelijk, 
tussen modem en ouderwets, tussen rebel
lie en conventie, tussen hoog en laag in 
sociale en culturele rangorde worden in de 
loop van de verschillende nummers en 
strofen, melodieën en kleurpatronen, kos
tuums en locaties telkens vanuit een andere 
hoek bekeken, zodat achter de eerste op
positie een diepere eenheid en continuïteit 
kan verschijnen.

De levenskunst (maar ook de artis
tieke truc) bestaat erin voor een principieel 
lijkend probleem een oplossing te zoeken 
op een heel ander vlak: een andere kleur, 
een andere stof, een andere klank of jurk, 
een ander recept. [2] De incongruentie tus
sen het probleem en zijn oplossing is geen 
inconsequentie, noch incoherentie, maar 
de prachtige illustratie van het bricolage- 
principe. Dit is de grote intellectuele erfe
nis van de populaire (film)cultuur en van 
het structuralisme: verhaal, geschiedenis 
en vooruitgang leveren niet meer (maar 
ook niet minder) dan variaties op een 
handvol blijvende thema’s die de onveran
derlijke materie zijn van het individuele 
leven en het samenleven. Dat inzicht 
draagt de populaire cultuur uit in een we
reld die zich niet aan de verslavende illu
sies van vernieuwing en vooruitgang wil 
onttrekken en deze voor werkelijker houdt 
dan het onveranderlijk terugkerende. Wat 
een charmante ironie dat juist de gewraak
te populaire cultuur het basisinzicht van 
ieder conservatisme uitdraagt, zonder één 
spatje reactionaire rancune!

***

Raymond Bellour wijdt een van zijn be
roemde (en beruchte) filmanalyses aan 
Gigi. [3] Zijn stelling is dat de klassieke 
(Amerikaanse) filmtaal gebaseerd is op 
rijmstructuren. Scènes, shots, verhaal
momenten, dialogen hernemen elkaar: het 
einde herneemt bijvoorbeeld het begin 
(met een verschil, uiteraard, want Gigi is 
op het einde geen jong meisje meer maar 
een rijk gehuwde dame) (1, 2 en 36). Dat 
verschil vernietigt de rijmstructuur niet, 
maar verhevigt ze: de nieuwe situatie 
wordt ingebed in het begin - het Bois de 
Boulogne als ruimte en als sociale conven
tie subsumeert het individuele levens- 
traject. Leslie Caron ziet er als jong meisje 
onherkenbaar anders uit dan als gehuwde 
dame, maar men vindt ze in dezelfde 
Avenue des Acacias. Het primaat van het 
rijm (van hetzelfde) op de (noodzakelijke!) 
variatie is het algemene esthetisch credo 
van Minnelli.

Zo lossen de narratieve veranderin
gen op in de constanten van het decor. Niet 
de individuele uitzonderlijkheid primeert 
hier, het explosieve acteertalent of het uit- 
zonderlijk narratieve traject; dat zijn 
slechts rimpelingen op het gevoelige op
pervlak van hét stramien, van een pattern. 
Niet verwonderlijk dat Minnelli regisseert 
als kostuumontwerper en decorbouwer. De 
regie speelt hier niet volgens een drama
tische, maar volgens een decoratieve logica; 
opeenvolging en ontwikkeling worden 
herijkt op nevenschikking. De esthetiek 
van Minnelli is integrerend: hoog en laag, 
oud en jong, modem en traditioneel, avant- 
garde en klassiek, Europees en Amerikaans 
worden gesubsumeerd onder een grotere, 
overkoepelende categorie die men decora
tief kan noemen. Het hele leven wordt 
herleid tot een vraag van een lucide balans: 
het gaat niet om de gelijkheid der seksen, 
maar om hun juiste schikking. Daarmee 
vervoegt Minnelli een lange rij filmmakers 
die hun problemen als vormen stellen en 
hun oplossingen ook op het vlak van de 
vormen zoeken. Hun nadruk op de vorm 
(als diepe structuur én als oppervlakte) is 
de - speelse en berustende — erkenning 
van een antropologische onveranderlijk
heid. Het gewraakte amusement is de plek 
waar dat inzicht - tegen de verwoestende 
vooruitgang in - onverwoestbaar heerst.

Rick Altman [4] radicaliseert de ana
lyse van Bellour, die nog te veel de klem
toon legt op de vooruitgang van het verhaal 
(de syntagmatische structuur), ten koste 
van de paradigmatische mechaniek van de 
film (en van het genre van de muzikale 
komedie).

Inderdaad, de narratieve drive van 
Gigi is opvallend laag. Het is een trage, 
voorspelbare film, waarin niet de groei van 
de personages en hun verhoudingen op de 
voorgrond staan, maar eerder de humor die 
in de tegenstellingen zichtbaar wordt voor 

de buitenstaander. De decoratieve logica 
doet ons buiten de personages plaats
nemen, geeft ons de blik van de karika- 
tuurtekenaar (de beroemde Sem, wiens 
spotprenten de generiek illustreren; of 
Constantin Guys, Baudelaires ideaal van 
de moderne kunstenaar waar Minnelli zich 
door liet inspireren). Ze maakt ons tot de 
typische postimpressionistische chroni
queur van het mondaine leven. Het stand
punt van Minnelli is dat van Toulouse- 
Lautrec of van zovele tekeningen van de 
Nabis: meekijkend over de schouder naar 
een spektakel dat minder belangrijk is dan 
de blik zelf op dat spektakel. Die typische 
blik van het eerste modernisme is antisym- 
bolistisch, want relativerend bij uitstek. 
Heel deze logica van decoratieve karika
tuur hangt vastgeknoopt aan de figuur van 
Lachaille (Chevalier) — hij is het ideolo
gische, esthetische centrum van de film. 
Hij is de juichende belichaming van het 
refrein.

***

Bellour en Altman houden vooral rekening 
met de decoupage en het verhaal, met de 
shots en het plot. Ook de bijzondere ‘par- 
lando'-stijl die Frederik Loewe rond de 
songs (en dialogen) van Alan Jay Lemer 
weefde, is een strategische component in 
het ideaal van een uitgebalanceerde inte
gratie die de overdrijving en het artificiële 
als een homeopathische dosis helium toe
dient aan het banale en alledaagse. De 
musicologische studie van libretto en par
tituur laten we echter aan iemand anders 
over, wij concentreren ons op een ander lid 
van het team, op Cecil Beaton, die voor 
decor en kostuums tekent. Beaton is een 
virtuoos modefotograaf en theaterdecora- 
teur die met Gigi en My Fair Lady twee 
onvolprezen hommages aan de Europese 
belle époque realiseerde. Net als Proust is 
hij een leven lang gefascineerd door de 
wijze waarop kleding en huisinrichting het 
gemoedsleven en de verhoudingen kunnen 
orkestreren. Zijn oordeel is stilistisch feil
loos en sociaal genadeloos. Als ultieme 
kenner en incarnatie van de inzet en de tac
tiek van het snobisme, kan Beaton deze 
twee zo verschillende meesterwerken over 
carrièreplanning door stijl en houding een 
perfecte (Gigi) en absolute (My Fair Lady) 
vorm geven. Beaton illustreert in beide 
films een ware filosofie van de aankleding; 
aankleding tegelijk van mensen én van hun 
interieur. In beide films is hij even mania
kaal accuraat als vrijpostig karikaturaal; 
zijn overdrijvingen en anachronismen 
shockeren de kostuumhistoricus, maar her
inneren ons eraan dat iedere geschiedschrij
ving evenzeer verplicht is aan het verleden 
als aan de stijl en de problematiek van het 
schrijven zelf. Nooit zoekt Beaton een 
doodse archeologische oplossing, steeds 
vitaliseert hij het oude materiaal met liefde
volle accenten, spot en compliciteit. Zo 19
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schrijft hij binnen iedere scène een subtiele 
eigen commentaar. Zijn filosofie van de 
aankleding is fundamenteel humoristisch, 
afstandelijk. Hij kleedt Leslie Caron als 
Gigi zodat we vanop een afstand kunnen 
kijken, over Beatons schouder heen. 
Vanuit de coulissen fluistert hij ons in de 
oren: is ze niet beeldig, want grappig!

Minnelli is nooit ver uit de buurt van 
Beaton. Hij kent het decoratievak immers 
als geen ander; jarenlang ontwierp hij de
cors en kostuums voor tientallen shows in 
Broadway; hij maakte er zelfs een show 
gewijd aan Beaton. Als regisseur voegt hij 
de plaatsing en bewegingen van de camera 
toe. Daarmee harmoniseert hij het geheel: 
hij schikt in het frame de acteurs, hun be
wegingen, de aankleding, de dialoog, de 
muziek. Door zijn overbekende lange 
shots (de gemiddelde shotlengte ligt boven 
2 minuten!) en ingewikkelde travelbewe- 
gingen geeft hij vorm aan zijn elegante af
standelijkheid tot het geheel. Met de ca
mera is hij de ultieme arrangeur van een 
fragiele blik over de schouders, tegelijk 
subtiel tegen zijn hoofdpersonages in: zij 
illustreren wat de film te vertellen heeft.

Voor de kostumering betekent dit dat 
de camera onophoudelijk het plezier van 
het verkleden - één van de charmes van 
iedere historische kostuumfilm - beklem
toont. Kostuums en decor worden minder 
beleefd dan geciteerd. Caron zt niet in 
haar kleren, ze draagt ze, laat ze zien. Dat 
is tegelijk het thema van verschillende scè
nes waarin nieuwe jurken gepast worden, 
maar ook de filosofie van de film. De kle
dij brengt ons niet dichter, bij de persona
ges, maar zit om hun figuur en rol, als de 
scherpe lijn van een karikatuur- of kos- 
tuumtekening. Die afstandelijkheid maakt 
het geheel koel, niet zwaar. De film be
werkt afstand in functie van lichtheid. De 
distantie is niet die van het kritische com
mentaar, maar die van de humor: niet 
scheiden, maar verbinden. De romantic 
interest blijft gering, omdat de nagestreef
de harmonie niet die tussen personages en 
hun verlangens is, maar tussen vormen. Zo 
is Gigi een verzoening tussen Franse en 
Amerikaanse smaak, tussen rococo en art 
nouveau, tussen de zwaarte van het Second 
Empire en die van de fifties. Het is voor 
Minnelli zelf de ultieme en imaginaire ver
zoening van ‘chic’ en 'rythm', van elegan
tie en beat, van snobisme en harmonie, van 
consumptie en wijsheid. Of hoe een deco
rateur van winkelvitrines (zoals Warhol 
trouwens) van onze obscene kooplust ge
bruikmaakt om ons te onderhouden over 
het leven als een kwestie van stijl, en over 
stijl als een kwestie van afstand.

***

Gigi is een novelle van Colette, een van 
haar laatste, maar ook een van haar suc
cesrijkste. Een novelle die op verrukkelijke 
wijze cynisme en onschuld, oprechtheid en 
berekening, naïviteit en luciditeit in elkaar 
vlecht, niet als twee polen die elkaar uit
sluiten, maar die elkaar impliceren. Gigi is 
een tienermeisje dat zonder vader bij haar 
grootmoeder opgroeit (de moeder, promi
nent aanwezig in de novelle, werd in latere 
bewerkingen weggeschreven en is in de 
film van Minnelli niets meer dan een opera
stem achter een deur die men steeds op
nieuw sluit). Gigi’s groottante plant voor 
haar een carrière die ze zelf met groot suc
ces afsloot: die van demi-mondaine. De 
grootmoeder helaas bracht het nooit verder 
dan grisette of lorette', haar sentimentele 
kijk op de liefde veroordeelt haar nu tot 
een kleinburgerlijke gezelligheid zonder 
de luxe van haar zus. Als Gigi het wil ma
ken moet ze, willen of niet, bij de grande 
horizontale van weleer, bij tante Alicia 
terecht.

De volwassen vrouwen hebben een 
louter economische kijk op het seksueel 
kapitaal van het meisje. Gigi zelf spreekt 
bij Colette ongekuist over een seksualiteit 
waarvan ze noch het libido en zeker niet de 
economische détournement die men haar 
voorstelt, vermoedt. Haar seksueel kapi
taal moet echter gevaloriseerd worden: 
manieren, etikette moet ze aanleren, en ze 
moet uit de kinderjurken. Gaston, in alle 
betekenissen de suikerbaron, is vriend aan 
huis. Zonder dat iemand (?) het beseft, 
blijkt hij de prooi. Zowel Gigi als Gaston 
moeten in een speculatieve kapitaalinves
tering gemanoeuvreerd worden. Feilloos 
tekent Colette zowel de sensuele volheid 
als de karikaturale tactieken uit, zowel de 
hilarische conventies als de wervelende 

spontaneïteit. Het verhaal is een circus
galop tussen hormonen; stof voor een bui
telende operette — iets als Ta Bouche van 
Maurice Yvain.

De novelle werd eerst een Franse 
film waarvoor Colette het scenario schreef, 
waarbij ze een tweede mannelijk persona
ge uitwerkte, Honoré Lachaille, als tegen
wicht voor het vrouwelijke trio. Anita 
Loos schreef een Amerikaanse toneel
versie waarin Audrey Hepburn triomfen 
oogstte, wat haar naar Hollywood leidde. 
Vincente Minnelli en zijn productieleider 
Arthur Freed ten slotte, droomden er al ja
ren van om een musicalversie van Gigi te 
maken. Voor libretto en muziek denken ze 
meteen aan My Fair Lady van Lemer en 
Loewe. Een vorm met een laag 'nummer- 
gehalte’, waaruit de dans zo goed als ver
dwenen is, met een opvallend dun show- 
karakter. Het overstatement en de glamour 
van de zang- en danspassages worden 
weggewerkt. Daardoor is de eenheid van 
de film de kernambitie geworden. Alle 
componenten komen veel meer op één lijn 
te liggen, waardoor de niveauverschillen 
die de musical zo charmant maken, ver
dwijnen ten voordele van een veel com
plexere totaalambitie. De beheerste virtuo
siteit van de twee scènes in Maxim’s (14-15 
en 34) is een prachtige illustratie van wer
kelijk grootse regie.

Gigi in de Amerikaanse cultuur 
plaatsen was niet eenvoudig. [5] De amo- 
raliteit van Colette moet toch ingekapseld 
worden in een matrimoniaal moralisme. 
Uiteraard ontstaan daardoor de dubbele 
bodems waarmee de Amerikaanse film 
juist zo klassiek kon worden. Is het klas
sieke niet bij uitstek de arbeid van de trans
criptie van het letterlijke in het gestileerde, 
van het expliciete in het impliciete, door 
een waaier van stijlfiguren die evenzoveel 
versprekingen zijn, en omgekeerd, van 
versprekingen die evenzoveel stijlfiguren 
illustreren? De ondeugende zinnen en 
cynische manoeuvres van de novelle ko
men in de film op een ander vlak, in decor, 
kostuums en songs, onweerstaanbaar - zij 
het geheel getransformeerd- toch weer 
naar boven. In deze even subtiel als heftig 
geklede en gedecoreerde film wordt 
Colettes inzicht in de sociale conventies en 
in de wet van het libido vertaald in kledij 
en interieur. Beaton maakt in een aantal 
strategische keuzes veel van de inzichten 
van Colette zichtbaar. Je moet het zicht
bare wel ernstig willen nemen.

***

Het theater is de meest voor de hand lig
gende locatie voor een musical. Waar an
ders kun je het best motiveren dat een per
sonage zingt en danst? Maak er een perfor
mer van! Maar Gigi speelt zich ver van de 
scène af. De locatie is huiselijk en de per
sonages zijn geen performers. In plaats van 
plankenkoorts is er het thuiskomen voor 
het avondeten (bijvoorbeeld 3 en 20). 
Grootmoeders salon waar ontvangen, ge
keuveld en gegeten wordt, omspant de film 
van begin tot eind. Binnen de eerste acco
lade van de openings- en slotscène in het 
Bois de Boulogne (1-2 en 36) is er de 
tweede accolade van scènes in het salon 
van de grootmoeder. In het Bois de 
Boulogne stelt Chevalier het probleem in 
algemene termen (vandaar ‘girls’ in het 
meervoud); bij de grootmoeder wordt één 
particulier voorbeeld aangegrepen, name
lijk Gigi zelf. Chevalier wijst op de einde
loos vele vormen van liefde of het misluk

ken ervan, bij de grootmoeder zien we 
hoe in dit ene geval de matrimoniale lief
de het onwaarschijnlijk haalt op de mer
cantiele.

In dat salon spelen zich niet minder 
dan acht scènes af. Alle andere locaties 
worden daaraan getoetst. Wat er ook elders 
in de wereld van het verhaal gebeurt, het 
wordt daar besproken en afgerekend. Hier 
hebben de grote confrontaties tussen de 
verlangens van Gaston en Gigi plaats en 
komt hun grote verzoening tot stand. Het is 
de ultieme topos van het diëgetisch univer
sum van deze film.

Deze ruimte boezemt vertrouwen 
in, onder meer omdat alles erin samen
komt: keuken (achteraan), slaapkamers 
(rechts), ingang (rechts), venster (links). 
Eén deur en men is ‘er’, bij Mamita, 
thuis, geborgen. Geen ruimtelijke afstan
delijkheid, geen hiërarchie, maar syn
these en symbiose. Die ene keer dat een 
zangnummer in een dansnummer om
slaat, zijn we niet bij Maxim’s, maar bij 
Mamita! Ook dat kan daar dus moeite
loos. De ruimtelijke logica maakt het 
wezen van het huiselijk geluk zichtbaar, 
namelijk het samenvloeien.

Het interieur van de grootmoeder is 
vooral onvergetelijk om zijn kleur. Met 
flamboyant rodé muurbekleding is dit het 
warme, pluchen; wat kitscherige en senti
mentele hart van het verhaal. Het gesatu- 
reerde rood doet de ogen knipperen en laat 
het interieur zien als een juwelenkistje. 
Chromatisch wordt alles erdoor naar bin
nen gericht. Met dit rood kan het binnen
vallend licht niet meer spelen, het moet er 
zich in vleien. Het is het fauvistisch rood 
van Matisse (of het rood van de pre- 
Renaissance), waarop het licht te pletter 
loopt. Minnelli citeert -behalve in het 
Bois de Boulogne en in Trouville - ner
gens het impressionisme, steeds het 
postimpressionisme; hij prefereert hier het 
kleurvlak zonder diepte (maakte hij geen 
film over Van Gogh?).

De emotionele weelde van Mamita’s 
salon kan echter niet verdoezelen dat de 
economische middelen er schaars zijn, en 
dat alle rekwisieten wat bij elkaar lijken 
verzameld. Een echo van de bohème zin
dert na - vooral in een piano rechts - door
heen het eclectische allegaartje van de in
richting.

Minnelli schrijft zich hier perfect in 
binnen een naoorlogse meditatie over het 
huiselijke. De grote melodrama’s van de 
jaren ‘50 (Sirk, Cukor, Minnelli) tonen het 
thuis dat geen haven meer blijkt te kunnen 
zijn. De voordeur en een spectaculaire trap 
spelen daarin een strategische rol. Voor
deuren scheiden, trappen beklimt men met 
moeite of men tuimelt er af. In Gigi zijn 
dezelfde instrumenten van het huis - de 
trap en voordeur - aanwezig, maar de trap 
-eigenlijk twee trappen - zit niet in het 
appartement, maar erbuiten. Die trap wordt 
in telkens nieuwe variaties van het hoop
vol en tevreden thuiskomen zelden afge
daald, maar des te meer beklommen. Het 
zijn misschien wel tien shots gespreid over 
de film, steeds vanuit een gelijkaardig 
standpunt, waarin die klimmende aan
komst, dat ruimtelijke crescendo getoond 
wordt: een klein motief waar de film niet 
genoeg van kan krijgen. De voordeur van 
Mamita gaat meteen open voor ieder be
zoek: geen controle, geen afwijzing, geen 
scheiding tussen binnen en buiten. Trap en 
deur brengen samen.

De interieurs van Gigi (en van alle 
musicals) zijn dan ook fundamenteel ver

schillend van de interieurs van de drama
tische film (melodrama, film noir of thril
ler). In het drama is. het interieur een façade 
waarachter een geheim verborgen zit. 
‘Achter de deur’ is de emblematische be
naming hiervoor en de titel van een film 
van Fritz Lang; Secret Beyond the Door. 
Aan de andere kant van wat wij zien, zit 
iets dat macht hééft over wat wij zien. In 
Gigi is er niets, achter de deur, want er is 
geen geheim. De ruimte is dan ook niet 
naar achter uitgestulpt, maar integendeel 
naar voor, naar de camera, naar ons toe. 
Een voorbeeld is de manier waarop in het 
salon de zetel links; in het beeld niet aan de 
ronde tafel is geschoven, maar naar de ca
mera, naar ons toe is gedraaid. Gaston gaat 
daar zitten en is daardoor weggedraaid van 
de keuken en Mamita, dus goed zichtbaar 
voor ons. Een trucje uit het theater, hier 
licht vervreemdend neergelegd voor de 
voeten van de camera.

Minnelli filmt de salonscènes steeds 
vanuit dezelfde hoek. We zien nooit de 
vierde wand. Hij accentueert daarmee niet 
een theatraal voetlicht, maar de aanwezig
heid van een camera. In lange shots be
weegt die soepel mee van links naar rechts 
en weer terug. Die bewegingen kneden de 
ruimte, maken haar tegelijk steeds nieuw 
en dus steeds meer vertrouwd. , brssalpu

In de figuur van Chevalier wordt de 
zichtbare camera zeer expliciet uitge
speeld. De camera bekijkt niet alleen de 
acteur, ; de i acteur bekijkt - omgekeerd- 
ook de camera. Zetten Gaston en Gigi zich 
in functie van de camera (zoals fotomodel
len bij de fotograaf), Chevalier claimt de 
camera zonder meer, hij onderwerpt de 
camera, Hij kijkt in de lens en richt zich 
commentariërend en zingend tot het pu
bliek. Dit is meteen de minst filmische van 
alle verhoudingen tussen camera en acteur. 
Chevalier (en daarmee de film) draait het 
verhaal de rug toe en richt zich tot het pu
bliek (1-2,12, 36). Deze figuur zette 
Chevalier al 25 jaar eerder uit, bij Lubitsch, 
met zoveel spitse charme. Het is een illusie-, 
doorbrekend manoeuvre dat ons verder van 
de personages plaatst, maar heel dicht bij 
de film zelf schuift: we zijn niet aan het 
verhaal onderworpen, maar denken met de 
verteller mee. ?

Daarmee versterkt Minnelli de logica 
van de oppervlakte en het zichtbare waar
op de musical in het algemeen is gebouwd 
en die in de decoratie van Beaton versterkt 
wordt. Achter de charmerende zanger loert 
geen onzichtbare; psychologische werke
lijkheid vol familiegeheimen. De toe
schouwer moet vooral kijken en niet inter- 
preteren. Hier geen familiaal labyrint met 
raadselachtige sporen, maar een heldere, 
esthetiserende afstand. Geen dramatische, 
maar een decoratieve ruimte. Minnelli is 
bij uitstek de regisseur die wil laten zien. 
Een film is voor hem een prentenboek (let
terlijk in The Pirate, maar ook in Gigi, in 
een van de episodesequensen, 18). 
Minnelli illustreert zijn films. Ieder shot is 
een vitrine voor kleuren, objecten, bewe
gingen, hun onderlinge combinaties en 
uiteindelijke harmonie. Deze display is 
essentieel in revuetheater, maar ook de 
kern van onze cultuur van consumptie. Bij 
Minnelli is display echter nooit obsceen en 
agressief, maar het subtiele zoeken naar 
harmonische verhoudingen en combina
ties. Niet het object, maar het arrangement 
staat centraal. Niet het bezit van het ding 
primeert, maar de niet bezitbare, niet 
koopbare, want abstracte verhouding tus
sen de dingen.
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Tegenover de woonst van Madame 
Alvarez, waar drie generaties vrouwen sa
menleven, staan alle andere locaties als 
niet-thuis. Ook al hangt aan dat salon een 
knagende twijfel: om thuis te zijn is het 
wel heel exuberant! Het is een getheatrali- 
seerde intimiteit, namelijk iets dat heel 
nadrukkelijk - té nadrukkelijk - toont hoe 
intiem het wel is en die intimiteit dus aan
wijst, niet realiseert. Mamita staat hoe dan 
ook in een theaterdecor. Haar thuis is uit
eindelijk dus niet wezenlijk verschillend 
van alle andere ruimtes waar wij samen 
met Gigi vreemd want niet-thuis zullen 
zijn.

Tegenover het rode salon staat in de 
eerste plaats het ruime, pastelkleurige ap
partement van tante Alicia (in vijf scènes, 
7-9,16,23,28 en 32). Hier niet de kitsche
rige kleur van warmte, maar de kille kleur 
van juwelen. De bewoonster verraadt zich 
niet door heftige kleuren. Het chromatisme 
is gedistingeerd, de culturele referentie is 
die naar de tweede helft van de 18de eeuw 
(tenminste zoals 1900 die interpreteerde, 
of zoals men die in een Amerikaanse musi
cal van 1950 verstond). Maar de basisfunc
tie van deze keuze is duidelijk: Alicia 
hoedt zich voor iedere verspreking over de 
scabreuze oorsprong van haar geld. Het 
interieur geeft haar sociale ambities aan: 
doen vergeten dat ze als courtisane haar 
welstand veroverde. Snobisme is haar fun- 
damentele drijfveer.

Dat wrede snobisme Wil ze ook op 
haar nichtje overdragen. Zij leert haar de 
regels van het spel: vrouwen verzamelen 
juwelen, mannen verzamelen vrouwen. 
Om de juwelen te verzamelen; moeten ze 
zich laten verzamelen door mannen. Om te 
verzamelen en verzameld te worden, moet 
men de regels kennen; dus in de klas van 
Alicia gaan zitten. Gigi leert er gemanierd 
eten, juwelen onderscheiden, door de 
ruimte schrijden, koffie schenken zonder 
dat het kopje trilt, een sigaar voorproeven 
en vooral hoe men vrouwelijk gekleed is 
(7, 8, 23). Weg moeten de bruuske, snelle 
gebaren, het onbeheerste, het spontane, de 
tomboy. Alicia helpt haar een beeld te zijn 
voor een publiek, een fantasma voor een 
minnaar. Die beeldfantasie is maar moge- 
lijk als het eigene van Gigi dat geen ogen
blik komt verstoren. De zelfbeheersing om 
dat eigene te onderdrukken is het wezen 
van etikette en elegantie. Gigi moet het ri
tueel van het mannelijk fantasma leren 
(tenminste zoals dat fantasma gerecon
strueerd wordt door de verbeelding van de 
vrouw).

Over de liefde - of de seksualiteit, of 
de verliefdheid - wordt niet gesproken. Bij 
Alicia worden plannen gesmeed (16, 23, 
28), wordt aan Gigi het doel van het spel 
uitgelegd en de middelen om dat te berei
ken. Ook bij Mamita wordt er gespeeld, 
maar voor het plezier van het spel (20), dat 
dan ook uitmondt in een söng en de enige 
dans van de hele film, het juichende Thé 
Night They Invented Champagne. Mamita’ s 
salon staat in het teken van spontaneïteit en 
onschuld: de afwezigheid van berekende 
seksualiteit. Als er bij Mamita wordt on
derhandeld tussen Gigi en Gaston, dan niet 
over de winstverdeling, maar over het spel 
zelf. Gaat Gigi juwelen verzamelen en zal 
Gaston haar in zijn collectie opnemen? In 
het bloedrode salon is de inzet niet het 
spelen, maar het spel.

Tegenover de twee fundamenteel vrouwe
lijke appartementen van het verhaal staan 
twee andere spectaculaire, mannelijke
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ruimtes: Maxim’s -het restaurant waar 
mannen met hun vrouwen pronken - en 
het schitterende art-nouveau-interieur van 
Honoré Lachaille, het modieuze optrekje 
van een vieux garçon.

Hier is de datering van het verhaal 
het duidelijkst: 1900, het jaar van de 
wereldexpo in Parijs waar de art nouveau 
triomfeerde. Beide mannelijke ruimtes zijn 
ingericht volgens de laatste smaak. Beaton 
moet in het optrekje van Lachaille een re
pliek geven op het historische decor van 
Maxim’s. Hij slaagt daar feilloos in.

Maxim’s is de zwarte, glimmende 
oester waarin vrouwen als kleurige vissen 
in een aquarium verschijnen. Het apparte
ment van Lachaille is een luxe van hout 
(niet van textiel zoals bij Alicia), van bruin 
en geel (niet van pastel), van horizontale 
golvende lijnen (niet van verticale zuiltjes 
en drapering).

Het appartement van Lachaille is de 
plaats waar mannen plannen maken, plan
nen waarvan het succes bij Maxim’s ge
toond moet worden. Leert Alicia hoe je 
een minnaar moet krijgen en houden, 
Gaston leert bij Lachaille hoe je van een 
minnares los hoort te geraken. Want een 
vrouw pot haar diamanten op, een man 
vervangt de ene vrouw door een volgen
de. Hij accumuleert niet, maar varieert. 
Dat maakt Alicia ook zo kil, Chevalier 
daarentegen'zo warm: hijlpot niet op, 
maar geeft uit. Daarom is deze garçon 
ook zo jong. Er is steeds een ander per
spectief.

Bij Alicia stroomt het buitenlicht hel
der en koud naar binnen, alles gericht op 
beheersing en rationaliteit. Haar huis is 
van kristal en hoort bij een bejaarde diva 
die zich in narcisme opsluit. In dat kille 
huis heeft alles de vaste plaats van een 
goede belegging. Het comfort komt hier op 
de tweede plaats; eerst is er het principe. 
Heel anders dan bij de moderne Honoré, 
waar het. comfort de richtinggevende 
waarde is. Niet de samengeknepen tuitjes- 
mond van Alicia, niet de hautaine kaars
rechte houding, niet de beheersing, maar 
integendeel champagne, felicitaties, zelf
spot en gerelativeerd eergevoel. Dezelfde 
strategische plannen, maar lacherig en en
thousiast gespeeld. Het contrast tussen 
deze drie locaties, het thuis van Mamita, 
het appartement van Alicia en dat van 
Honoré is.dan ook een van de grote en ef
ficiënte esthetisch-stilistische articulaties 
van de film.

Tegenover deze drie zo bijzondere 
interieurs en hun arrangement staat 
Maxim’s in twee spectaculaire scènes (12- 
14 en 34). Deze betoverende grot van 
zwart, spiegels en een beetje rood (de om
gekeerde verhouding als bij de grootmoe
der) organiseert de wereld van de nacht, 
van de illegitieme verhoudingen en de 
schijn. Alles is hier sprookjesachtig be
vreemdend. De twee scènes hebben het 
beste uit de ploeg gehaald. Beaton gaat 
zich te buiten aan een uitzinnig aangeklede 
parade van vrouwen - mooier nog want 
bescheidener dan de beroemde Ascotscène 
in My Fair Lady. Tegenover het wit/ 
monochrome van deze laatste film, staat 
het uitbundig polychrome in Maxim’s. De 
vrouwen poseren en paraderen zoals we ze 
ons herinneren uit de modefoto’s van die 
periode. Het is die specifieke taal die 
Dovima in het begin van Funny Face paro
dieert, de taal waarin Bettina voor de ca
mera van Penn, Maywald en Avedon staat: 
overgestileerde haughtiness, een parodie 
van het snobisme.
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De twee scènes bevatten een gelijkaardige 
confrontatie tussen Gaston en zijn maî
tresse: zowel Madame Exelmans als Gigi 
castreren hem. Beiden spelen perfect hun 
rol, maar zonder ziel - Exelmans omdat ze 
verliefd is, maar niet op Gaston, Gigi om
dat ze verliefd is, maar op Gaston. 
Maxim’s is het paleis van de prins waar de 
kandidaten getest worden; het is de plaats 
van de revelatie. Dat is bij Gigi dubbel: ze 
slaagt in het examen van volleerde gezel
schapsdame, maar het is niet dat examen 
dat hij wilde afnemen, merkt Gaston 
plots.

Deze vier ruimtes zijn binnenruimtes. 
Daartegenover staat Parijs, zijn parken en 
straten: het Bois de Boulogne (1,2,36), de 
Jardin du Luxembourg (9, 10, 27), de 
Eiffeltoren (5), de Pont Alexandre (27), de 
place Furstenberg (27, 35) enzovoort. 
•Twee locaties voeren ons helemaal buiten 
Parijs, naar de kust: Honfleur (15) en 
Trouville (21, 22). Soms zijn het uitge
werkte scènes, soms korte shots van een 
episodesequens. Samen geven ze een sterk 
gevoel van lokaliteit: de film speelt zich 
echt af in Parijs! De film is niet alleen een 
studiofantasie, die fantasie wordt in realis
tische referenties ingebed. In die legering 
Van vormelijk raffinement en realisme zijn 
zowel Beaton als Minnelli góed thuis. Niet 
dat de fantasie ' er geloofwaardiger door 
wordt, integendeel, het realisme-effect 
wordt deel van de fantasie. Heel de wereld 
wordt geësthetiseerd. De manier waarop 
Minnelli Parijs in beeld brengt, is dan ook 
radicaal verschillend van de manier waar
op Truffaut dat het jaar daarop doet in Les 
Quatre cents Coups: glanspapier tegen
over groezelige kranteninkt.

De stad is voor Gigi bij het zingen van 
The Parisians (9 en 10), en voor Gaston bij 
het zingen van It’s A Bore (5) en Gigi (27), 
een traject om uitdrukking te geven aan hun 
verwarring. Gastons ennui krijgt een echo 
in Gigi’s ergernis. Er is niets dat me boeit, 
zingt Gaston; ik begrijp niets van die liefde, 
zingt Gigi. Waarover gaat dit allemaal?, 
zingen ze beiden in opperste verwarring. 
Tijdens twee wandelingen - een overdag, 
een ’s nachts- langs dezelfde plaatsen 
realiseert Gaston zich dat Gigi een vrouw is 
(en dus collectable) en dat ze zijn vrouw 
moet worden (waardoor hij afstand doet 
van het collectioneren).

In Trouville zingt Chevalier het 
ironisch-ontroerende I Remember It Well 
(later ook de titel van Minnelli’s auto
biografie!). Grootmoeder, Honoré, Gaston 
en Gigi komen onder de betovering van het 
strand en de vakantie. De jongelui ravotten 
als tieners, de oudjes kijken vertederd toe 
en fantaseren, tenminste Chevalier doet 
dat. Bellour heeft terecht gewezen op de 
kleine letters van de tekst en de merkwaar
dige oedipale Familienroman die hier her
schreven wordt. Gigi is plots de dochter 
van Madame Alvarez, Gaston bijna de 
zoon van Honoré. Het oude paar herstelt 
zich in bitterzoete herinneringen, die 
Honoré nooit juist krijgt. Het herstelde 
paar en de herschreven genealogie plaatst 
de familiale fantasie in het hart van de 
film. De intensiteit van die virtuele fami
liale structuur bepaalt de emotionele com
plexiteit en rijkdom van de hele film. Dat 
de scène deels op locatie (in Californië!), 
deels in de studio is opgenomen, maakt 
haar fragiliteit en haar intensiteit alleen 
maar groter. Wat een productionele nood
oplossing was, blijkt achteraf een stilis
tische en symbolische voltreffer te zijn. De 

ironie van het I Remember It Well - waar
bij hij onverstoorbaar over het verleden 
zingt, maar zij dat telkens in één woord 
weerlegt - maakt het nummer tot een van 
de grote teksten van het populaire lied. Dit 
is een type scène zoals we die ook bij 
Yasujiro Ozu te zien krijgen, waar het on
overkomelijke verschil tussen mannen en 
vrouwen in een hartverscheurende harmo
nie samen-/uiteenvalt.

De kunst van het distribueren van ruimtes 
over situaties, personages en gevoelens is 
feilloos in Gigi. De densiteit die daardoor 
ontstaat en die de locaties dramatiseert, de 
manier waarop de personages zich met 
ruimtes uiteenzetten, is verrukkelijk. We 
zien hoe de ruimtes vectoren uitzetten die 
ze met elkaar verbindt en ze opponeert. Zo 
staan mannelijke ruimtes tegenover vrou
welijke: Mamita’s en Alicia’s appartement 
tegenover Maxim’s en het appartement 
van Honoré. De eerste zijn duidelijk de 
belangrijkste, daarom krijgen de twee an
dere zoveel visuele aandacht: ze moeten er 
spectaculair uitzien om indruk te kunnen 
maken. Toch is er een chromatische soli
dariteit tussen Maxim’s en Mamita’s salon 
- hun zwart en rood behoren tot dezelfde 
affectieve en ideologische familie. De 
pastelkleuren en de bruinen en gelen van 
respectievelijk Alicia en Honoré getuigen 
van een savoir-faire, veraf van de extreme 
overdreven contrasten van Mamita’s en 
Maxim’s salon. Anderzijds: de twee man
nelijke ruimtes zijn een modem en esthe
tisch manifest voor het gewaagde radicaal 
nieuwe; de twee vrouwelijke ruimtes lig
gen in het bekende verleden, nabij voor de 
grootmoeder, in het verre ancien régime 
bij Alicia.

Honoré steekt dan ook geen enkele 
keer de barrière naar de vrouwelijke ruim
tes over. Wat zou hij zich bij Alicia kun
nen herinneren? Het verhaal zou kantelen, 
moesten we hem bij de grootmoeder zien. 
Van hun kant wagen noch Alicia noch de 
grootmoeder de stap naar de mannen
ruimtes: die hoofdstukken zijn afgesloten.

Gaston en Gigi steken wel over: de 
eerste vlucht uit Maxim’s naar Mamita, de 
tweede verovert tevergeefs Maxim’s, want 
de lessen van Alicia waren niet aan haar 
besteed.

En Honoré? Hij is de flaneur van de 
film, zijn plek is de stad, zijn dynamiek de 
reis, het wandelen. In andere genres heet 
hij detective, psychopaat, clochard: op de 
stoep heeft hij zijn observatiepunt, op het 
trottoir formuleert hij zijn filosofie, de 
wandelstok is zijn liniaal waarmee hij het 
algemene herkent in de honderden inci
denten van zijn wandeltochten.

Het Bóis de Boulogne is dan ook dé 
ruimte van Honoré, de Avenue des Acacias 
is gewijd aan wandelaars, glijdende koet
sen, een publiek op stoeltjes en banken: de 
parade. De echo’s gaan van Manets La 
Musique aux Tuileries (1862) tot Seurats 
Un Dimanche à la Grande Jatte (1884/86). 
Hier is hij de ceremoniemeester van een 
Comédie Humaine, heerst hij over de uto
pische ruimte van het sociale. Maxim’s is 
er de nachtversie van. Opnieuw een paar 
echo’s: Manets Bal Masqué à l’Opéra 
(1883) en Seurats Parade (1887/88). 
Tegenover spiegels, de flora; in plaats van 
concentratie, continue beweging; geen 
bonte, maar genuanceerde kleuren. 
Maxim’s en het Bois de Boulogne staan 
als natuur tegenover antinatuur, als dag 
tegenover nacht, als wandelen en parade
ren tegenover zitten, praten en eten, als 
pralend opgekleed zijn tegenover uitda
gend en prikkelend afgekleed, als wereld 
van vrouwen tegenover wereld van man
nen. Want in Maxim’s wordt de man be
diend, in het Bois wordt de vrouw gevoerd. 
Het park is het verlengde van het huis, 
Maxim’s is er de ontkenning van. In het 
Bois de Boulogne houdt men de schijn 
hoog, in Maxim’s laat men zich gaan. In 
Maxim’s is de uitbundigheid groot en nes
telen vrouwen zich onder de vleugels van 
mannelijke branie; in het Bois is de vrou
welijke controle meedogenloos en be
schutten mannen zich voor hun castratie.

Zo is iedere ruimte in Gigi het ver
trekpunt van een onuitputtelijke beeld
spraak, omdat de opposities zo helder zijn, 
de narratieve functies zo feilloos zijn ge
kozen, en er steeds van het meest vanzelf
sprekende werd uitgegaan. Juist omdat 
niets spitsvondig is, werkt de associatieve 
keten zo goed. Omdat alles voorspelbaar 
is, laat de verteller ons toe de verbindingen 
en schikkingen te zien. Precies omdat we
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niet moeten verklaren, zien we veel dui
delijker de verhoudingen. Precies zoals 
de complexiteit van een jurk niet in haar 
verklaring zit maar in de associatieve 
poten-tialiteit, zo is het ruimtelijke 
pattern dat Minnelli onder Gigi heeft 
uitgespreid zo banaal vanzelfsprekend, 
zodat we nooit explicatief achterom kij
ken, maar ons steeds opnieuw laten ver
rukken door de gezichten die het voor de 
hand liggende voor ons opent. Dynamiek 
ontstaat door de overlappende en con
trasterende reprises. De rijkdom zit in de 
verhoudingen.

Neem de ‘verhouding’ tussen de be
jaarde Honoré en de jonge Gigi. Ze kruisen 
elkaar alleen maar heel oppervlakkig, in 
het Bois de Boulogne en ‘Chez Maxim’s’. 
Toch is de band tussen beiden wezenlijk 
voor de film: tussen de verteller - Honoré/ 
Chevalier die binnen de film terugblikt
en zijn personage (Gigi) is de band tegelijk 
filiaal en amoureus. Hij verkondigt de wet 
waaronder zij - onbewust van die wet - 
leeft. Zij heeft er wel naar gehandeld, zij 
heeft de plaats ingenomen die hij van bij 
de proloog al voor haar had klaargemaakt. 
Als een Olympische godheid bekijkt, 
stuurt en mint Chevalier zijn creatuur. 
Zoals de tekenaar soms zijn eigen hand 
tekent waaruit dan één van zijn personages 
verschijnt, net zo ontdubbelt de film zich 
in de verhouding van Gigi en Honoré. 
Waarbij Honoré Gigi in zijn hand heeft en 
aan Gaston de plicht overlaat om met haar 
te leven. Ooit kan hij zich misschien ver
zoenen met het geheim ervan dat Honoré 
blijkbaar zorgeloos bezit.

Amusement is de kunst om met banali
teiten en evidenties te werken. De kunst 
bestaat er niet in ze te verdiepen, maar ze 
in verhoudingen te plaatsen: niet het reliëf, 
maar de schikking in een vlak is het doel. 
Het is bij uitstek een modernistisch ideaal 
én een archaïsch ideaal van het knutselen. 
Minnelli geeft aan zijn materiaal nooit een 
meerwaarde door het te verdiepen, hij 
haalt integendeel alle diepte weg door zich 
exclusief bezig te houden met het arrange
ment. Geen intellectuele ideeën, maar 
praktische ideeën voor inrichting en aan
kleding bepalen zijn werk. Hij is de onver
moeibare majordome die ieder filmshot de 
correcte omgeving geeft, zodat er een 
maximale resonantie wordt opgeroepen. 
Rond een eenvoudig thema orkestreert 
Minnelli een zee van kleuren en vormen 
met talloze historische en erotische con
notaties. Hij zoekt niet naar de kern van 
dramatische, maar naar de kern van stilis
tische eenheden, naar stylèmes zou men 
kunnen zeggen. De geobsedeerdheid waar
mee hij ieder detail plaatst - en wat een 
medeplichtige had hij daarin met Beaton! - 
maakt hem tot die uiterst zeldzame estheet 
en dandy van de Amerikaanse film. 
Argwanend tegenover emoties verpakt hij 
ze, opgewonden en overbezorgd, maar ze 
tegelijk verstikkend in details. Wie de 
pathologieën van het huis - dat toch wezen
lijk de inrichting ervan is - wil begrijpen, 
vindt in Minnelli’s werk een goudmijn.

***

In dit decor brengt de kledij een onophou
delijke stroom van beweeglijkheid en ver
andering. Het kostuum is vooral een re
pliek: op een situatie, een locatie, een te
genspeler. Het kostuum is minder een be
zit, eerder een handelingsprogramma; 
minder een teken dan iets performatiefs; 
minder constaterend dan een project; het is 
geen feit, maar potentialiteit. In een huis 
woont men, vaak een leven lang; kledij 
gaat iedere dag aan en uit, verandert met 
seizoenen en gevoelens. In kledij beweegt 
men, de bewegingen worden door de kledij 
aangestuurd. De kledij zet de grondtoon 
van ieder gesprek, van ieder samenspel: 
zowel de personages als de acteurs spelen 
binnen een krachtenveld uitgezet door hun 
kostuums.

Gigi draagt 12 verschillende ensem
bles. De tocht doorheen die garderobe 
brengt haar van garçon manqué naar ele
gante societydame, van ergenis over de 
liefde tot erkenning van haar rol in de lief
de. We zien haar voor het eerst als figu- 
rantje in het Bois de Boulogne aan Honoré 
voorbij huppelen, in een heel kinderlijke, 
speelse jurk met bolero in rode Schotse 
stof en met een strohoedje (ensemble I). 
We zien haar in de epiloog Honoré ter
loops even groeten in hetzelfde Bois de 
Boulogne, opnieuw een figurant tussen 

tientallen anderen, in een uitzinnig mauve 
ensemble met gigantische pluimhoed en 
imposante boa (ensemble XII). Hoe kon 
het onschuldige meisje die complexe, 
lachwekkende, pompeuze dame worden? 
Deze twee uitersten in Gigi’s garderobe 
vertellen een paradoxale evolutie van het 
hoofdpersonage: volwassen geworden, 
maar ten koste van wat haar zo aantrekke
lijk maakte.

Over haar garderobe wordt expliciet 
gediscussieerd. Tante Alicia laat een kleer
maakster met model naar haar appartement 
komen om een aantal jurken (VII in 23) 
voor te stellen, Gaston wijst haar eerste 
echt vrouwelijke jurk (VIII in 24) resoluut 
en verontwaardigd af. Deze discussies 
gaan over de metamorfose van little girl 
naar dame. Dat is geen discussie over jur
ken, over het uiterlijk, maar over de defini
tie van vrouwelijkheid. Beide pogingen 
mislukken.

Voor de modescène (23) bij Alicia 
ontwerpt Beaton een nadrukkelijk lach
wekkende jurk. Hoe doe je dat? Je maakt 
hem te groot, je zet een immense bloem- 
strik op de hals die haar mond verbergt, je 
kiest een kleur (mauve/zwart) die eerder 
aan rouw doet denken en geeft het kleed 
met zijn zwarte verticale decoratie van 
schouders tot rok de pandenstructuur van 
de 18de-eeuwse jurken die tante Alicia 
draagt. Het succes waarmee zij gekleed is, 
wordt een ramp bij haar nichtje. Gigi’s 
mislukte jurk is een parodie op die van 
Alicia en zegt dat iedere generatie voor 
haar eigen autonomie en erotiek (zo 
wezenlijk aan elkaar gekoppeld) een eigen 
lichaamsbeeld moet ontwerpen.

De afwijzing door Gaston van de 
jurk die voor hem gekozen werd (VIII) is 
veelbetekenend: hij laat in zijn libidineu- 
ze kaarten kijken. Het meisje is een vrouw 
geworden. De mannelijke blik die dat 
veronderstelt, wordt hem geheel onver
wacht afgedwongen. In plaats van ge
charmeerd is hij verontwaardigd; het 
meisje is een opgezette pop, een karika
tuur van de vrouwelijkheid, een Olympia 
(Hoffmann).

Tegenover die twee mislukte trans- 
formatiepogingen staan twee geslaagde 

jurken: een schitterende baljurk (XI) waar
mee ze aan de arm van Gaston naar 
Maxim’s gaat en het verbluffende mono
chrome ensemble waarmee ze in de epi
loog verschijnt (XII).

Deze vier cruciale jurken van Gigi als 
vrouw vormen samen een stevige con
structie waarbinnen allerlei combinaties 
gemaakt worden. Zo staan de twee mis
lukte ensembles niet eenduidig tegenover 
elkaar als slecht tegenover goed; er zijn 
ook intrigerende kruisverbindingen. Neem 
de kleur: de twee mislukte jurken zijn 
mauve en wit, de twee geslaagde wit en 
mauve. De kleur van de belachelijke jurk 
contamineert de laatste succesrijke jurk; 
zoals het wit van de baljurk zijn esthe
tische triomf via het wit terugprojecteert 
op de mislukte witte jurk waarin Gigi 
hooghartig ‘haar vrouw staat’. Het mauve 
lijkt de kleur van de aliënatie, het wit de 
kleur van de eigenheid.

De vier jurken geven telkens een ver
sie van de vrouwelijkheid: eerst zit haar 
‘vrouw zijn’ als een aapjeskostuum om 
haar heen (VII). Leslie Caron staat erbij als 
een gedresseerd hondje in een kleedje. Het 
kledijvoorstel van de groottante is dat van 
het Second Empire, al vier decennia ver
jaard. De vrouw is hier een compacte 
massa onder de taille en een compacte 

buste erboven. Goed voor een potig 
vrouwtje, niet voor een jonge gazelle.

Het eerste witte kleed (VIII) heeft 
een heel ander silhouet en karakter: met 
een geaccentueerde boezem, ingesnoerde 
taille, opvallend hoge kraag, een corsage 
met een punt tot op de navel, volants rond 
de mouw en over de schouders hangend, 
ziet ze er vinnig uit, scherp. Het lichaams
beeld is niet rond, maar recht en omhoog
geduwd door korset en corsage. Haar pose 
wordt daardoor hautain en offensief: opge
spannen draait ze scherp en hoekig op haar 
as, één en al concentratie van vrouwelijk
heid, die als een tol alles om zich heen 
wegmaait. De hoge kraag, de nauwe mou
wen, de strakke heupen articuleren haar 
anatomie als een wapen. Dit is niet meer 
de Victoriaanse oma, maar de kordate 
nieuwe bourgeoise zoals de kunstenaars 
van die tijd ze liefst niet schilderden: té 
agressief burgerlijk. Vanuit de gecorset- 
teerde taille kijkt ze neer op de zittende 
Gaston. Ze kan het inderdaad hoog en ar
rogant spelen.

Het derde ensemble (XI) is het 
kroonstuk van de film. Gigi verschijnt 
theatraal in de deuropening van haar meis
jeskamer, ze glijdt het huis uit aan de arm 
van Gaston en zo Maxim’s binnen. Heel 
anders ziet ze eruit dan de gehoonde 
Madame Exelmans (12-14), die hysterisch 
gekleurd is en volhangt met chiffons: alles 
om zich vooral niet te laten definiëren. 
Haar uitbundige spel maskeert: ze is een 
fausse amoureuse. Enkele scènes later zit 
Leslie Caron op dezelfde plaats, schijnbaar 
in dezelfde rol dus, maar met andere ambi
ties. Om te beginnen draagt ze een jurk 
zoals de modernen die zullen schilderen: 
de Nabis, Whistler, maar ook Boldini en 
Sargent. Gedrapeerde, eerder dan gecon
strueerde jurken. Geen korset dat de taille 
steunt, geen opvallende boezem, de jurk 
van onder de boezem vrij gedrapeerd (neo
klassiek), met een achteraan doorhangende 
sleep die de jonge vinnigheid omzet in 
traag schrijden. Geen accenten meer, geen 
articulaties, geen anatomie: het kleed is 
één enkele, genereuze lijn van denken en 
handelen. Een geraceerd minimalisme dat 
het ideaal van de hele moderniteit is. Het 
ensemble zit vol verwijzingen naar de 
haute couture van de jaren ‘50: handschoe
nen tot boven de elleboog, brede V-hals, 
ontblote schouders. Dat is allemaal in een 
extreem contrast met de eerste witte jurk. 
Hier is verdere discussie uitgesloten. Gigi 
heeft maar één argument en voegt daar 
verder niets aan toe. Niet verwonderlijk 
dat ze niet boos discussieert, maar huilt en 
jammert als haar voorstel Gaston niet be
vredigt. Het prachtige kleed maakt haar 
mooi, maar weerloos, want zonder weder
woord. Hiermee kan ze in het spel van de 
liefde óf alles winnen óf alles verliezen. In 
dit ensemble is ze fanatiek, zoals de grote 
couturiers van de fifties dat waren, Dior, 
Balanciaga, Givenchy, maar ook hun foto
grafen Penn en Avedon. Fanatiek en abso
luut, in die zin dat ze de vrouw het voorstel 
deden om niet met redeneringen op de prop
pen te komen, maar met een eenduidige 
verklaring. ‘Ik ben vrouw’, zonder een 
‘maar’. Het is tegelijk een uiting van ex
treem romantisme en moderne directheid.

Wat een contrast nogmaals met dat 
allerlaatste ensemble (XII). In de beroem
de beschrijving van de theatervoorstelling 
van Berma door Proust in Le Côté des 
Guermantes [6] worden de avondjurken 
van de prinses en de gravin de Guermantes 
beschreven en gecontrasteerd. De prinses 

is ‘gekostumeerd’, haar kapsel té gecom
pliceerd, haar pluimen overdadig, overdre
ven ‘Duits-romantisch en enthousiast’. De 
gravin daarentegen is van ‘une précision 
tout brittanique’, sober en geraffineerd, 
zonder versieringen en dus volgens de 
prinses toch een beetje koud, maar hoe dan 
ook van een ‘raffinement exquis’. Het is 
alsof Minnelli/Beaton de tegenstelling tus
sen de gravin en de prinses hebben gepro
jecteerd op Gigi als minnares en als echt
genote. De commentatoren die de film in 
die slotbeelden op een tactloze vergissing 
betrappen, die de ambitie en competentie 
van de makers in twijfel doet trekken, heb
ben iets over het hoofd gezien, namelijk 
dat deze oppositie historisch juist is en dat 
ze inhoudelijk voor een omkering zorgt 
van het obligate happy end. Minnelli en 
Beaton hebben een brandende angel in het 
einde gestoken: Gigi is in die laatste jurk 
tegelijk sociaal geslaagd en moreel ge
buisd. Heeft ze Gaston van het collectione
ren afgeholpen, in die jurk geeft ze toch 
maar aan dat ze collectable was en is. Met 
de boa en de hoed met een toren van plui
men erbovenop, in het al eerder verdacht 
gemaakte mauve, in die nauw aansluitende 
kokerjurk, loopt ze eerder in een variété- 
kostuum, rond dan in een wandelpak. 
Tegenover het traject van oprechtheid dat 
Gigi in de twee witte jurken aflegt, staat 
deze slotjurk als een dubieuze pirouette. 
Wat zeggen Beaton en Minnelli hier over 
Gigi? Dat ze op de een of andere manier 
toch tot de familie der opzichtige horizon
tales behoort.

Vier ensembles om de vrouwelijkheid van 
Gigi te construeren. Daar gaat een voor
zichtig leertraject aan vooraf, onder de 
hoede van grootmoeder en groottante. Het 
is een traject waarin kleur en motief gaan
deweg veranderen: van een drukke, veel
kleurige rode Schotse stof naar een mono
chroom textiel met steeds minder motieven 
en culminerend in het wit. Gigi wordt door 
haar garderobe gaandeweg steeds duidelij
ker en eenduidiger gedefinieerd. Des te 
opmerkelijker die coda waarin dat traject 
wordt omgebogen.

Haar domesticatie wordt ingezet via 
een marineblauw dat het publiek van de 
film makkelijk kon associëren met een 
schooluniform (II, Hl en VI). Vooral het 
ensemble VI, waarin ze leert hoe ze een 
sigaar moet ‘voorproeven’, is een frappant 
voorbeeld van die transformatie. Het is een 
koningsblauw ensemble dat op het uni
form lijkt van de Air France hostess (ont
worpen door Carven). Enkele jaren later 
zal Truffaut in Peau Douce een hartver
scheurende hulde brengen aan de steriele 
schoonheid ervan. Het ensemble - waar
van we de rok nooit te zien krijgen - is 
vooraan gesloten, met een siemaad waar
aan enkele sierknoppen zijn bevestigd. 
Met zijn kort rechtopstaand kraagje is het 
ensemble ondenkbaar in 1900. Het is een 
korte scène, zodat de toeschouwer geen 
tijd heeft zich te verbazen, maar toch de 
actualisering van Leslie Caron even mee
krijgt: de eigentijdse actrice ziet er heel 
even zeer fifties uit. In combinatie met het 
historiserende archaïsme van Alicia ont
staat plots een heel absurde situatie. Maar 
het anachronisme van de snit functioneert 
ook als een adjectief voor de domesticatie 
van Gigi: zo extreem wil men haar aanpas
sen. Zo geeft de kledij een metacommen
taar in de marge; niet dat men er ooit op 
let, maar - wat de kern is in film - men 
heeft het wel gezien.



Bekijken we de hele garderobe van Gigi. 
Niet alleen om de ensembles te vergelij
ken, maar nu ook om die garderobe te zien 
als een traject van de ene bewegingsstijl 
naar de andere. Kledij immers stileert de 
houding, de motoriek. Geen groter contrast 
in dat bewegingsregister dan de eerste 
scène van Gigi bij tante Alicia. Het gaat er 
trouwens meteen over: beheersing! Alicia 
is gekleed in een stijl die tegelijk heel sen
sueel is, maar ook heel artificiële bewegin
gen voorschrijft. Die combinatie is trou
wens heel opwindend: deel van een eroti
serende elegantie; deel van de strategie 
van aantrekkelijkheid en afstandelijkheid. 
Gigi zelf is een wilde gazelle die zich geen 
enkele houding weet te geven. Haar Schots 
ensemble draagt die idee perfect.

Het traject doorheen de drie blauwe 
ensembles gaat van rebels schoolmeisje 
naar gedisciplineerde airhostess (II, VI). 
Aan zee zien we haar in een blauwe bad- 
jurk (eerder dan een badpak) (Hl) en in een 
wit sportief ensemble (IV). Ook hier over
heerst de vrije beweging van een onge
dwongen lichaam. Hoe ongedwongen on
derstreept de film door het contrast met 
een wel zeer stroeve speelster op de ten
nisbaan. Pas bij de tweede lessenreeks (23) 
toomt Gigi stilaan haar fysieke uitbundig
heid in. Over het pakje VI hadden we het 
al. Het pakje V is informeel, met te grote 
strikken die men in de jaren ’50 en ‘60 
goed kende. De combinatie van witte bloes 
en donkerblauwe rok heeft iets van de out
fit van een telefoniste. Het uniform kon
digt zich al aan! Het ensemble IX dat de 
overgang maakt tussen de twee mislukte 
en de twee succesrijke vrouwelijke ensem
bles past in dezelfde lijn. Het zijn twee 
heel deftige fiancée ensembles, heel erg 
BCBG. Brengt ze er de eerste keer niets 
van terecht - ze morst koffie - de tweede 
keer zit ze al helemaal in de rol. Het mor
sen zegt dat ze haar bewegingen nog niet 
onder controle heeft; dat ze een jurk en 
bloes draagt waarvan ze de impliciete ver
ordeningen niet begrijpt. Want om als 
vrouw zichtbaar te zijn, moet je een heel 
precieze selectie maken uit alle bewegin
gen die je met je lichaam kunt realiseren: 
je moet een gestileerde versie van je na
tuurlijke motoriek maken. Hoe trager, hoe 
meer men je ook kan bekijken. Die traag
heid is een versie van de stilte die de vrouw 
wordt opgelegd om des te meer macht te 
kunnen uitoefenen op de verbeelding. Pas 
dan kan je een beeld zijn, een figuur in het 
fantasmatische veld van een mogelijke 
minnaar. Iedere spontaneïteit maakt je 
reëel en dus niet meer zichtbaar voor het 
erotische fantasma van de man. De vrouw 
moet een voorbeeldig beeld zijn. Haar 
gehoorzaamheid is onderdeel van het 
beeld. (Dat wil de film, die over Gigi en 
niet over Gaston gaat, ons tenminste doen 
geloven.)

Aan de wieg van dit traject van argeloos 
meisje naar gearriveerde dame met dat ty
pisch hollywoodiaanse sarcastische happy 
end staan twee vrouwen: grootmoeder 
Mamita en groottante Alicia. Ze nemen in 
de gezamenlijke amoureus-economische 
strategie een andere tactische plaats in. 
Mamita is een genereuze huismoeder met 
sceptische, maar tegelijk reële herinnerin
gen aan de liefde.

Mamita is gekleed in de ouderwetse 
stijl van de jaren 1880, niet in de eigen
tijdse van 1900. Ze is niet jong meer, 
kleedt zich naar haar leeftijd. De kleur van 
haar jurken is donkerblauw. Des te sterker 

contrasteert ze met de meerkleurigheid en 
het latere wit van Gigi en met de lichte to
nen van Gaston. Het meest spectaculair is 
natuurlijk het contrast met haar zus, Alicia. 
De film maakt meteen de veel beschei
dener middelen van Mamita duidelijk en 
de zo verschillende waarden die ze inbren
gen. Mamita houdt niets op en is ook in 
haar kledij een stabiel referentiepunt: men
sen (Gaston bijvoorbeeld) komen met haar 
praten, bij haar klagen en zuchten. Ze leeft 
mee. Dat kan ze omdat ze zelf geen project 
meer heeft.

Kleedt Mamita zich in een verouderde 
stijl (iedereen ziet het meteen in de film, ook 
al ken je niets van kostuumgeschiedenis) en 
wekt ze zo vertrouwen, tante Alicia kleedt 
zich in een werkelijk oude stijl om afstand 
te scheppen en snobistische ambities te 
realiseren. Alicia voert een historisch theater 
op, een variatie op Madame de Pompadour 
door Boucher. De hoofdlijn van haar jur
ken is niet horizontaal maar verticaal. 
Panden lopen van schouders naar voeten 
en worden vooraan door een middenpand 
gescheiden en geaccentueerd. Het is een 
lichaamsbeeld dat in de lengte opengepeld 
wordt in plaats van dwars uit elkaar te wor
den genomen bij de taille. Deze histori
serende stijl, deze fantasie van een ancien 
régime combineert wonderwel met het 
economisch cynisme waarmee Alicia het 
leven van Gigi hoopt te kunnen sturen. 
Geen snobistischer mensen dan arrivisten. 
De eerste jurk waarin Alicia Gigi ontvangt 
(7-9), is opnieuw een schoolvoorbeeld van 
stilistische contaminaties. Het rokgedeelte 
onderaan is zonder meer een citaat van 
Givenchy’s spectaculaire baljurk voor 
Hepburn in Sabrinat een langszij opbollen
de sleep, rond een nauwsluitende rok. 
Ondenkbaar in de 18de eeuw, maar enthou
siasmerend voor het publiek van de film. 
Zag Hepburn er als welwillende royalty uit, 
Alicia gebruikt het om de grootst mogelij
ke afstand te scheppen. Beaton zegt iets 
over Givenchy. Hepbum mag er dan al 
verliefd uitzien, in zo’n jurk ben je vooral 
verpletterend.

Alicia’s laatste optreden (32-33) is 
een hilarische fantasie. Een blauwrood 
mantelpakje in officierssnit (de mouwen), 
een parmantig hoedje met links en rechts 
twee rechtopstaande pluimpjes als een 
echte oorlogshelm (een Grande Duchesse 
de Gerolstein!). Ze marcheert de reeds ge
citeerde trap op, begeleid door mars
muziek: ten aanval! Ze heeft haar rococo- 
burcht verlaten en bestormt het klein
burgerlijke, met sentimentaliteit besmette 
appartement van haar zus. De stratège 
moet zich met lijf en leden in de veldslag 
gooien. Het kostuum kleedt niet alleen het 
personage, maar duidt het ook. De kledij is 
niet alleen functioneel binnen het verhaal, 
maar is ook een extradiëgetische beden
king over de rol. Beaton drijft de spot met 
haar.

Tegenover de drie vrouwen staan de twee 
mannen, Gaston en Honoré. Wè kunnen ze 
eigenlijk alleen maar samen begrijpen. 
Chevalier is de context voor Gaston. De 
laatste verveelt zich, de eerste nooit; 
Gaston is nooit, Honoré altijd enthousiast. 
Gaston heeft alles, niets drijft hem nog. Hij 
is een lastig personage. Hoe krijgen we 
deze suffige suikerbaron in beweging? 
Niet dus, maar Honoré maakt alles goed: 
ontspannen nonchalance, esthetisch raffi
nement, spontaneïteit in een keurslijf, 
sportieve informaliteit. Niet verwonderlijk 
dat er een structurele verhouding is tussen 

Gigi en Honoré. Hij vertelt en begrijpt 
haar. Zij is zijn personage. Haar levenslot 
heeft zijn aandacht, levert hem een illustra
tie voor zijn levensinzicht. Het is voor en 
over haar dat hij zingt. Hij draagt haar 
- niet aan de arm, maar wel in de hand.

Honoré is ondeugend en snaaks ge
kleed: te lichte kleuren, te opvallend. De 
antipode van de dandy dus, die de sombere 
regels van zijn tijd met perfectie volgt. Het 
lijkt soms of we even het kleurenpalet te 
zien krijgen van het begin van de 19de 
eeuw, van de flamboyante ‘macaroni’s’ en 
‘incroyables’ van het directoire. Honoré 
heeft niets van de kwetsende scherpte van 
de dandy, maar is een levensgenietende 
excentriekeling. Neem de kamerjas waarin 
we hem onder het scheermes van zijn but
ler in zijn art-nouveau-appartement vinden 
(14). Hij is de roekeloze estheet van de 
modernste stijl (niet de donkere estheet- 
melancholicus zoals de dandy). Chevalier 
zou nooit principes kunnen verdedigen 
-hij is de incarnatie van de melodieuze 
oplossing en het soepele compromis. Hij is 
nu eenmaal het wezen van de tijd en de 
instabiliteit. Zo wordt de strijd tussen man
nen en vrouwen in deze film met vele gra
den omlaaggeduwd: zo erg als Alicia het 
voorstelt is het nu ook weer niet; zo saai 
als Gaston de vrouwen vindt, zijn ze niet. 
Dit gaat niet om een sekseoorlog, het is 
een seksekomedie. Wie denkt hier het spel 
te leiden wordt bij de neus genomen. Het 
gaat niet om gezag en hiërarchie, maar om 
geluk. Een geluk dat niet dom is, maar 
slim. Iedereen in de film jaagt het na, maar 
‘le bonheur’ zoekt zijn eigen weg.

***

Een film wordt steeds gemaakt binnen de 
mogelijkheden van zijn tijd en voor de ver
wachtingspatronen van een (wereld)publiek. 
De norm van de film ligt niet in een (steeds 
relatieve) historische waarheid, maar in 
een zeer duidelijk kader van publieks- 
verwachtingen. Zo moest de seksuele 
moraal van Colette aangepast worden aan 
het moralisme van de Amerikaanse film
industrie. Zo moest Caron tegelijk als haar 
personage, maar ook als de star Caron ge
kleed worden. Zo moesten de uiterst sub
tiele nuances der generaties zoniet in hun 
letterlijke juistheid, dan toch als schema 
leesbaar blijven voor een publiek waarvan 
alleen de meest bejaarden de eeuwwisse
ling gekend konden hebben. Twee strate
gieën liggen daarbij voor de hand: het 
vergroten van de contrasten, dus het ver
eenvoudigen van de nuances, en daarnaast 
het introduceren van eigentijdse elementen 
om de bedoeling te verduidelijken. Dit 
laatste zorgt voor de vaak zo gewraakte 
anachronismen van de kostuumfilm; een 
veroordeling die de interessantste vraag 
echter misloopt: welke mogelijkheden 
biedt het hedendaagse citaat in de histo
rische context die opgeroepen wordt? 
Welke stijl en betekeniseffecten kunnen 
daar gegenereerd en gelezen worden? De 
decoratieve cultuur is bij uitstek doordron
gen van de strategie van het anachronisme. 
De cultuur is een geschiedenis van erfla
tingen: het geërfde moet in de nieuwe 
context van de volgende generaties zijn 
plaats krijgen en dus een anachronisme 
blijven.

Gigi is een palimpsest, een opeenstapeling 
van elkaar o verschrijvende en ondergra
vende deelteksten. Verschillende culturen, 
tijden, media, auteurs zitten er in een ui

terst complexe en levendige verhouding 
met elkaar verweven. De strakke, klassiek 
hollywoodiaanse filmgrammatica, het in 
elkaar hakende en echoënde schematisme 
van de muzikale komedie geven aan de 
film een vorm die al die lagen ook in 
samenklank weet te brengen. Het is die 
vorm die latere generaties toelaat zich be
grijpend en onderzoekend, verrukt en 
ademloos met het werk te blijven uiteen
zetten. Het is juist de vorm die de duur
zaamheid van een Werk garandeert. Want 
van een onmiddellijk verstaan is met het 
verloop der jaren steeds minder sprake. 
Het is integendeel de helderheid van de 
vorm die toelaat de vroegere evidenties 
van een zeer populaire en succesrijke film, 
volgens onze eigen evidenties te herlezen.

Dit complexe spel -dat de stijl- 
bewuste mens heel intuïtief kan spelen - 
gebeurt binnen een weinig gesofistikeerd 
medium als de film, waar het publiek niet 
specialistisch en kleinschalig is, maar im
mens en met geringe bagage. Het is dit 
soort films er niet om te doen het publiek 
als gelijken aan het spel met de stijlnuan- 
ces te laten deelnemen, maar hen op een 
vanzelfsprekende manier daartoe uit te 
nodigen. Die genereuze openheid ten aan
zien van een publiek dat men niet direct op 
zijn competentie aanspreekt, maar wel op 
zijn gevoeligheid voor het complexe en 
mooie, steekt schril af tegen de later zo 
dominante verhouding van misprijzen. 
Men deelt de culturele rijkdom, men on
dervraagt er niet over. Is dat een van de 
verklaringen waarom zowel Minnelli als 
Beaton zo zuinig zijn in hun commentaar op 
hun eigen arbeid, op hun eigen stilistische 
drijfveren en gevoeligheden? Het volstaat 
voor hen om de cultuurgeschiedenis in al 
haar vormelijke praal op het scherm te zet
ten, als een uitgelaten spektakel.

Met dank aan Frieda Sorber, conservator 
van de Historische Collectie van het 
MoMu, voor de kostuumhistorische toe
lichtingen.

Noten

[1] De nummers verwijzen naar de 
hoofdstukken van de dvd Gigi.
[2] De autobiografische en cultuurkritische 
geschriften van Eric de Kuyper illustreren op 
een perfecte manier deze strategie van Ie 
déplacement.
[3] Raymond Bellour, L’ Analyse du 
Film, Segmenter/Analyser, Paris, Editions 
Albatros, 1979, pp. 247-270 (met een vol
ledige lijst van scènes).
[4] Rick Altman, The American Musical, 
London, British Film Institute, 1987, p. 21 ev. 
[5] Elisabeth Landeson, Colette aux 
Etats-Unis, in: Cahiers Colette nr. 19, So
ciété des amis de Colette, 1997. Zie ook 
Hugh Fordin, The World of Entertainment, 
New York, Avon Books, 1975, p. 453 ev. 
[6] Marcel Proust, Le Côté des Guer- 
mantes, I, Paris, Gallimard, collection fo
lio, 2003, pp. 47-48.

Illustraties

Pagina 19: het ensemble in Schotse stof uit 
de openingssequens (ensemble I in 2).

Pagina 20: het ‘Air France’ kostuum met 
siemaad en sierknoop tijdens een les van 
tante Alicia (ensemble VI in 23).

Pagina 21: het eerste vrouwelijke kleed 
waarin Gigi afgewezen wordt (ensemble 
Vin in 24).

Pagina 22: het balkleed van Gigi (ensem
ble XI in 33).

Pagina 23: Gigi toch als demi-mondaine in 
de epiloog (ensemble XII in 36).
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Gekleurde VoRmgeving
Kunst-Design en het Dagelijkse leven

MEUNIER IN DIALOOG
Een actueel kunstparcours door Leuven

AALST
Van 11 juni 2005 tot 9 oktober 2005
Belfort, Stedelijk Museum, CC De Werf, Kiekens Kleding, Industrieel 
pand Rechteroever Drie Sleutelstraat 74, openluchtlocaties tussen

Oude Vismarkt en St. Elisabethsite, galerie In Situ, galerie C. De Vos

Stefan ANNEREL, Etienne BOSSUT, Martin BOURDANOVE, 
Franck BRAGIGAND, Stéphane CALAIS, Maurizio CATTELAN,Cum*, 
Allan Mc COLLUM, Plamen DEJANOFF en Swetlana HEGER, 
Stefaan OHEEOENE, Sylvie FLEURY, Sonja GANGL, Tina HAASE, 
Leni HOFFMANN, Twan JANSSEN, Remy jUNGERMAN, Fransje KILLAARS, 
Klaas KLOOSTERBOER, Michel LEONARDI, David NEIRINGS, 
Annelies PEINADO, Grayson PERRY, Werner REITERER, Peter SANTINO, 
Roland SCHIMMEL, Regine SCHUMANN, Lionel SCOCCIMARO, SPIT Leuven, 
jaïr STRASCHNOW 8 Gitte NYGAARO, Annette STREYL, Robert THERRIEN, 
Philippe TONNARD, Dario URZAY, Kevin van BRAAK, 
jan van den DOBBELSTEEN, Christie van der HAAK, 
Ignace VAN INGELGOM, Andrea ZITTEL...

Curator: jan De Nys, projectmedewerker 
hedendaagse kunst Stedelijk Museum Aalst

§ ; e \

STAD AALSTA
4 s

DENDEREND

van 11/06 tot 09/10/2005
van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur 

weekend van 14 tot 18 uur

Toegang gratis 
Info: Stedelijk Museum (0) 53 - 73 23 45 
www.aalst.be * email museum@aalst.be

ALLAN SEKULA
SVEN ’ T JOLLE 
KOEN BROUCKE 
VINCENT MEESSEN

Nog TOT EN MET 25 SEPTEMBER 2005

Meunier in dialoog. Een actueel kunstparcours door Leuven met 
werk van Allan Sekula, Sven ’t Jolie, Koen Broucke en Vincent 
Meessen.
Een eigentijdse interpretatie rond , liet oeuvre Van Constantin 
Meunier en de actuele sociale problematiek. D
OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN DE STAD
VERTREKPUNT STEDELIJK MUSEUM VANDER KELEN-MERTENS, 
Savoyestraat 6, 3000 Leuven

22 AUGUSTUS TOT EN MET 25 SEPTEMBER 2005

IN DIALOOG - EXTRA
THE LOTTERY OF THE SEA
AND THOUGHTS ON CONSTANTIN MEUNIER MET NIEUW WERK 
van Allan Sekula
STUK Kunstencentrum Leuven, Naamsestraat 96,3000 Leuven

1 TOT EN MET 8 SEPTEMBER 2005

IN DIALOOG - EXTRA
FILMPROGRAMMA MET DOCUMENTAIRES VAN O.A. ALLAN SEKULA, 
Joris Ivens, Patrick Jean, Vincent Monnikendam, Agnes Varda 
CinemaZed, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Dit project kwam tot stand met de steun van:

Fonds régional d’art contemporain Nord-Pas de Calais
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Met dank aan: Galerie C. De Vos, Galerie In Situ, Kiekens Kleding, Teleshop Aalst
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Voor meer informatie over het parcours en de randactiviteiten 
film symposium atelier cursus wijk-en buurtwerkingen

0 1 6 22 69 06
WWW.LEUVEN .B E/MUSEUMSITE 

(ONDER EXPO)

Leuven. Eësnuiit
Eeuwenoud, Huimif

springlevend. dliiljc2

Meunier in dialoog is een organisatie van Erfgoedcel Leuven, stedelijk museum Vander 
Kelen-Mertens en Lieven Gevaert Research Centre for Photography and Visual Studies in 
samenwerking met Amarant, CinemaZed, Cultuurcentrum Leuven, de factor Y (sociaal 
artistiek beeldend atelier, Leuven), FotoMuseum Antwerpen, concept & consult: Ivo 
Bryon.BILDER.IB, Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Universiteit Leuven, 
Koninklijke Leuvense Gidsenbond, STUK Kunstencentrum en Vormingplus.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschao. Klara en Clearchannel

http://www.aalst.be
mailto:museum@aalst.be
http://WWW.LEUVEN


Populisme, democratie en politiek systeem
Rudi LAERMANS

Mein Ausgangspunkt ist: wir kennen diese Gesellschaft 
nicht. "Wir haben noch keine zureichende Beschreibung 
geleistet.

Niklas Luhmann

1.

In 1988 publiceerde Stuart Hall, ouderdomsdeken van de 
culturele studies, een nog altijd lezenswaardig opstel over 
“populaire democratie versus autoritair populisme”. [1] 
Hall beroept zich daarin op het werk van Antonio Gramsci, 
en deels ook dat van Emesto Laclau, om het politieke suc
ces van Margaret Thatcher en de electorale neergang van 
de Britse sociaal-democratie te verklaren. Vandaag komt 
deze associatie tussen politiek populisme en een conse
quent neoliberale politiek van deregulering en ‘ontstaat- 
sing’ enigszins vreemd over. Althans in West-Europa 
wordt de term ‘populisme’ nu al een tijdje gereserveerd 
voor meestal extreem-rechtse partijen en bewegingen die 
zich nadrukkelijk op ‘(de wil van) het volk’ beroepen. Tot 
op zekere hoogte deed Thatcher dat ook al, maar dan zon
der de paradoxale combinatie van ultrademocratische reto
riek en 'antipolitiek' die het West-Europese populisme 
sinds de jaren ‘90 kenmerkt. Het nieuwe populisme hamert 
inderdaad voortdurend op ‘de kloof tussen het volk en zijn 
vertegenwoordigers of, algemener, tussen de geregeerden 
en hun regeerders (of in een andere, Vlaams-socialistische 
versie: tussen ‘de dorpsstraat en de Wetstraat’). Dat ligt 
overigens in de lijn van de reeds genoemde Laclau. 
Populisme, zo betoogde Laclau al in de jaren ‘70 in zijn 
analyses van de Latijns-Amerikaanse varianten, is de poli
tieke en discursieve articulatie van “een populair blok” te
genover een als corrupt voorgestelde elite, en dit met het 
oog op politieke hegemonie. [2] Specifiek voor de recente 
golf van populisme in West-Europalijkt echter de systema
tische koppeling aan - zö men wil: usurpatie van- de 
gangbare zelfbeschrijving van de (representatieve) demo
cratie. [3] Deze zelfbeschrijving stelt democratie gelijk met 
volkssoevereiniteit: ‘het volk’ of ‘de volkswil' is de enige 
bron van legitiem machtsgebruik. Precies op de ‘demos’ 
van de democratie beroepen populistische politici zich van- 
daag de dag gedurig, nà G

Over de term ‘populisme’ wordt steevast gezegd dat 
het om een vage, veelzinnige, contextgebonden... uitdruk
king gaat. Tegelijkertijd bestaat er ook in de relevante lite
ratuur van langsom meer consensus ovèf dat het politieke 
populisme in de huidige West-Europese context vooral de 
idee van volkssoevereiniteit bespeelt. [4] Daarom kan het 
niet zomaar op één lijn worden gesteld met bijvoorbeeldde 
toenemende neiging tot populisme in de massamedia, ook 
binnen openbare omroepen of bepaalde kwaliteitskranten. 
Uiteraard zijn er dwarsverbindingen, want de populistisch 
georiënteerde media gebruiken eveneens graag het schema 
‘volk versus elite’ om een meer populair geachte taal en 
programmering te legitimeren. De verschillen tussen het 
massamediamieke en het politieke populisme, vooral op 
retorisch of discursief vlak, zijn echter niet minder belang
rijk. Daarnaast moet men steeds oog blijven hebben voor 
de actuele West-Europese context waarbinnen populis
tische partijen en bewegingen ageren. De algeméne con
touren daarvan zijn voldoende bekend. Enerzijds zorgt de 
economische globalisering voor een relatieve desindustria
lisatie die zowel de sociale integratie van ongeschoolde 
werkkrachten, en daardoor ook van één grote groep alloch
tonen, als de financiering van de verzorgingsstaat onder 
druk zet. Anderzijds zijn de meeste West-Europese overhe
den zich in snel tempo gaan herdefiniëren, deels onder druk 
van het succes van populistische partijen, in de richting van 
bestraffende veiligheidsstaten. De nationale soevereiniteit 
brokkelt af, zeker in EU-verband. Wil men de natiestaat en 
haar basistaken herprofileren, dan lijkt het dus evident om 
de klemtoon te leggen op het met harde hand bewaken van 
de interne veiligheid binnen de territoriale grenzen - wat 
per definitie ook een scherpe supervisie van de binnen
komers impliceert. [5]

Bij dit algemene plaatje hoort een meer specifieke 
‘crisis in/van de politieke representatie’ - ‘representatie’ in 
de brede zin van zowel ‘afbeelding’ of ‘voorstelling’ als 
‘delegatie’ of ‘vertegenwoordiging’. Deze crisis is min
stens viervoudig. Eén, nationale én transnationale politieke 
actoren hebben het steeds moeilijker om hun turbulente 
omgevingen te interpreteren en politiek te (her)articuleren. 
Debet hieraan is onder meer een sterk verkokerde en over
wegend op administratie gerichte bestuurspraktijk die 
slechts moeizaam nieuwe, vaak contradictoire omgevings- 
informatie absorbeert. Twee, mét de welvaartsstaat kwam 
ook de naoorlogse neocorporatistische belangenbemidde- 
ling onder druk te staan. Het georganiseerde overleg en de 
buitenparlementaire belangenrepresentatie in sectoren als 
arbeid of gezondheidszorg bemoeilijken immers een reor
ganisatie van de verzorgingsstaat. Het resultaat zijn kwak
kelende onderhandelingen en, algemener, een groeiend 
onvermogen van bijvoorbeeld vakbonden om de specifieke 
eisen van welbepaalde electorale groepen, zoals onge
schoolden of werklozen, adequaat te representeren. Drie, in 
de externe representatie van politieke beslissingen en de 
publieke meningsvorming hebben de massamedia het voor
touw genomen. In Vlaanderen was deze evolutie synoniem 
met de (relatieve) ontzuiling van massamedia en openbare 
omroep. Maar ook in andere regio’s of landen verbrokkel
den de formele en informele netwerken tussen partijen, so

ciale en culturele organisaties, “organische intellectuelen” 
(Gramsci), publieke fora... binnen het zogenaamde mid
denveld. Daarom richten partijen Zich thans zoveel moge
lijk rechtstreeks via de media tot hun potentiële kiezers, 
wat enkel kan voorzover zij zich voegen naar de wetmatig
heden van de massamediamieke communicatie. Het gevolg 
is hoe dan ook een verlies aan openbaarheid, het opgeven 
van een belangrijk deel van de ‘civiele maatschappij’ waar
binnen actief aan politieke meningsvorming wordt gedaan. 
Vier, politieke partijen kunnen steeds minder op vertrouw
de sociale identiteiten terugvallen, zoals die van katholiek 
gelovige of werknemer. Zo fungeert die laatste sociale po
sitie thans veel minder als een persoonlijk identificatiepunt, 
zeker in vergelijking met de consumentenrol (zie de veral
gemening van de lifestyleretoriek). Het individualiserings
proces zit daar voor veel tussen, maar cruciaal is ook het 
opschuiven van de West-Europese sociaal-democratie rich
ting brede middenklasse en het navenante inleveren op 
ideologisch profiel (dat heette nog niet zo lang geleden the 
third way beyond left and right...).

Meteen is duidelijk dat het recente electorale succes 
van populistische partijen en bewegingen, van het Vlaams 
Blok/Belang over het 'Fortuynisme', het Front National of 
Haiders FPO tot de Progressieve Partijen in Scandinavië, 
niet losstaat van de meer omvattende ‘crisis in/van de poli
tieke representatie’. Niet dat die groepen zich druk maken 
over de ontoereikende sensibiliteit van het politieke sys
teem voor het kluwen van actuele ontwikkelingen. 
Integendeel, populistische politici houden het zoals bekend 
graag simpel. Daarentegen hanteren ze gewoonlijk wél een 
discours dat een sterke collectieve identiteit affirmeert, 
vaak met een etnisch-culturele inslag. Dat slaat aan, in de 
eerste plaats binnen de brede groep van ongeschoolden die 
zich niet langer vertegenwoordigd voelen door de partijen 
die afwisselend de macht delen. De meeste populistische 
partijen doen dan ook op een quasi-Gramsciaanse manier 
aan hegemoniepolitiek, zowel binnen als buiten de media. 
Er bestaat allicht een - meestal onbedoelde - affiniteit tus
sen het nieuwe mediapopulisme en het succes van populis
tische politieke vertogen. Wie het politieke bedrijf, met het 
oog op kijk- of luistercijfers, tot makkelijke oneliners en 
vlotte babbels vereenvoudigt, creëert ongewild een discur
sieve voedingsbodem voor politici met een simpele bood
schap. Het neemt niet weg dat partijen als Vlaams Belang 
en Front National ook actief aan meningsvorming ‘van 
onderop’ doen, en dat niet enkel in verkiezingstijd.

Bij het articuleren van de publieke opinie nemen po
pulistische politici en partijen in de regel een paradoxale 
positie, in. Ze zeggen immers niet zélf te spreken. Hun par
tijen formuleren geen autonoom politiek programma, ze 
doen geen beleidsvoorstellen vanuit een overkoepelende 
ideologische visies Integendeel, hun spreken is een afgeleid 

■ communiceren waarin de geadresseerde ‘volk’ direct en 
onbemiddeld aan net woord komt. Kortom, in het populis
tische discours beluistert ‘het volk’ enkel zichzelf. 
Daardoor positioneert dat vertoog zich op een nogal vreem
de manier. ‘Het volk’ dat niet spreekt - de figuur van ‘de 
zwijgende meerderheid’ - krijgt alsnog een politieke stem 
dankzij de populistische politicus of partij en wordt dus 
‘actief gesproken’ ; maar tegelijkertijd zou het gesprokene 
‘de volkse gedachten’ enkel passief weerspiegelen. 
Alvorens in te gaan op deze specifieke discursieve paradox, 
sta ik even stil bij de meer algemene inbedding ervan in de 
dominante zelfbeschrijving van de moderne democratische 
politiek.

2.

In het postuum gepubliceerde Die Politik der Gesellschaft 
maakt Niklas Luhmann terloops een ironische en tegelijk 
verrassende opmerking: “De sluiting van het politieke sys
teem gebeurt daar waar het publiek van individuen, groe
pen en organisaties dat directieven ontvangt en administra
tief wordt belast, in het volk verandert; daar waar de ‘vo
lonté de tous’ verandert in een ‘volonté générale’. Maar 
deze transformatie blijft een geheim. Ze kan enkel worden 
geformuleerd als een paradox. Het is de attractor van vele 
theoretische, vooral ‘democratietheoretische’ ondernemin
gen.” [6] Luhmann zinspeelt hier op de zogenaamde para
dox van de volkssoevereiniteit. In een democratie gaat alle 
macht van het volk uit, maar deze ‘wil van allen’ dient 
tegelijkertijd ‘de algemene wil’ - en zo ook ‘het algemene 
belang’ - te belichamen. Hoe kan dat? Hoe kan bijvoor
beeld de loutere optelsom van individueel uitgebrachte 
stemmen tevens ‘de wil van allen’, ja zelfs de ‘volkswil’ 
representeren? Of nog: hoe verandert een publiek van lou
ter individuele kiezers of beslissers in zoiets als een volk, 
met eigen strevingen en belangen? Bovendien rijst de 
vraag, die ons meteen naar het hart van genoemde paradox 
brengt, hoe het volk tegelijkertijd subject en object, bron en 
doel van machtsuitoefening kan zijn. Het is inderdaad een 
levensgroot enigma: het volk dat zichzelf regeert in naam 
van zichzelf...

Zoveel is meteen duidelijk: aan ‘we, the people...’ 
beantwoordt geen realiteit. Evenmin was dat ooit, in een 
ver en mythisch verleden, het geval. Het eengemaakte volk 
dat met één stem zou (kunnen) spreken, was en is feitelijk 
altijd al verdeeld in verschillende groepen, onder meer eco
nomische klassen, met uiteenlopende belangen. Deze 
diversiteit aan belangen laat zich nauwelijks of niet aggre
geren tot zoiets als een algemeen belang of een algemene 
volkswil. Met deze vaststelling spoort de these, die de eco
noom Joseph Schumpeter als eerste consequent heeft ver
dedigd, dat een democratisch bestel uiteindelijk weinig 
meer is én kan zijn dan een arena waarbinnen belangen

groepen bij monde van bevriende politieke partijen om 
electorale ondersteuning werven met het oog op een hun 
welgezind beleid. [7] Een heel ander denkspoor heeft 
Claude Lefort uitgezet in zijn politiek-filosofische medita
ties over de relatie tussen democratie en totalitarisme. [8] 
In Leforts visie kenmerkt een democratie zich door de sub
stantiële leegheid van ‘de plaats van de macht’, die hij 
daarom omschrijft als “een lege plek”. Symbolisch gaat alle 
macht wel uit van het volk, maar geen enkele partij of politi- 
eus onderhoudt daar een substantiële relatie mee: niemand 
belichaamt of incarneert het volk op een rechtstreekse ma
nier. Een - uiteraard imaginaire - directe relatie tussen ge
regeerden en regeerder(s) karakteriseert juist een totalitair 
regime, waar dé Partij en/of dé charismatische Volksleider 
zich effectief opwerpt als de transparante emanatie van ‘het 
volk’. Het instandhouden van deze politieke fictie vereist 
per definitie een strak gecontroleerde publieke sfeer, zon
der dissidente geluiden die de pluraliteit binnen ‘het volk’ 
politiek vertolken. Binnen een effectieve democratie ge
beurt dat laatste juist wel. ‘Het volk’ verschijnt er niet als 
een quasi-substantie waarmee één partij en/of enkele poli
tici een geheime relatie onderhouden, terwijl alle andere 
politieke actoren diezelfde vreemde materie zouden mis
kennen, negeren, trachten te vernietigen... Uitdrukkingen 
als ‘het volk’, ‘de volkswil’, ‘het algemene belang’ funge
ren er als de centrale maar lege betekenaren van een bin
dend symbolisch kader dat de verschillende politieke acto
ren ook effectief verschillend invullen. Tegelijkertijd ver
andert deze meervoudige articulatie juist niet in een pure 
belangenstrijd, vanwege de gedeelde oriëntatie op eenzelf
de symbolische ruimte.

Volgens de radicaal-democratische benadering van 
Ernesto Laclau en Chantal Mouffe en het primair ethische 
pleidooi van Jacques Derrida voor une démocratie à venir is 
de nimmer te dichten kloof tussen de leegheid van haar sym
bolische legitimatie en de reële politieke praktijk van plura
listische articulatie constitutief voor de democratie. [9] De 
onmogelijkheid van een directe presentatie van ‘het volk’ 
opent altijd weer opnieuw een ruimte van re-presentatie 
waarbinnen ‘in naam van het volk’ nieuwe eisen, belangen, 
identiteiten... kunnen worden gedefinieerd. Zo bekeken 
vormt het symbolische fundament van de democratie een 
soort van quasi-transcendentale fictie voor een zinvolle en 
tevens gepacificeerde omgang met zowel de feitelijke ver
deeldheid binnen ‘het volk’ als de articulatie van dit sociale 
en culturele pluralisme via uiteenlopende politieke pro
gramma’s en voorstellen. Dat klinkt plausibel - maar be
vestigt deze denklijn niet ook het ironische verdict van 
Luhmann: de idee van volkssoevereiniteit als “de attractor 
van vele theoretische, vooral ‘democratietheoretische’ on
dernemingen”? Is het niet zinvoller om ‘het volk’ gewoon
weg te beschouwen als een retorische figuur, een metafoor 
of trope die inderdaad een funderende rol heeft gespeeld bij 
‘de democratische revolutie’ op het einde van de 18de 
eeuw maar die niet langer voldoet om het reële functione
ren van een democratisch politiek systeem te beschrijven? 
Het benadrukken van de idee van volkssoevereiniteit was 
ongetwijfeld nodig in de historische confrontatie met ‘de 
macht van de soeverein’ binnen absolute monarchieën. 
Thans spoort daarmee echter een bepaald eenzijdige klem
toon op de politieke legitimiteit van regeerders en hun be
slissingen.

We kunnen er hoe dan ook niet omheen dat populis
tische partijen zowel de legitimiteit als de werking van ‘de 
reëel bestaande democratie’ gedurig ter discussie stellen 
door zich te beroepen op ‘het volk’. Eigenlijk verwondert 
dat niet, want de retorische figuur van het soevereine volk 
als enige bron van legitieme machtsuitoefening creëert een 
structurele druk richting populisme. De centrale vraag luidt 
dan ook niet ‘waarom populistische partijen?’, want die 
kan men in een democratie logischerwijs verwachten. Heel 
wat pertinenter is de vraag waarom het populisme na de 
Tweede Wereldoorlog gedurende zovele jaren afwezig 
bleef op de politieke scène in West-Europa. Of nog: welke 
specifieke factoren zijn verantwoordelijk voor de her
nieuwde doorbraak van populistische partijen en het hui
dige succes van “de populair-democratische interpellatie” 
(Laclau)? Tegelijk dwingt dat succes ons om de dominante 
zelfbeschrijving van het politieke systeem in termen van 
volkssoevereiniteit in vraag te stellen. Populisten misbrui
ken deze referentie immers niet, maar nemen haar juist 
letterlijk - en dt is pas beangstigend, zo kunnen we van 
Lefort leren. Het populisme wil de retorische figuur van 
‘wij, het volk’ realiseren. Dat kan enkel door de democra
tie te 'derealiseren', door iedere andere politieke claim op 
‘de volkswil’ als wezenlijk volksvijandig, als een slinks 
partijpolitiek manoeuvre... voor te stellen. [10] Deze 'ver- 
letterlijking' van de metaforische vergelijking van het volk 
met een soeverein - ‘het volk is als een koning die zichzelf 
de wet stelt’ - maakt in een altijd specifieke maatschappe
lijke en politieke constellatie de kracht uit van het populis
tische appèl. Het politieke populisme vat dus op een bijzon
der performatieve manier de semantiek waarmee de demo
cratie zichzelf legitimeert naar de letter op. Dat is alvast 
één heel goede reden om het populistische vertoog niet 
zonder verdere politieke argumenten als ondemocratisch te 
verketteren.

Nu heeft onder meer Chantal Mouffe erop gewezen, 
hiermee overigens aansluitend bij een lange liberale traditie 
van politiek denken, dat de moderne representatieve demo
cratie niet één maar twee pijlers heeft. De figuur van ‘het 
soevereine volk’ legitimeert de machtsuitoefening, maar de 
democratisch gekozen vertegenwoordigers dienen zich al
tijd ook te houden aan ‘the rule of law’. Mouffe spreekt 
daarom van ‘de democratische paradox’, een paradoxaal 25
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samengaan van de nadruk op ‘het volk’ als autonome én 
soevereine machtsbron met de constitutionele eis dat geen 
enkele politieke beslissing, hoezeer die ook wordt gedra
gen door ‘de volkswil’, tegen de algemene principes van de 
rechtsstaat kan ingaan. [11] Mouffe denkt daarbij in de 
eerste plaats aan de grondwettelijke rechten en vrijheden. 
Dat ligt voor de hand, want deze constitutionele waarbor
gen verzekeren mee het politieke pluralisme en bescher
men de individuele burger tegen een al te opdringerige 
overheid. In die zin maken ze een democratische - in de 
betekenis van 'volksgedragen' - politiek tegelijkertijd 
mede mogelijk én onmogelijk. Maar het principe van de 
‘rule of law’, en daar staan democratietheoretici opvallend 
weinig bij stil, houdt tevens in dat politieke beslissingen in 
positief recht moeten uitmonden. Een moderne democra
tische staat is inderdaad altijd ook een rechtsstaat waarin 
machtsuitoefening synoniem is met wetgeving. De ‘demo
cratische paradox’ impliceert feitelijk een dubbele legitimi
teit van democratische beslissingen.

De structurele koppeling tussen politiek en recht biedt 
de mogelijkheid om langs strikt legale weg politieke beslis
singen aan te vechten, met soms ingrijpende gevolgen 
(voor de Belgische lezers: zie bijvoorbeeld het 
Zaventemdossier). Tegelijkertijd verleent de algemene band 
tussen politieke machtsuitoefening en legaliteit de eerste in 
principe ook een algemene procedurele legitimiteit. [12] Dat 
populistische partijen en politici die laatste negeren, verwon
dert niet: voor hen primeert de relatie tussen geregeerden en 
regeerders (overigens was het Carl Schmitt die als eerste 
consequent het primaat van de volkssoevereiniteit op de le
galiteit van de rechtsstaat bepleitte). [13] Talloze van hun 
politieke voorstellen zijn trouwens moeilijk of niet te verzoe
nen met de vigerende juridische kaders op het gebied van 
mensenrechten, immigratie... Maar ook niet-populistische 
politici en democratietheoretici ‘vergeten’ de intrinsieke 
band tussen de legitimiteit en de legaliteit van politieke 
beslissingen. Zij verzuimen het tevens om de grondwette
lijk verankerde rechten en vrijheden consequent in te zetten 
tegen de populistische interpretatie van het beginsel van 
volkssoevereiniteit. Is dat geen blijk van een weinig opge
merkte, impliciete maar immense invloed van het neopopu- 
listische discours? Valt de impact van populistische partijen 
als het Vlaams Blok/Belang, zoals ook Jan Blommaert 
heeft gesuggereerd, niet vooral af te lezen aan het ampele 
feit dat ze in geen tijd de politieke legitimiteitsvraag heb
ben weten te verengen tot de meting van electoraal succes 
en, algemener, van politieke populariteit? [14] In de strijd 
tegen het populisme gaat het inderdaad ook altijd om de 
meer algemene voorstelling van het democratisch-politieke 
systeem binnen datzelfde systeem (daarop doelt precies de 
uitdrukking ‘zelfbeschrijving’). Dat populistische politici 
hoogst selectief met deze zelfbeschrijving omgaan, valt te 
verwachten; dat niet-populistische partijen en/of politici dit 
niet systematisch aanvechten, maar het integendeel vaak 
eveneens als hun primaire taak zien om ‘de kloof tussen 
burger en politiek te verkleinen’, mag op z’n minst beden
kelijk heten.

3.

Een democratisch politiek bestel beschrijft zichzelf primair 
in termen van volkssoevereiniteit én ‘rule of law’ - maar 
deze laatste ‘vergeet’ (negeert, verdringt, doorkruist) het 
politieke populisme. Vanuit een externe, (sy steem)theoretisch 
geïnformeerde blik oogt datzelfde bestel alvast een stuk 
complexer. Laat ik puntsgewijs enkele belangrijke aspec
ten naar voren halen, waarbij ik regelmatig terugkoppel 
naar ‘de kwestie van het populisme’. [15] Eén, de primaire 
functie van ‘de politiek’ is het nemen van collectief bin
dende beslissingen. De genomen beslissingen slaan op het 
gedrag van weggebruikers of rokers, de jaarlijkse aanslag
voeten van de personenbelasting en ontelbare andere the
ma’s. Het betrokken ‘collectief wisselt dan ook gedurig. In 
de regel adresseren politieke beslissingen zich helemaal 
niet aan zoiets als een ‘volk’ (van een natiestaat), maar aan 
een altijd specifiek publiek. De uiteenlopende ‘publieken’ 
die het voorwerp zijn van politieke beslissingen, gaande 
van ondernemers over specifieke categorieën van zieken 
tot gezonde arbeidskrachten, vallen onmogelijk tot één 
volk te aggregeren. Omgekeerd biedt een substantieel inge
vulde volksnotie, hoe die er verder ook moge uitzien, nooit 
een onbetwijfelbaar richtsnoer voor het gros van de politiek 
relevante beslissingsdomeinen met hun respectieve 
‘publieken’.

Twee, rond het nemen van collectief bindende beslis
singen heeft zich in de moderne tijd een autonoom sociaal 
systeem gevormd. Daarbinnen worden deze beslissingen 
voorbereid, effectief genomen, daadwerkelijk geïmple
menteerd... en natuurlijk ook gedurig gecontesteerd en 
bediscussieerd. Het politieke systeem weet zich echter op 
ieder niveau ook zélf gebonden door de genomen beslis
singen. De bestaande wetgeving vormt immers het noodza
kelijke aanknopingspunt voor nieuwe politieke selecties. 
Meer algemeen geldt dat actuele politieke keuzes voort
bouwen op al genomen beslissingen of op meer algemene 
beslissingspremissen of -kaders, zoals politieke program
ma’s. Dat is zelfreferentialiteit: actuele politieke beslissin
gen verwijzen impliciet of expliciet naar eerder gemaakte 
keuzes, die ze dan eventueel hardop wijzigen of negeren 
- wat ook een vorm van interne zelfverwijzing is. Of ze 
anticiperen, alweer impliciet of expliciet, op toekomstige 
beslissingsmogelijkheden: in dat geval is zelfreferen- 
tialiteit synoniem met vooruitwijzing.

Het zelfreferentiële karakter van collectief bindende 
beslissingen garandeert mee de autonomie van het politieke 
systeem. Maar, drie: dat systeem beschrijft zich tegelijk als 
democratisch, is structureel gekoppeld aan het juridische 
systeem (zie hierboven) én kan zijn beslissingsautonomie 
enkel waarmaken door zich intern te differentiëren. In een 
democratisch regiem omvat het meer bepaald politieke
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partijen, een overheid waarbinnen parlement en regering de 
centrale actoren zijn, en een publieke opinie. De eerste ge
nereren aan de hand van onderscheiden politieke program
ma’s in de regel een algemene legitimiteit voor zowel het 
politieke systeem als voor specifieke voorstellen of maat
regelen, door belangen, eisen, wensen... te koppelen aan 
waarden als gelijkheid of rechtvaardigheid. Met het oog 
daarop bespelen partijen en politici de publieke opinie, die 
zich met bindende kracht verdicht tijdens een verkiezings
ronde - en hoe daarbij ook nog zoiets als een ‘volkswil’ of 
‘wil van dé kiezer’ ontstaat, is inderdaad een goed bewaard 
“geheim” (zie Luhmann). Die publieke opinie fungeert, 
tijdens verkiezingen maar ook daarna, als een soort spiegel 
waarin partijen én beleidsmakers kunnen observeren hoe 
zij zelf worden geobserveerd (dat heet dan tweedeorde- 
observatie). De beleidsmakers vormen samen de overheid, 
die op haar beurt de algemene maatschappelijke functie 
van het politieke systeem binnen datzelfde systeem waar
maakt. De overheid omvat dan ook alle actoren - en dat 
ondanks de officiële ‘scheiding der machten’... - die col
lectief bindende beslissingen nemen, dus zowel de rege
ring, het parlement als delen van de administratie. Uiteraard 
bestaat er daartussen een beslissingshiërarchie. De gang
bare democratische zelfbeschrijving van het politieke sys
teem plaatst het.parlement in een spitspositie, maar feitelijk 
ligt het zwaartepunt meestal bij de regering of uitvoerende 
macht.

Populistische partijen wordt vaak verweten aan 'anti- 
politiek’ te doen. Ze genereren inderdaad geen algemene 
legitimiteit voor het politieke systeem, en contesteren zo
wel de maatregelen van regeringszijde als de voorstellen 
van andere oppositiepartijen. Daarvoor beroepen ze zich op 
de ingeburgerde semantiek van de volkssoevereiniteit, wat 
ultrademocratisch oogt maar tevens de interne differentiatie 
van het politieke systeem negeert. De populistische manier 
van politiek bedrijven suggereert immers dat iedere bin
dende politieke beslissing ook buiten verkiezingstijden ‘de 
wil van het volk’ moet representeren (of die minstens dient 
te respecteren). Nog los van de vraag hoe dat feitelijk of 
praktisch kan, is het meteen duidelijk dat een consequent 
populisme neerkomt op een drastische de-differentiatie van 
het politieke systeem. De ‘reëel bestaande democratie’ be
rust op de institutionalisering van de verschillen tussen 
partijpolitiek, publieke opinie en het nemen van collectief 
bindende beslissingen door beleidsmakers', het populis
tische discours verandert deze verschillen echter in geschillen 
waarover alleenlijk ‘het volk’ zou kunnen beslissen. 
Daarmee komt de imaginaire horizon van het politieke po
pulisme ietwat beter in beeld. In naam van ‘het volk’ stuurt 
dit populisme ofwel aan op een plébiscitaire democratie 
met hoogst poreuze scheidslijnen tussen partijpolitiek, be
leid en publieke opinie; ofwel op een (quasi-totalitaire 
volksdemocratie waarin alle thans bestaande beschotten, 
ook die tussen het politieke en het juridische systeem, wor
den opgeheven. Wie daarentegen partij kiest voor ‘de reëel 
bestaande democratie’ moet consequent wezen en onom
wonden het verschil - de differentiatie - verdedigen tussen 
het genereren van politieke legitimiteit, het nemen van col
lectief bindende beslissingen, en het - thans vooral massa- 
mediamiek gestuurde - formeren van publieke opinies (in 
het meervoud).

Vier, en de logica zelf; ieder politiek systeem, of het 
zich nu democratisch noemt of niet, berust op het verschil 
tussen regeerders en geregeerden, de minderheid die col
lectief bindende beslissingen neemt en de meerderheid die 
zich daaraan moet onderwerpen, om wisselende redenen en 
in altijd andere sociale posities (als belastingbetaler, werk
nemer of werkgever, weggebruiker, eigenaar...). Luhmann 
beschouwt daarom het onderscheid tussen macht en niet- 
macht als de algemene binaire code of ‘de richtinggevende 
distinctie’ van iedere vorm van politiek. Meteen stoten we 
op een structurele paradox die élk politiek regime ken
merkt. In een strikt logische zin is de identiteit van een poli
tiek systeem, van welke snit ook, synoniem met de eenheid 
van het verschil tussen regeerders en geregeerden, macht
hebbers en machtssubjecten. Deze paradox onttrekt zich 
aan representatie, hij is letterlijk onvoorstelbaar. De notie

The Commission-e-om--

any subject of their chi 
European agenda. PU 
President are already 
time before the first pl 

runs for office.
--n-epomapog-

Petition signed 
by

A Dire 
Demo #

A «

3V-'3a
42

van volkssoevereiniteit tracht hem alsnog te ontmijnen 
— versta: te verdonkermanen - via de retorische figuur van 
‘het volk’ dat ‘zichzelf de wet stelt'. ‘Het volk' is dan, zoals 
gezegd, zowel, subject als object van collectief bindende 
beslissingen, dus zowel de bron als de geadresseerde van 
legitieme machtsuitoefening. Conform deze retorische fi
guur symboliseert ‘het volk’ kortom de plaats waar macht
hebbers en machtssubjecten identiek en dus uitwisselbaar 
zijn. Alleen, deze plaats is "leeg" (Claude Lefort), “a va
nishing point” (Slavoj Zizek), “indeterminate” (Ernesto 
Laclau)... Feitelijk gaat het om een performatieve fictie die 
de onmogelijkheid van direct volksbestuur verhult door een 
indirecte volkssoevereiniteit mogelijk te maken. Dat ‘alle 
legitieme macht van het volk ui tgaat', betekent dan ge
woonweg dat de stemgerechtigden tijdens verkiezingen het 
wettelijk voorziene aantal volksvertegenwoordigers kun
nen (of moeten) aanduiden. Het resultaat is een gedele
geerde machtsuitoefening ‘in naamyanhet volk’ binnen 
een getrapt systeem van reflexieveomachtsaanwending. 
Want juist dat is representatieve democratie: niet een be
roep op - laat staan een emanatie van—'de algemene wil’, 
maar de delegatie van ‘de macht Van het volk’ aan een par
lement van verkozen volks vertegenwoordigers dat in eigen > 
midden een regering samenstelt en vertrouwen geeft.
-i N Dat brengt ons bij punt viif binnen een representatieve i 
democratie wordt de politieke coder het voor elk politieke 
regiem constitutieve verschil tussen machthebbers en 
machtssubjecten- geherinterpreteerd, ijl termen van ‘rege
ring versus oppositie’. De splijting van de democratische 
top (Luhmann) introduceert het onderscheid tussen regeer
ders en geregeerden opnieuw binnen de groep van poten
tiële machthebbers. Iedere vertegenwoordiger van het volk 
is in principe machtsbevoegd, maar na de samenstelling 
van een nieuwe regering hebben alleen de gekozen leden 
van de regeringspartijen een reële kans om te wegen op het 
politieke beslissingsproces. Belangrijk en weinig gethema
tiseerd is het feit dat deze ‘re-entry’ van de politieke code 
macht/geen macht langs de kant van ‘de macht’, voortdu
rend de contingentie van collectief bindende beslissingen 
zichtbaar maakt. Een beslissing, en a fortiori een politieke 
beslissing, is altijd een selectie uit twee of meer mogelijk
heden. De selectie kan zich committeren aan goede rede
nen, feitelijke gegevens, al genomen of te verwachten be
slissingen (zelfreferentialiteit)... maar de beslisser staat 
nooit op vaste grond, anders hoefde hij niet te beslissen. 
Elke beslissing is daarom wezenlijk "onbeslisbaar" 
(Derrida): ze verhoudt zich tot een grondeloosheid die juist 
beslissingsvrijheid geeft, de mogelijkheid om a en niet b te 
kiezen. Daarom is een beslissing niet onmogelijk noch 
noodzakelijk, dus mogelijk én anders-mogelijk of contin
gent.

Een representatieve democratie maakt de contingentie 
van politieke beslissingen structureel zichtbaar. Door de 
splijting van de democratische top staan tegenover elk 
spreekwoordelijk ‘ja’ van de regering immers ook een of 
meer ‘neens’, of minstens een of meer alternatieve ja’s, van 
de kant van de oppositie. Kortom, een representatieve 
democratie zorgt ervoor dat de niet op te heffen contingen
tie van (bindende) beslissingen gedurig binnen het politieke 
systeem zélf wordt gerepresenteerd. Met elke regerings- 
beslissing herinnert de oppositie aan een of meer andere 
mogelijkheden, en zo ook aan de afwezigheid van een vast 
fundament voor het politieke systeem, Het politieke popu
lisme vindt dat fundament alsnog in de idee van volkssoe
vereiniteit: een beslissing,is legitiem voorzover ze ‘de wil 
van het volk’ weerspiegelt. Zo bekeken bepleit het een heel 
specifieke omgang met. de, structureel observeerbare con
tingentie van politieke beslissingen binnen een representa
tieve democratie. Het populisme aanvaardt deze contingen
tie niet, terwijl die juist wezenlijk is voor‘de reëel bestaan
de democratie’. Het dringt aan op ‘gefundeerde’ of ‘nood
zakelijke’ beslissingen door die gedurig te verbinden met 
‘de volkswil’. Dat impliceert niet alleen een structurele de- 
differentiatie tussen de publieke opinie en de sfeer van 
overheid of beleidsvoering. Het resulteert tevens in de pa
radox dat politieke beslissingen niet langer... beslissingen 
zijn. Een politieke beslisser die zich beperkt tot het gedwee26



volgen van de meerderheidsopinie, is immers geen beslis
ser, want hij selecteert niet uit twee of meer mogelijkheden. 
En vooral: zo’n niet-beslissende beslisser verdraagt per defi
nitie géén oppositie, géén stemmen die zijn ‘ja’ met een 
‘neen’ counteren en zo de feitelijke contingentie van een als 
noodzakelijk voorgestelde selectie in beeld brengen. Het is 
dan ook geen toeval dat populistische partijen geen interne 
dissidenties tolereren en in gesloten slagorde opereren...

Nog een laatste punt. In een democratisch bestel on
derbreken verkiezingen de zelfreferentialiteit van het poli
tieke systeem. De regerende partijen kunnen daarom niet 
verwachten, enkel hopen, dat de meerderheid van de kie
zers positief beslist over de door hen genomen beslissin
gen. Via verkiezingen voorziet een democratisch politiek 
systeem zichzelf dan ook van een onzekere toekomst. 
‘Democratie’, dat is ook de structurele mogelijkheid van 
kerende kansen, van een andere invulling van het verschil 
tussen regering en oppositie in een nabije toekomst. De re
gering kan oppositie worden, en vice versa - althans voor
zover alle betrokkenen zich houden aan “een hogere amo- 
raliteit" (Luhmann). Het onderscheid tussen regering en 
oppositie mag inderdaad langs geen van beide kanten wor
den gemoraliseerd, want dat ondergraaft de democratische 
mogelijkheid van een wisseling van de macht (en de ‘on
macht’). Regering noch oppositie mogen zichzelf als mo
reel goed en achtenswaardig voorstellen, en de spreek
woordelijke bewoners van de andere zijde als slecht en ver
werpelijk verketteren. De democratische moraal is kortom 
een vorm van 'niet-moraal'. Zij verbiedt het om de politieke 
tegenstander te demoniseren en als moreel onverkiesbaar af 
te schilderen. Populistische partijen en politici houden zich 
daar vaker niet dan wel aan. De democratische moraal pleit 
overigens helemaal niet tegen een ‘cordon sanitaire’, want 
dat slaat op het niet aangaan van een bestuurscoalitie met 
een populistische partij. De ‘hogere amoraliteit' in de om
gang met het politieke verschil tussen regering en oppositie 
houdt dan weer wel de vingerwijzing in dat ook populis
tische partijen en politici in de eerste plaats met politieke, 
niet met morele argumenten moeten worden gecounterd. 
Vanuit een moreel superieure houding worden trouwens 
ook geen verkiezingen gewonnen, noch interessante 
beleidsmaatregelen genomen.

4.

Samenvattend: het politieke populisme bekritiseert de 
representatieve democratie in naam van haar funderende 
semantiek - maar de notie van volkssoevereiniteit is enkel 
één constitutief element van de symbolische horizon van 
het project genaamd democratie. Deze retorische figuur 
dekt helemaal niet het volledige spectrum van arrangemen
ten die een democratisch regiem typeren, zoals de ‘rule of 
law’, ‘de splijting van de democratische top’ en de diffe
rentiatie tussen overheid of beleidsvoering, publieke opi
nie, en politiek in strikte zin (lees: het werven om legitimi
teit door partijen en politici). Het politieke populisme sim
plificeert ‘de reëel bestaande democratie’ tot de eis van een 
directe, zelfs transparante relatie tussen collectief bindende 
beslissingen en ‘(de wil van) het volk’. Representatie wordt 
gelijkgesteld met weerspiegeling, 'nsI neerkomt op het ne
geren van de spreekwoordelijke breuklijn die in een repre
sentatieve democratie de volksvertegenwoordiging scheidt 
van ‘het volk’, of de verkozen politieke betekenaren van 
‘de democratisch betekende’. Geen politiek zonder het on
derscheid tussen machthebbers en machtssubjecten, en 
geen representatieve democratie zonder het verschil tussen 
volksvertegenwoordigers en kiezerspubliek. Populistische 
partijen en politici beweren dat zij, en alléén zij, deze on
derscheiden weten te overbruggen en de mysterieuze een
heid (kunnen) belichamen van het voor iédere vorm van 
politiek of politieke representatie constitutieve verschil. 
Het is inderdaad de funderende claim van ieder populis
tisch discours dat ‘(de wil van) het volk’ present moet 
zijn én blijven in elke re-presentatie van het volk. 
Opnieuw: hoe kan dat? Welke retorische manoeuvres 
maken het mogelijk om zich als een paradoxale eenheid 
van af- en aanwezigheid, volksvertegenwoordiger en 
‘volk’ te positioneren? i

Er vallen nog meer mysteries te ontraadselen. 
Populistische partijen én politici claimen bijvoorbeeld dat 
ze zodanig volksverbonden zijn dat ze ook zonder dure 
enquêtes of andere vormen van bemiddeling ‘de stem van 
het volk’ kunnen horen. Die stem zouden ze niet alleen di
rect weten te beluisteren, maar ook nog eens zonder omwe
gen - ook geen politieke! - kunnen vertolken (dat heet dan 
‘un parler vrai’). En het wordt allemaal nog enigmatischer 
wanneer we de stilzwijgendheid van ‘de meerderheid’ ver
disconteren. Ook dat is een populistische basisfiguur: ‘wij 

i zeggen wat u denkt, maar voorlopig niet hardop durft te 
zeggen’. Alweer: hoe kan dat? Hoe kan je de stem van een 
zwijgend subject horen of zijn/haar gedachten lezen? 
Uiteraard gaat het hier gewoonweg om metaforen die de 
test van de letterlijkheid nauwelijks of niet doorstaan (maar 
het populisme 'verletterlijkt' zelf wel de metafoor van de 
volkssoevereiniteit). Ze verwijzen keer op keer naar een 
logisch of sociologisch onmogelijke, enkel imaginair voor- 
spiegelbare en discursief gesimuleerde eenheid tussen zij 
die present en zij die absent zijn binnen partij, parlement of 
regering. In de figuur van de charismatische populistische 
leider à la Pim Fortuyn of Jörg Haider verandert dit 'een- 
heidsfantasma' - om met Slavoj iek te spreken - in een 
zichtbaar symptoom van narcistisch plezier bij zowel de 
leider als de door hem geleiden.

Het populistische vertoog, zo benadrukte Laclau al, 
berust op specifieke retorische strategieën en op een wijze 

I van communicatieve adressering die hij als “de populair- 
democratische interpellatie” omschrijft. Laclau beklem
toont vooral de koppeling van uiteenlopende sociale tegen- 

I stellingen binnen de alomvattende tweedeling ‘volk versus 
elite’. Door deze equivalentielogica gaan meerdere sociale 

posities -zoals: autochtoon, burger, Vlaming, werkne
mer. .. - als het ware met elkaar in de pas lopen. Ze lossen 
op en verdichten binnen één enkele positie, die van lid van 
het volk. Het politieke populisme moet echter altijd ook 
een zodanige symmetrie weten te construeren tussen politi
cus en vertegenwoordigde dat het feitelijke verschil tussen 
beiden opgeheven lijkt. Dat lukt door, zoals in iedere vorm 
van populistische communicatie, een particuliere vorm van 
saamhorigheid of gemeenschappelijkheid discursief te arti
culeren als een niet-cOntingente incarnatie van ‘het popu
laire’. Déze retorische operatie, en niet bijvoorbeeld de 
omschrijving van ‘het (Vlaamse) volk’ in essentialistische 
termen, is constitutief voor elk populistisch discours (weer
om: binnen én buiten de politieke sfeer). Ze maakt een pu
blieke aanspreking mogelijk die de geadresseerde positio
neert als iemand die, ook al wist zij/hij het misschien nog 
niet, ‘er altijd al bij hoorde’, die altijd al een lid was van een 
zekere gemeenschap die het betrokken vertoog zegt te 
identificeren en te articuleren. Omdat het om een belicha
ming van ‘het populaire’ gaat, wordt de voorgespiegelde 
gemeenschappelijkheid per definitie gekenmerkt door een 
fundamentele gelijkheid én gelijkvormigheid. Dat laat in 
een politiek georiënteerd populistisch discours een sym
metrische voorstelling toe van de relatie tussen politicus en 
vertegenwoordigde. In ‘het populaire’, hoe verder ook in
gevuld, is iedereen gelijk en hetzelfde, en zijn daarom ook 
politicus en vertegenwoordigde, representant en gerepre
senteerde, essentieel identiek en slechts accidenteel ver
schillend.

Binnen het politieke populisme wordt die specifieke 
vorm van gemeenschappelijkheid verbonden met ‘het volk’ 
en de notie van volkssoevereiniteit. Déze equivalentie poli
tiseert een vorm van gemeenschappelijkheid die andere 
sociale vertogen vaak ook al articuleren op een niet-politieke 
manier (dat heet dan ‘interdiscursiviteit’). Daarmee is echter 
ook gezegd dat het politieke populisme wel degelijk de leeg
heid van de betekenaar ‘volk’ binnen een democratisch re
giem (h)erkent. Juist daarom voorziet het deze notie van 
een substantieel supplement: ‘het volk’, en dus ook de 
volkssoevereiniteit, vindt de inhoud die het uit zichzelf niet 
bezit in de specifieke gemeenschappelijkheid die het popu
listische vertoog identificeert en representeert. Dit is be
paald een sterke zet, want hij geeft alsnog een sociale 
substantie aan een onbepaalde retorische figuur. Tegelijk 
is het ook altijd mogelijk om de discursieve koppeling 
tussen ‘het volk’ en een welbepaalde vorm van saam
horigheid te contesteren. Men kan immers gemakkelijk 
aantonen dat de geponeerde gemeenschappelijkheid niets 
meer is dan een contingente en daarom reviseerbare invul
ling van de volksnotie.

Ik had het totnogtoe bewust over een gemeenschappe
lijkheid die op een niet-contingente manier ‘het populaire’ 
zou belichamen. Voorzover ik kan zien, bestaan er twee 
grondvormen van politiek populisme of - dixit Laclau- 
van “populair-democratische interpellatie”. De eerste is het 
beste gekend en wordt het drukst besproken. In de sociaal
wetenschappelijke literatuur bestaat er zelfs neen uitgespro
ken neiging om het populisme tot dit type van vertoog te 
beperken. Sommige auteurs spreken van ‘autoritair popu
lisme’, anderen hebben het over rechts populisme, zelf 
verkies ik de term etno-populisme. Dat lokaliseert het po
pulaire inderdaad in een nogal vreemde etnische substantie, 
een essentieel culturele vorm van gemeenschappelijkheid 
en saamhorigheid. De geponeerde etnische band is trans
historisch, onvervreemdbaar voor wie erbij hoort, en let- 
terlijk exclusief voor ‘de allochtoon’. De overeenstem
mende gemeenschappelijkheid heeft dan ook zowel cultu
rele als territoriale grenzen. Juist daarom is iemand wel of 
niet altijd al een Vlaming, Nederlander, Deen... De politi
sering van deze etnische gemeenschappelijkheid resulteert 
in een paradoxaal discours dat contingente politieke Voor
stellen of (virtuele) beslissingen voorstelt als noodzakelijk 
want ‘volkseigen’, in de etnische zin. Het is inderdaad de 
achillespees van het politieke populisme: het communi
ceert ‘fundamentalistisch’, het miskent de feitelijke contin
gentie van het eigen discours en de daarbinnen gearticu
leerde gemeenschappelijkheid.

Het tweede prototype van politiek populisme is histo
risch gezien het oudste en geeft aan de uitdrukking ‘we, the 
people’ helemaal geen etnische draai (de People’s Party, 
die op het einde van de 19de eeuw furore maakte in de 
Verenigde Staten, wordt algemeen beschouwd als de eerste 
populistische beweging). Het lokaliseert ‘het populaire’ in 
de deels historische, deels transhistorische humaniteit van 
‘de gewone mens’. [16] Iedereen is altijd al een ‘common 
wo/man’, een lid van die gemeenschap van gelijken die 
gewone aspiraties hebben, eenzelfde hoop op een mens
waardig leven koesteren, een lach met een traan afwisse
len. .. Maar wat de retorische figuur van ‘de gewone mens’ 
bovenal zou kenmerken, is zijn/haar ‘gezond verstand’. 
Moeilijk doen is overbodig, ook complexe dingen zijn een
voudig uit te leggen: ‘het valt toch gemakkelijk in te zien 
dat...’ Deze humanistische variant is sterk inclusief en stelt 
‘het populaire’ gelijk met een gedeelde menselijke natuur 
en redelijkheid. Toch trekt ook dit populistische discours 
harde grenzen tegenover iedereen die ongewoon denkt of 
handelt. Vandaar de gedurige uitvallen naar intellectuelen, 
avant-gardekunst en meer algemeen naar iedereen die om 
wat voor reden dan ook andere aspiraties of verlangens 
heeft dan ‘de gewone mens’. In zijn politieke gedaante 
roept dit soort van populisme vaak op tot een primair emo
tionele solidariteit tussen ‘alle gewone mensen met gezond 
verstand’ - en dat is helemaal iets anders dan een etnisch 
gedefinieerde volksverbondenheid. Daarom moet het dui
delijk worden onderscheiden van het etno-populisme.

Zowel het etno-populisme als het populisme van ‘de 
gewone mens’ grossieren zoals bekend in een simplifice
rend, direct en onopgesmukt spreken dat wars is van nuan
ces. Maar het beslissende punt is de discursieve constructie 
van een symmetrische relatie tussen spreker en geadres

seerde, politicus en publiek, via de als reëel veronderstelde 
gemeenschappelijkheid van ‘het populaire’. Deze discur
sief gesimuleerde saamhorigheid zou ook de essentie uit
maken van ‘het volk’, in politiek-democratische zin, en 
geldt daarom als maatgevend voor zijn vertegenwoordigers 
binnen en buiten de regering. Het resultaat is een simpel 
aandoend discours dat feitelijk allesbehalve eenvoudig in 
elkaar zit. Het is ongetwijfeld nodig om de complexe dis
cursieve manoeuvres van het politieke populisme bloot te 
leggen en te bekritiseren. Dat gaat dan liefst wel samen met 
een beschrijving van de complexiteit van ‘de reëel bestaan
de democratie’. Of die ook het altijd en overal te verdedi
gen historische eindpunt van ‘de democratische revolutie’ 
vormt, is een andere vraag. Misschien is dat wel het meest 
markante effect van de recente golf van populisme: ze heeft 
de democratische verbeelding verlamd, ze spoort aan tot 
een pleidooi pro ‘het bestaande’...
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Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populism
Gus van Oenen

Met een venijnig en luidkeels “Nee!” keerde bijna twee
derde van het Nederlandse volk zich op 1 juni 2005 tegen 
-ja, tegen wat eigenlijk? Tegen Europa, tegen de Europese 
grondwet, tegen de Nederlandse regering, tegen de politici? 
Tegen de globalisering, tegen de vermarkting? Tegen het 
verval van de openbare ruimte? Tegen de kloof tussen pri
vate welvaart en publieke armoede? Het volk heeft gespro
ken - maar wat het eigenlijk heeft gezegd, weten we niet. 
Erger nog, we moeten vermoeden dat het volk het zelf ook 
niet weet. Het uit zijn onbehagen, zijn frustratie, zijn verzet 
- dat wel, maar tegen wat of tegen wie?

Uitgerekend op dit moment vindt in het Stedelijk 
Museum van Amsterdam (tijdelijk gehuisvest in een oud 
gebouw van de posterijen, vlakbij het Centraal Station) 
het project Populism plaats. De verbindende gedachte in 
deze tentoonstelling, die ongeveer tegelijkertijd in andere 
versies te zien is in Frankfurt, Oslo en Vilnius, is dat het 
aloude fenomeen van het populisme een nieuwe relevan
tie heeft gekregen, in kunst, cultuur en politiek. Het kunst
project “bakent concrete en imaginaire plekken af. voor 
ervaring, reflectie en discussie in verband met een heden
daags verschijnsel dat even complex als wijdverspreid 
is”, schrijven curatoren Lars Bang Larsen, Cristina 
Ricupero en Nicolaus Schafhausen in de begeleidende 
‘krant’ The Populist.

Deze eenmalige ‘ volks’kranteditie is gedrukt op 
tabloidformaat en dat is niet zonder betekenis. Bijna alle 
serieuze Nederlandse kranten overwegen om op dit formaat 
over te schakelen. Het is modem, toegankelijk, gemakke
lijk, en nog zo wat, zo zeggen de redacties en vooral de 
uitgevers. Misschien is dat zo, maar de lezers zelf hebben 
er niet om gevraagd; zij hadden geen problemen met hun 
oude krant. De drijvende kracht achter de tabloidisering is 
een financieel-economisch imperatief: de adverteerders en 
papierleveranciers willen het, en (dus) de analisten en de 
raden van bestuur. Niet het volk, maar de systeemlogica wil 
een ‘volkse’ krant. Hoe dan ook dringt zich de associatie op 
met riooljournalistiek, het platte Britse tabloidpopulisme 
van naakte vrouwen, goedkope aanbiedingen en ranzige 
onthullingen.

Maar zoals het citaat van de curatoren al aangeeft, 
treffen we in Populism geen 'volks'kunst aan, geen popu
listische kunst voor of van de massa’s. De kunstenaars 
reflecteren op “de populistische sentimenten en ideologieën 
van onze tijd”. Daarbij staat voorop dat het populisme even 
ongrijpbaar als onuitroeibaar is, een inzicht dat de curato
ren ontlenen aan het werk van de Argentijns-Britse filosoof 
Ernesto Laclau. Het volk, zegt Laclau, is eigenlijk altijd het 
uitgesloten deel van het volk. Het is dus een eeuwig pars 
pro toto. ‘Het volk’ is een geuzennaam, gebruikt om aan te 
geven dat iedere natie of gemeenschap mede geconsti
tueerd wordt door wat zij uitsluit, en in zekere zin is dat 
altijd ‘de gewone man’ of ‘het lagere volk’. Men zou kun
nen denken dat het succes van het project van participatie 
en emancipatie van de jaren zestig en zeventig hieraan een 
einde had gemaakt. Maar het tegenovergestelde blijkt het 
geval. Natuurlijk zijn inmiddels grote groepen geëmanci
peerd, maar mondigheid en assertiviteit blijkt niet afhanke
lijkheid, verongelijktheid en afgunst uit de wereld te heb
ben geholpen. Zulk onbehagen is gewoon blijven bestaan, 
op wat voor gronden dan ook, van persoonlijke of publieke 
aard. De wijze waarop die gevoelens worden gearticuleerd 
is echter wel veranderd. Het volkse onbehagen is nu inte
graal onderdeel geworden van het politieke discours. 
“Eindelijk mogen we zeggen wat we willen”, zo klonk het 
na de 'Fortuynrevolutie' in Nederland.

Dat heeft ook te maken met de nieuwe samenstel
ling van het volk, of beter gezegd, met de nieuwe afwe
zigheid van een duidelijke samenstelling. Het uitgeslo
ten, ‘officieuze’ deel van het volk bestaat nu niet meer uit 
de traditionele arbeiders- of volksklasse, maar kent voor 
een belangrijk deel een ‘multicultureel supplement’: een 
diffuus maar bedreigend amalgaam van allochtonen, im
migranten, asielzoekers, moslims, Oost- en Centraal- 
Europeanen, en voormalig rijksgenoten (het Nederlandse 
eufemisme voor mensen van Surinaamse en Antilliaanse 
afkomst). Als ze werken, pikken ze onze banen in. Als ze 
niet werken, parasiteren ze op onze uitkeringen. En bo
venal is er de dreiging die van de islam wordt ervaren: een 
ongereconstrueerde, in vreemde talen beleden godsdienst 
die familieleven en culturele ervaring in een beklemmend 
keurslijf lijkt te dwingen en daarmee werkelijke integratie 
generaties lang lijkt te blokkeren - het “multiculturele dra
ma”, zoals de publicist Paul Scheffer dit in een geruchtma
kend artikel in NRC Handelsblad van 29 januari 2000 
noemde.

In de Populism reader, een andere publicatie die bij 
de tentoonstelling is verschenen, wordt stevig - soms wel 
erg stevig - getheoretiseerd over aard en achtergronden 
van het populisme. Met zowel filosofisch als politiek zwaar 
aangezette stukken probeert een twintigtal auteurs, afkom
stig uit meer dan tien verschillende landen, de moderne 
bestaanscondities van het populisme te doorgronden. In 
veel van de theoretische perspectieven kan ik mij als poli
tiek filosoof wel vinden: het is een mix van, ik noem maar 
een aantal namen, Bourdieu, Agamben, Negri, Laclau, 
Mouffe, Naomi Klein, Lyotard, iek, en de good old 
Frankfurter Schule.

Wat mij wel treft, al ben ik zelf politiek filosoof van 
28 beroep, is de strengheid van al dit proza: meedogenloos, en 

D
e W

itt
e 

R
aa

f 1
16

 • j
ul

i-a
ug

us
tu

s 2
00

5
vooral ook humorloos, beuken de meeste auteurs met hun 
theorieën en analyses op de lezer in. Ik kreeg het gevoel dat 
ik was teruggekeerd naar de jaren zeventig, of begin jaren 
tachtig, toen linkse praktijken van protest en verzet steevast 
vergezeld gingen van dichtbetypte, gestencilde vellen vol 
theoretische inzichten die de linkse lezer moest verteren, op 
straffe van een knagend schuldgevoel onvoldoende geën
gageerd of geïnformeerd te zijn. Wat ongemakkelijk reali
seer ik mij dat ik zulke zware kost tegenwoordig vooral nog 
associeer met moslimfundamentalisme, bijvoorbeeld de 
retorica in de brief die Mohammed B. na zijn moordaanslag 
achterliet op het ontzielde lichaam van Theo van Gogh. Het 
is een ongemakkelijke taal die de lezer vooral wil straffen, 
waarin constant een verwijt op de loer ligt: Weet jij wel hoe 
ernstig de zaken zijn? Ben jij wel recht genoeg in de leer? 
En nog wel bereid je voor de goede zaak op te offeren? 
Neem in ieder geval je dagelijkse dosis theorie in!

Dat wil niet zeggen dat er geen goede en lezenswaar- 
dige stukken in de bundel staan. Pierre-André Taguieff 
bijvoorbeeld, onderzoeksleider aan de Parijse CNRS, geeft 
een goede karakterisering van het populisme, gekoppeld 
aan een korte beschouwing over vormen van populisme in 
Frankrijk en in Europa. Heel kort gezegd betekent popu
lisme dat men het openlijk opneemt voor het volk, tegen de 
elite. Belangrijk daarbij is het wegvallen van bemiddeling 
en van een programmatische dimensie. Het volk voelt zich 
direct vertegenwoordigd; het wil wat de leider wil. Of ei
genlijk weet het niet wat het wil, maar als de leider spreekt 
herkent men zich in zijn woorden (en vooral natuurlijk in 
zijn rancune en verontwaardiging). “Pim zegt wat ik denk”, 
zoals volgelingen van Pim Fortuyn in Nederland plachten 
te zeggen. In het populisme bestaat dan ook een voortdu
rende oscillatie tussen hyperdemocratische aanspraken 
(‘luisteren naar het volk’) en antidemocratische verlangens 
naar autoritair en charismatisch leiderschap, zoals Taguieff 
ook vaststelt.

De belangrijkste rode draad in de bundel - en ook dat 
herinnert aan de jaren zeventig en tachtig - is waarschijn
lijk de kritiek op het kapitalisme, zij het dat deze kritiek nu 
meer vanuit een soort algemeen wantrouwen tegen ‘de 
macht’ en ‘het systeem’ wordt verwoord dan vanuit een 
klassieke marxistische overtuiging. Ook zit er een duide
lijke ondertoon van anti- en andersglobalistische kritiek in 
de meeste analyses. Misschien is het ‘objet de resistance’ 
nog wel het beste te vatten in de beroemde frase van 
Eisenhower: ‘het militair-industrieel complex’, een term 
die herwaardering verdient.

De drie curatoren schrijven dat ze het project 
Populism een gevoel van urgentie willen laten uitstralen. 
Dat gevoel straalt zeker uit de thematiek, die zoals gezegd 
hoogst actueel is. De vraag is wel of die urgentie zich ook 
kan vertalen in alternatieve vormen van engagement, deli
beratie en representatie, vanuit kunstzinnig of academisch 
perspectief. In de bundel zijn die niet makkelijk te vinden. 
In de theorie in zijn geheel overigens ook niet: voorzover er 
al sprake is van een ‘nieuw engagement’, zit het nieuwe 
vooral ook in de afwezigheid van een duurzame, op over
tuiging of loyaliteit gebaseerde affiniteit.

De hedendaagse ‘modus’ van engagement is goed 
getroffen door de Amsterdamse filosofe Karen Vintges, in 
haar boek De terugkeer van het engagement uit 2003. 
Aansluitend bij Foucault, behelst de ethiek van het prak
tisch engagement voor haar “een pleidooi voor een levens
wijze die autonomer is dan de gangbare levenswijze van de 
moderne mens” (pp. 59), respectievelijk een “goede om
gang met de medemens die tot stand komt in een creatief 
proces zonder toepassing van vaste regels of wetten” 
(pp. 64). We kunnen hier ook denken aan Foucaults verlan
gen om “niet zodanig geregeerd te worden”. De karakteri
sering van het hedendaagse engagement blijkt dus tevens 
de filosofische verwoording te zijn van een even vage als 
wijdverbreide afkeer van ‘het systeem’. Die afkeer is 
slechts toegenomen, omdat de privatisering van allerlei 
overheidsfuncties niet het verhoopte gevoel van vrijheid 
heeft verschaft. De moderne burgers hebben eerder het ge
voel dat ze nog verder verdwaald zijn in een doolhof van 
keuzemogelijkheden, die allemaal een onoverzienbaar com
plex aan voor- en nadelen met zich meebrengen. Hoe meer 
men zichzelf als vrije-marktactor denkt te kunnen bepalen 
- wat de Amerikaanse econoom Robert Lane in zijn gelijk
namige boek uit 1990 de market experience noemt - hoe 
meer men overgeleverd raakt aan het labyrint van krachten 
en regels dat het maatschappelijk leven bepaalt.

In thematisch opzicht lijkt ook de tentoonstelling 
vooral geïnspireerd door een diffuse afkeer van ‘het sys
teem’, in zijn kapitalistische of imperialistische vorm. Er 
heerst een onbehagen met grootschaligheid, met grootmach
ten en massamedia, eigenlijk met alle vormen van ‘bestuur’ 
of ‘beheer’ van de hedendaagse massa’s. Daar wordt geen 
‘levenskunst’ of ‘vrijheidspraktijk’ à la Foucault tegenover
gesteld, en mijns inziens terecht Die wending is te esthetise
rend en te individualistisch - hoezeer Karen Vintges ook 
probeert om ons in De terugkeer van het engagement op an
dere gedachten te brengen. In hegeliaanse termen bevat deze 
oplossing te weinig “zedelijkheid”. En vooruit, zij getuigt 
-in de termen van would-be communitarians als de 
Nederlandse premier Jan Peter Balkenende - van te weinig 
gemeenschapszin.

Dit laatste punt komt in de tentoonstelling aan bod in het 
werk Urban Islands van Susanne Jirkuff (Wenen), die met 
tekeningen en uitgeknipte citaten van moderne denkers de 
hedendaagse stadsontwikkeling kritisch belicht, in het bij
zonder de functie van de openbare ruimte en de neiging 

zich terug te trekken in de intimiteit. De huidige gemeen
schap is meer “collective being” dan “collective acting”, 
zoals een van de citaten luidt, afkomstig van het bekende 
boek The Fall of Public Man van de socioloog Richard 
Sennett.

Verder zien we in Populism onder meer werk dat aan
sluit bij een traditionele modernismekritiek of bij een cru
ciale ervaring van de moderniteit: de nimmer ophoudende 
acceleratie van het moderne leven en de nimmer eindigen
de onenigheid over de rechtvaardigheid van het geheel. 
Voorbij komen onbehagen over de situatie van asielzoekers 
(Sugar Seekers van Mauricio Dias en Walter Riedweg, 
respectievelijk Brazilië en Zwitserland), een grimmige po
litiecel met geboeide arrestanten en geharde agenten 
(Strictu van Cildo Meireles, Brazilië) en managers die 
‘filosoferen’ over rechtvaardigheid in de arbeidsverhoudin
gen (Economisch primaat van Julika Rudelius, Nederland). 
Een soort omgekeerd, 'kaltgestellt' filosoferen over ar
beidsverhoudingen vinden we terug in de video Reading 
Capital van Milica Tomic (Wenen), waarin vooraanstaande 
burgers van het stadje San Antonio, Texas, om beurten 
frasen uit Das Kapital voorlezen. Dit degelijke, revolutio
naire proza krijgt hierdoor de neutraliteit en nietszeggend
heid van een gemiddelde nieuwsuitzending opgedrukt.

Onder imperialismekritiek horen diverse creatieve 
vormen van Bush-bashing thuis: voorbeelden zijn Danes 
for Bush van Jakob Boeskov (Denemarken) en Memory 
Bucket van Jeremy Deller (Londen). Natuurlijk duiken ook 
de massa’s herhaaldelijk op, al dan niet in weerzin
wekkende vorm. Er is de culturele, massale recreatie, zoals 
de Gay Pride, die het onderwerp vormt van de foto’s van 
Otto Snoek (Krimpen aan den IJssel, Nederland), of er is, 
nog wat intenser gemedieerd, het videowerk Los Angeles 
van Sarah Morris (New York, Londen), waarin we de 
hypermoderne, overgemedieerde publieke ruimte zien die 
in steden als Los Angeles voortwoekert: VIP’s bij een 
première in een stortvloed van flitslicht en nietszeggende 
citaten, en een immens basketbalstadion met Jack 
Nicholson vooraan op de tribune. Even vervreemdend 
maar bedreigender is de grootsteedse straathangjeugd uit 
Halle, Marseille of Bristol, die Tobias Zielony (Leipzig) in 
beeld brengt, met de bekende sportmerkkleding, petjes en 
dreigende notice me but don’t notice me uitstraling. En de 
satirische provocaties van het Estlandse Esto TV, dat 
‘interactief gebeurtenissen verslaat én beïnvloedt - eigen
lijk opereren de provocateurs als ‘stillen’ die in demonstra
ties meelopen ter ‘bewaking’ maar tegelijk de gemoederen 
ophitsen en ‘ongeregeldheden’ uitlokken. Verzet is er na
tuurlijk ook — de volksmassa komen in opstand tegen het 
‘gouvernement’. Resistance van Mindaugas Lukosaitis 
(Vilnius), een beklemmende verzameling inkttekeningen 
op papier, symboliseert een hyperheroïsch verzet van het 
Litouwse volk tegen het ‘socialistisch realisme’. Elders: 
lange fotowanden van Willem de Rooij (Amsterdam) onder 
de titel Index: Riots, prote^t. mouming, and commemora
tion, waarop extase, woede, frustratie en hoop van demon
strerende volksmassa’s dicht, opeen zijn gepakt. De meest 
verscheiden groepen vragen om wat zij voor gerechtigheid 
houden: anti-ETA demonstranten in Spanje (“jETA no! Paz”), 
het traditionele “Yankees go home!”, onbestemde uitingen als 
“Revenge” en “Nuke em!”, Chinese vrouwen (!) in Rotterdam 
die zich keren tegen "Rotterdam criminele hoofdstad 2001”, 
Latijns-Amerikaanse volksmassa’s met spandoeken voor 
“i Justicia!”, bescheiden “We proud to be muslim” vrouwen en 
ten slotte jeugdige wannabee-martelaren met “Osama is our 
herrow” borden.

Twee bijdragen vielen mij speciaal op. Ten eerste Déjà vu 
van Matthieu Laurette, een kunstenaar die de instantbelof- 
ten van de nieuwe media en van ons consumentenparadijs 
letterlijk neemt. Hij bestrijdt die systemen met hun eigen 
wapens. Zijn performances gebruikt hij om Bekende 
Fransman te zijn, en zijn BF-schap benut hij dan weer in 
zijn performances. Daarnaast is hij als consument heel 
strikt in de leer. Fabrikanten van consumptiegoederen belo
ven immer dat ze de laatste imperfectie van hun producten 
hebben weggewerkt, dat ze het ontbrekende hebben aange
vuld, dat ze meer geven voor minder geld enzovoort. 
Laurette neemt zulke fabrikanten op hun woord en maakt 
zo hun ‘ideologie’ belachelijk, volgens Slavoj iek in Het 
subject en zijn onbehagen de beste manier om ideologieën 
te ontmaskeren. Het creëren van afstand, de stelling dat 
‘achter het ideologische masker een menselijke persoon 
schuilt’, is volgens hem geen de-ideologisering, maar pre
cies de vorm van de ideologie (p. 9Ö). De ware ideoloog 
wijst daarom altijd subtiel op het onvermijdelijke verschil 
tussen de werkelijkheid die hij creëert en het geloof dat hij 
propageert - en natuurlijk op de inspanningen die gevergd 
zullen worden om deze kloof alsnog te overbruggen. Veins 
een rotsvast geloof dat dit ook werkelijk zal gaan gebeuren, 
en de meest dogmatische ideologen zullen ongemakkelijk 
terugkrabbelen: "Zóbedoelden we het nu ook weer niet.”

Anders gezegd: in de uitnodiging om actief in een 
systeem te participeren en zo je geloof daarin uit te druk
ken, schuilt altijd enige mate van bad faith. Het systeem 
móet beloften doen die het niet helemaal kan en wil waar
maken. Het vraagt ons kritisch-constructief erin te gelo
ven; doen we dat netjes dan zijn we ‘coproducenten van 
beleid’, zoals de bestuurskundigen zeggen. Maar geloven 
we niet in de geest maar in de letter van het systeem, juist 
in de kleine lettertjes dus, dan begint het systeem krakend 
te protesteren.

Een typerend voorbeeld is het conflict van de laatste 
jaren in Nederland over uitingsvrijheid, dat hevig oplaaide
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naar aanleiding van de brute moorden op Pim Fortuyn, 
Theo van Gogh en (iets minder gemediatiseerd) de Haagse 
leraar Hans van Wieren. Liberale scherpslijpers zeggen: in 
beginsel moeten mensenalles kunnen zeggen wat ze wil
len, en als dat je niet bevalt, ga je maar naar de rechter. Dat 
klinkt flink, maar natuurlijk is het geen werkelijke uitnodi
ging om massaal naar de rechter te tuigen wanneer we ons 
beledigd voelen. Dat zou het toch al overvraagde rechts
systeem niet kunnen verdragen. Ironisch genoeg is ook 
Volkert van der Graaf, veroordeeld vóór de moord op 
Fortuyn, een case in point Hij bezorgde jarenlang bóeren 
en justitie-ambtenaren hoofdpijn en overuren door om de 
haverklap bestuursrechtelijke procedures aan te spannen 
tegen vermeende misstanden rondom milieuvergunningen 
en andere ruimtelijkeordeningskwesties. Vaak kreeg hij 
van de rechter gelijk, maar toch werd hij door de betrok
kenen veelal aangemerkt als onruststoker, lastpost en 
querulant.

Het tweede wérk dat mij opviel was Martin Le 
Chevalliers Safe Society. Dat bestaat eigenlijk alleen uit 
een voice-over, ondersteund door wat beelden op een klei
ne monitor - voice-over in de meest letterlijke zin dus. Het 
quasi-geruststellende van de voice-over - er is een instan
tie, ergens, die de zaak overziet en in staat is ons van com
mentaar te voorzien (wie zou tegenwoordig nog naar een 
voetbalwedstrijd op tv kijken zonder ‘commentaar’?)- 
wordt hier karikaturaal gebruikt om de beloften van ‘veilig
heid’ bij ons aan te prijzen, als ware het een wasmiddel dat 
schoner wast dan schoon. Safe Society spiegelt een wereld 
voor waarin “war is surgical, weapons are non-lethal, fire is 
friendly, capital is risk-free and sex is safe”. Dit bracht mij 
ieks tirade in herinnering tegen koffie zonder cafeïne, 

stérke drank zonder alcohol en junkfood zonder vét. Of 
Hans Boutelliers beeld van het bungeejumpen als extase 
van de ‘veiligheidsütopie’ : als nietzscheaanse Übermensch 
de afgrond trotseren, maar wel met een T.N.O-getest elas
tiek om je benen. Net zo zegt Le Chevallier: sorry men
sen, hoeveel jullie ook over hebben vóór ‘veiligheid’ en 
‘gezondheid’, arbeid zal altijd vervreemdend blijven, uit
buiting zonder schuldgevoel bestaat niet, net zomin als 
voedsel dat louter gezond is of een oorlóg die louter be
vrijdend is.

In zekere zin doet Le Chevallier hiermee hetzelfde als 
Laurette: laten zien dat het systeem ons oproept tot partici
patie en tot geloof, maar dat het protesteert Wanneer men 
het aan zijn beloften wil houden. Het verwacht van ons dat 
we ons ongeloof ‘opschorten’. Uit de culturele antropolo
gie kennen we de mutual suspension of disbelief, het onuit
gesproken wederzijds niet doorvragen om verdere interac

tie mogelijk te maken. Het systeem vraagt ons echter om 
een eenzijdige opschorting. We moeten ons interactief blij
ven opstellen, maar onze scepsis over de beloofde resulta
ten moeten we liefst voor ons houden.

Misschien is dat het kernprobleem van het heden
daagse populisme: wij geloven meer dan ooit in het sys
teem, in de wijze waarop wij worden geregeerd door de 
heersende machten van politiek of kapitalisme, terwijl het 
systeem instantbevrediging belooft, maar - als puntje bij 
paaltje komt- om opschorting daarvan verzoekt. Dat is 
niet louter een kwestie van sinistere manipulatie door het 
systeem, door een concrete samenzwering van ‘topman
nen’ of door anonieme ongrijpbare machten. Natuurlijk 
zitten die aan de ‘goede kant’ van het systeem. Maar tege
lijk is het zo dat de massa’s willen geloven in het systeem. 
En zelfs zo dat het systeem zijn beloften wel zou willen 
waarmaken.

Dat was ooit de inzet van de interactiviteit: het poli
tieke heil zou dan eindelijk gerealiseerd kunnen worden, 
dankzij de participatie van de burger in het beleidsproces. 
Net zo is er het interactieve kunstwerk, dat in en door de 
participatie van de bezoeker wordt gerealiseerd. Door ge
wenning aan participatie, gekoppeld aan de voortdurende 
opschorting van de inlossing van de interactieve belofte, is 
de interactiviteit omgeslagen in ‘interpassiviteit’: de parti- 
cipatiemachine draait nog op volle toeren, maar de ‘input’ 
van de burger is eigenlijk overbodig geworden omdat het 
proces inmiddels zijn eigen input kan genereren en in een 
oneindige cyclus van bijstelling en finetuning terecht is 
gekomen. Dat leidt bij burgers tot een fascinatie met deze 
proceskant van de politiek, gepaard aan relatieve onver
schilligheid ten aanzien van de uitkomsten (zie hierover 
verder mijn artikel in Cahier Open). Dat is immers ook de 
klacht die we al jaren horen van burger, bestuurder en amb
tenaar: er komt alsmaar nieuw beleid, voordat we de uit
komsten van het vorige beleid kunnen vaststellen. En in
derdaad, dat moment van vaststelling komt nooit, omdat 
immer sneller nieuw en krachtiger beleid gewenst wordt. 
Tijd en geduld om te wachten op de resultaten is er niet; we 
leven in een tijd van quick scan en interimmanagement.

De idee van interpassiviteit is natuurlijk een specifie
ke interpretatie van de vorm die populisme heden ten dage 
aanneemt. De gedachte van Populism — en van Laclau - dat 
de hedendaagse manifestaties van het populisme divers en 
ongrijpbaar zijn, wil ik niet zonder meer verwerpen, maar 
ik vind wel dat de tentoonstelling tekortschiet waar het gaat 
om het ‘-isme’ in het populisme. Allerlei vormen van popu
laire cultuur en van politieke betrokkenheid van ‘het volk’ 
passeren de revue, maar de specifieke, ideologische beteke

nis van het populisme als ‘isme’ komt niet goed naar voren. 
Nu is het meer een grabbelton van verbeeldingen van ‘het 
volk’ in de politieke cultuur geworden. Daarmee wordt, 
denk ik, de urgentie van populisme - misschien zelfs de 
dreiging daarvan - niet voldoende op waarde geschat.
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De tentoonstelling Populism vindt ongeveer simultaan 
plaats in het Contemporary Art Centre, Vilnius (8 april 
- 4 juni 2005), het National Museum of Art, Architecture 
and Design, Oslo (15 april - 4 september 2005), het 
Stedelijk Museum CS Amsterdam (30 april - 28 augus
tus 2005), de Frankfurter Kunstverein, Frankfurt 
(10 mei - 4 september 2005). De catalogus wordt ver
wacht in juni of juli 2005; The Populism Reader, een 
verzameling theoretische beschouwingen, werd uitgege
ven bij Lukas & Sternberg, New York & Berlijn. Meer
info op: www.populism2005.com. 29
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‘Minder politiek’ beloofde de SP het volk tijdens de recente 
campagne naar aanleiding van het Nederlandse referendum 
over de EU-grondwet. Dat de grondwetreferenda in Frankrijk 
en Nederland gewonnen werden door het nee-kamp, was bo
venal een triomf voor populisten van links en rechts. Zij wer
pen zich op als pleitbezorgers van ‘het volk’ tegenover ‘de 
politiek’, ‘de elite’, de buitenlanders of de EU als sinistere 
supranationale Moloch. Het verschijnsel speelt niet alleen in 
Frankrijk en Nederland; Oskar Lafontaine, die zopas uit de 
Duitse SPD trad, hanteert een soortgelijke retoriek als hij te
gen de Polen ageert die westerse arbeidsplaatsen zouden weg
kapen. Drie jaar na de moord op Pim Fortuyn is de populis
tische politiek springlevend. Alleen al daarom heeft het 
tentoonstellingsproject Populism, dat momenteel in vier 
Europese steden te zien is, een grote urgentie. Hoewel de ten
toonstelling in het Stedelijk Museum - de grootste van de 
vier - te veel uitwaaiert, en de curatoren het concept ‘popu
lisme’ te veel als semantische kauwgom hanteren, is Populism 
geslaagd als montage - van kunstwerken in (onder meer) het 
Stedelijk en van politieke, filosofische en sociologische analy
ses in de Populism Reader. Die begeleidende publicatie maakt 
de specificiteit van kunst niet ondergeschikt aan politieke 
standpunten of theoretische stellingnamen, maar evenmin 
wordt de theorie misbruikt als scdestalk. Een traditionele 
tentoonstellingsrecensie doet de montage van Populism echter 
geen recht aan. Het komt erop aan dit montagekarakter te be
houden en de montage aan te scherpen.

Julika Rudelius, Economisch primaat, 2005

De dubbele videoprojectie Economisch primaat toont een ge
nerieke kantoorruimte met uitzicht op generieke Nederlandse 
kantoorpanden. Op tafel staat een fles sap van Albert Heijn. In 
deze ruimte zitten, staan en ijsberen achtereenvolgens enkele 
zakenmannen. De mannen dragen een ‘oortje’ waardoor de 
kunstenaar kennelijk af en toe vragen stelt, maar we krijgen 
alleen hun reacties te horen. Hun vertogen zijn voorspelbaar: 
geld, macht, onafhankelijkheid, uitkeringstrekkers en andere 
parasieten. De voormalige Den Haag Vandaag-journalist en 
pr-ondernemer Ton Elias - de enige dikzak in een gezelschap 
dat er verder zo lean and mean uitziet als men van heden
daagse ondernemers kan verwachten - oreert eerst dat ieder
een rijk kan worden, dat er verschil moet zijn, dat “we af 
moeten van het idee dat mensen zielig zijn”, dat mensen uit de 
bijstand moeten om geld vrij te maken voor zorg en onderwijs 
- om vervolgens ontroerd te vertellen hoe hij zijn dochtertje in 
Egypte heeft leren afdingen. Een andere man vergelijkt uitke- 
ringen met het geven van een diamanten ring aan “een kind 
van vier”, maar hij heeft wel twee euro voor een zwerver over. 
Een gebruinde, witharige heer klaagt over “dat eeuwige nega
tivisme” van antiglobalisten, en nog een andere man vertelt 
met warme stem over zijn korte periode in de sociale advoca
tuur, kort omdat hij algauw een afkeer kreeg van die arme 
mensen zonder verantwoordelijkheidszin, die met “hun plastic 
tasjes vol problemen” bij hem kwamen. Toch is Economisch 
primaat geen : simplistische, frontale aanval op de homo 
economicus. Hoewel de mannen zo generiek ogen als hun 
decor, zijn er tal van nuances in de manier waarop zij hun 
ideologie verwoorden en - staand bij het raam, zittend achter 
het bureau of morrelend aan een kastdeur- performen. 
Daarbij creëert Rudelius een soort disfunctionele dialoog 
door, in een dubbele projectie, beelden van een sprekende man 
te combineren met beelden van een man die schijnbaar zwij
gend toehoort. In de context van Populism maken hun ‘perfor
mances’ duidelijk dat populisme niet per se een zaak is van ‘de 
straat’ of van het grauw. Populisme maakt geen halt voor klas
sengrenzen.

Postpolitiek en neopopulisme

Het populismeconcept van de tentoonstelling is nogal amorf 
- of polymorf. De curatoren citeren Ernesto Laclau, die con
stateert dat populisme een “even ongrijpbaar als onuitroeibaar 
concept” is, en die het begrip vervolgens inzet als “een open 
concept dat in één term een graag verschillende realiteiten bij 
elkaar brengt”. [1] Die meerduidigheid, aldus Dieter Lesage in 
de Populism Reader, heeft een gebruikswaarde omdat zij wijst 
op “family resemblances between different phenomena called 
populism”. Lesage heeft gelijk, maar het is dan wel nodig om 
die verschillende betekenissen te onderscheiden en te analyse
ren. [2] Hier schiet . Populism tekort; de tentoonstelling is een 
soort borgesiaanse encyclopedie waarin tal van verschijnselen 
‘populisme’ heten zonder dat ze overtuigend aan elkaar wor
den gerelateerd. Gelukkig biedt de Populism Reader ook een 
bijdrage van Laclau. Hij heeft sinds de jaren ‘70 een ‘formeel’ 
populismeconcept ontwikkeld, dat niet zozeer draait om de 
concrete inhoud van diverse populismen, maar om de basis
structuur die alle populismen met elkaar delen. Onder popu
lisme verstaat Laclau “a series of politico-discursive practices 
constructing a popular subject”, en als grondvoorwaarde voor 
de constructie van een dergelijk volk-subject ziet hij “an inter
nal frontier dividing the social space into two camps”. [3] In 
het geval van links populisme kan die grens bijvoorbeeld tus
sen arbeiders en uitbuiters worden getrokken, in het geval van 
rechts populisme tussen ‘eigen volk’ en migranten. Anderzijds 
bezigt ook hedendaags rechts een vorm van antikapitalisme- 
retoriek, en bij het EU-referendum vonden links en rechts el
kaar in de wens een grens te trekken rond het oude Europa, 
tegen het globale kapitalisme en Poolse loodgieters.

De machteloosheid en verbijstering die sprak uit de reac
ties van regeringspolitici op de uitslag van het referendum, 
zou bijna doen geloven dat het populisme nog maar net 
Europa is binnengewaaid. Populisme is echter zo oud als de 
moderne politiek, die haar legitimatie immers ontleent aan de 
populus, aan le peuple, het volk dat zij onder meer tracht te 
mobiliseren via strategieën die populistisch genoemd kunnen 

worden. Politiek zonder populisme is volgens Laclau ondenk
baar. Iedere politieke beweging moet immers een scheidslijn 
trekken tussen ‘het volk’ en een vijand. [4] Vandaar dat de 
enigszins abstracte ideologie van 20ste-eeuwse ‘volkspartijen’ 
vaak gecombineerd werd met een populistische retoriek. 
Iedere partij had wel buitenbeentjes die het vijandbeeld achter 
de ideologie in pakkende slogans goten en dus het populis
tische potentieel van de ideologie uitbuitten. In de jaren ‘90 
leek de Europese politiek het populisme echter als een hinder- 
lijk archaïsme achter zich te willen laten, waarmee ze dus ook 
- als politiek zonder populisme ondenkbaar is - de politiek 
zélf verwierp. De depolitisering van de politiek vierde triom
fen met New Labour of met Schroders Neue Mitte; maar het 
Nederlandse ‘Paars’ spande de kroon, met een technocra
tische cultuur die vooral om koopkrachtenplaatjes draaide. 
De oude tegenstanders VVD en PvdA werden met het glij
middel D66 vereend in een kabinet dat de politiek reduceerde 
tot een quasi-ambtelijk beheren en veiligstellen van de wel
vaart - tot een “post-political administration” die, in ieks 
bewoordingen, “the old political passions of the left and the 
right” achter zich liet. [5]

In een reactie op het neopopulisme van Haider, Fortuyn 
en diverse kleine linkse partijen, proberen de oude Europese 
volkspartijen zich nu weer op hun populistische erfenis te be
zinnen. Ook zonder Lafontaine heeft de -met een verkie
zingsnederlaag bedreigde - SPD een behoorlijk populistisch 
potentieel; denk maar aan de beruchte Kapitalismuskritik van 
Franz Müntefering, die asociale investeerders met een sprink
hanenplaag vergeleek. Daarmee komt de SPD terug op 
Schröders flirt met wat Thomas Frank 'marktpopulisme' heeft 
genoemd - in essentie het geloof dat de markt het meest de
mocratisch, het meest emancipatoir is, en dat staatsbemoeienis 
zoveel mogelijk moet worden beperkt. De populistische 
scheidslijn wordt in dit geval getrokken tussen ‘de vrije markt’ 
enerzijds en de sociale stelsels en uitkeringstrekkers ander
zijds. [6] Het marktpopulisme was de politieke rest in de post- 
politieke bestuurskunst van Paars, New Labour en de regering 
van Schröder. Hun politics that dare not speak its name heeft 
echter, met zijn technocratische nadruk op abstracte markt
wetten, een geringer mobiliserend vermogen dan andere 
populismen. Vandaag ontplooit de marktideologie zich vrijer 
dan ooit, maar tegelijk wordt zij gecontesteerd door een nieuw 
links populisme dat speelt op de angst voor het verlies van 
sociale verworvenheden in het geglobaliseerde kapitalisme.

Het nieuwe populisme lijkt, algemeen beschouwd, een 
antwoord op de postpolitiek van het midden. Maar de ironie 
wil dat sommige populisten verdacht veel lijken op hun post- 
politieke tegenhangers; in zijn maatpakken heeft de stralende 
Haider veel weg van Tony Blair, en Pim Fortuyn leek met zijn 
bekakte présence welhaast een karikatuur van de elitepoliti- 
eus. De hedendaagse populisten willen hun kiezers niet wijs
maken dat zij ‘gewoon’ zijn. Populisme creëert verwarring 
over klassen; het leeft, zoals Laclau stelt, van de dialectische 
spanning tussen de klassen en ‘het volk’. [7] In een populis
tisch vertoog kan één klasse - in het marktpopulisme bijvoor
beeld de succesvolle ondernemers - optreden als ideologische 
pars pro toto van het volk, drager van alle aspiraties. Bijzonder 
aan het populisme van Fortuyn was dat zowel arbeiders, werk
lozen, leden uit de middenklasse als zakenlieden erdoor aan
gesproken werden - een fragiele coalitie die tot ‘volk’ werd 
samengesmeed via het spookbeeld van migranten en vreemde 
culturen, met name de islam. De fortuynistische constellatie 
toont hoe dubieus het is om de situatie te analyseren in termen 
van ‘elite’ en ‘volk’. Deze termen hebben weliswaar een eigen 
realiteit verworven, maar ‘elite’ is shorthand voor een post- 
politieke kaste waartegen ontevreden groepen hun eigen eli
taire populisten - Fortuyn, Haider, Wilders - in stelling bren
gen. De paradoxale keuze voor ‘elitaire populisten’ getuigt 
trouwens van meer politiek inzicht dan de recente oproep van 
een kunstcritica om de (culturele) ‘elite’ tegen het populisme 
uit te spelen. [8] Een dergelijk antipopulisme trekt evengoed 
een grens tussen een volk en een vijand, en is zo onbedoeld 
elitepopulisme. De elite treedt op als de ware incarnatie van 
het Volk: zij moet het gewone volk opvoeden en beschermen 
tegen slechte invloeden.

Ook in andere opzichten kan het hedendaagse populisme 
als een unheimliche dubbelganger worden beschouwd van de 
postpolitiek van het midden. Wie Paars zaait, zal populisme 
oogsten: als de SP minder politiek belooft, is dat precies de 
impliciete belofte die Paars deed. Het ultieme project van 
D66, de meest Paarse partij, is het referendum, dat men onder 
Balkenende eindelijk heeft kunnen doordrukken; en het refe
rendum is een onhandige, technocratische poging om aan po
pulisme te doen binnen het postpolitieke regime. Het referen
dum veronderstelt immers wantrouwen ten opzichte van ‘de 
politiek’ als representatie: ‘het volk’ moet direct zijn stem 
kunnen laten horen. De referendumcultus van D66 kondigt al 
de tegenstelling aan tussen ‘de politiek’ en ‘het volk’, een 
tegenstelling die de neopopulisten van onder meer LPF en SP 
expliciet zouden uitspelen. Geen wonder dat de SP zich in de 
referendumcampagne als een vis in het water voelde. Nadere 
bestudering van het SP-materiaal leert overigens dat men met 
‘minder politiek’ eerder ‘minder bureaucratie’, minder ambte
narij en regelgeving bedoelt Dit is niet alleen verrassend 
neoliberaal, maar ook symptomatisch voor de technocratische 
status van de (post)politiek waartegen het populisme ageert. 
Toch is het adagium ‘minder politiek’ typerend voor populis
tische projecten in het algemeen. Laclaus these dat populisme 
en politiek nagenoeg synoniem zijn, lijkt hier op een grens te 
stuiten: ten opzichte van Paars en aanverwante projecten is het 
neopopulisme een aanzet tot repolitisering, maar uiteindelijk 
draait het actuele populisme toch uit op een voortzetting van 
de depolitisering met andere middelen. Misschien is het pro
bleem wel dat dit populisme niet populistisch genoeg, en dus 
niet politiek genoeg is.

Sarah Morris, Los Angeles, 2004

De videoprojectie Los Angeles van Sarah Morris toont wat het 
cliché - of een van de clichés - van LA belooft: Hollywood, 

chique restaurants, een botoxinjectie, auto’s, lichtreclames, 
Jack Nicholson in het publiek bij een basketbalwedstrijd, an
dere sterren bij een Oscaruitreiking, een snelle verkleedpartij 
in een auto, glimpen uit een televisiestudio. Wat we niet zien, 
zijn zwervers of drugsverslaafden, arbeiders of middenstan
ders; dit is het LA van de conspicuous consumption, dat per
fect gemonteerd voorbij komt kabbelen, onderlegd met edel- 
muzak van Liam Gillick. Toen Andy Warhol in de jaren ‘60 
per auto naar Californië reed, constateerde hij dat Amerika 
naar het westen toe steeds meer ‘pop’ werd. [9] De 
Warholverzamelaar Dennis Hopper, die in Los Angeles met 
een immense sigaar achter het stuur van een auto te zien is, 
was in de jaren ‘60 de fotograaf van het pop-LA. Terwijl hij 
zich echter - net als Ed Ruscha in de schilderkunst - groten
deels concentreerde op de banale ‘pop’ van reclameborden en 
tankstations, richt Morris zich op de glamoureuze wereld van 
show, luxegoederen en dure diensten. Dit alles wordt glamou- 
reus en lumineus in beeld gebracht, vol kleur- en lichtnuances: 
de film is oorspronkelijk op 35 mm opgenomen en later op 
dvd overgezet. Vergeleken met Los Angeles ziet de meeste 
videokunst er maar armzalig uit. Dit werk laat er geen mis
verstand over bestaan: voortaan is de kunst een volwaardig 
onderdeel van de cultuurindustrie. Natuurlijk stond de mo
derne kunst nooit los van het spektakel, zij is immers zelf ge
baseerd op beeld-waren; maar zij vormde toch ook een afwij
kend spektakel met een andersoortige markt, en met een dis
cursieve gelaagdheid die in het massaculturele spektakel geen 
kans kreeg. Nog de pop art van Warhol berust hierop; Warhols 
Death and Disaster-schilderijen of Marilyns laten de media- 
beelden muteren. In een werk als Los Angeles slaat Warhols 
ambigue fascinatie voor de massacultuur om in blinde affir
matie; de kunstcontext is gereduceerd tot een alibi om de 
honger naar glamour te stillen en het fetisjisme van society- 
programma’s te verdubbelen - zij het voor een ander publiek

Popism!
Populism richt de aandacht niet alleen op politiek populisme, 
maar ook op de cultuurindustrie en de integratie van de kunst 
daarin. Het gebruik van de term ‘populisme’ in die specifieke 
context is niet nieuw: de Rotterdamse Kunsthal vierde in 2003 
- na Fortuyn dus - haar tienjarig jubileum met een publicatie 
getiteld Respectabel populisme. [10] ‘Het publiek heeft altijd 
gelijk’, zo luidt het motto van de Kunsthaldirecteuren, Wim 
van Krimpen en zijn opvolger Wim Pijbes. Die retoriek ver
toont inderdaad overeenkomsten met een politiek populisme 
dat de wil van de gewone man bezweert en de superioriteit van 
de markt verheerlijkt. Soms wordt dit marktpopulisme verpakt 
in een traditionele sociaal-democratische retoriek - denk aan 
de Paarse staatssecretaris Rick van der Ploeg, die de massa
cultuur en ‘de markt’ samen op een voetstuk zette, en het ge
heel overgoot met een discours over de emancipatie van ach
tergestelde groepen, zoals etnische minderheden. [11] De 
Kunsthal is wat dat betreft de ultieme Paarse kunstinstelling; 
net als Van der Ploeg trachten de Kunsthaldirecteuren de 
versmelting van de kunst met de industriële massacultuur 
populistisch te ideologiseren. Met een aan Warhol ontleende 
term kan men dit popism noemen. [12] Popism heeft niet 
louter betrekking op het hergebruik van beeldmateriaal uit de 
pop- of massacultuur; het gaat om een algehele overname 
van strategieën uit de ‘volwassen’ cultuurindustrie, waarbij 
de dandyesk-ironische werkwijze van kunstenaars als 
Ruscha en Warhol al lang is opgegeven.

‘Pop’ komt uiteraard van ‘popular’, en dus van 
‘populus’, van volk. In de jaren vijftig verwezen Lawrence 
Alloway en de Independent Group met de term ‘pop art’ naar 
de massacultuur in zijn geheel; pas in de jaren '60 werd de 
term voorbehouden aan beeldende kunst die elementen uit 
deze massacultuur (de pop culture) hergebruikt. [13] In andere 
domeinen kwam de term dan weer los van het volkse om rich
ting ‘massacultuur’ op te schuiven. Binnen de Amerikaanse 
folk revival van de late jaren ‘50 en vroege jaren ’60, stond 
‘popcultuur’ voor een kolonisering van de échte volkscultuur 
(de ‘cultuur van onderop’) door een door specialisten bestuur
de cultuurindustrie. Als Dylan de akoestische gitaar voor een 
rockband inruilt, wordt hij pop en verraadt hij de echte folk- 
cultuur; hij is dan een “Judas” - zoals een geëxciteerde toe
hoorder hem toeriep tijdens het zogenaamde Royal Albert 
Hallconcert in 1966. [14] De poging om de industriële massa
cultuur populistisch te legitimeren door haar als uiting van de 
volkswil te presenteren, is dus uitermate wankel; bij nader in
zien kan de massacultuur ‘in naam van het volk’ evengoed 
verketterd als verheerlijkt worden. Die paradox kwam scherp 
tot uitdrukking in de gekte rond de dood van André Hazes. In de ' 
rouw om deze populaire massafiguur weerklonk een diepe mis
noegdheid over de geadministreerde massacultuur: de dikke, 
volks-Amsterdamse, bierdrinkende Hazes werd omarmd als 

een baken van volkse authenticiteit, van oerhollandse, ouder
wets-Jordanese, blanke authenticiteit De Hazesgekte was de 
beste prognose voor de uitslag van het EU-referendum.

Als de massacultuur het voorwerp van populistische 
sentimenten kan worden, geldt dat ook voor kunst die zich 
popistisch in de massacultuur integreert. Onder New Labour 
werd de kunst met de Brit Art als nooit tevoren door de 
cultuurindustrie opgeslokt; kunst en massacultuur waren nog 
slechts licht verschillende varianten van het merk Cool 
Brittannia. Precies dat gaf de tabloids echter brandstof voor 
populistische aanvallen op de Brit Art. De Brit Art combi
neerde namelijk het slechtste van twee werelden: de hyperig- 
heid, rellerigheid en disposability van de massacultuur, met 
het snobisme, de exclusiviteit en de hoge prijzen van de kunst. 
Zij gaf dan ook aanleiding tot allerlei roddels over sinistere 
complotten van verzamelaars en handelaars, populistische 
topoi die de moderne kunst allang begeleiden. [15] De kunst 
zou worden bestierd door een kongsi van museumdirecteuren 
en rijke verzamelaars: de eersten willen met publiekcijfers hun 
keuzes legitimeren, de laatsten hopen dat hun verzameling in 
waarde stijgt. Het ‘volk’ komt er niet aan te pas.

Ondanks zijn onfrisse karakter schuilt er meer waarheid 
in dit vertoog dan in het popistische discours; niet voor niets30
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ging popistische, ‘volkse’ retoriek in het Nederlandse cultuur
beleid moeiteloos samen met avances van de musea en de 
(semi-)overheid richting ‘de verzamelaars’. Die maken dan 
ook de dienst uit op evenementen zoals de opening van de 
Armory Show, de Biënnale van Venetië of Art Basel, waar 
kunstcritici hoogstens als een soort party crashers worden 
getolereerd. In de zelfverklaarde culturele elite is de echte elite 
die met de centen. De tijdelijke getto’s van de kunstelite zijn 
het beste argument voor Brian Holmes’ stelling dat de ware 
kunst van deze tijd elders te vinden is, bij antiglobalistische 
demonstraties en aanverwante manifestaties: hier, zo luidt 
Holmes’ populistische boodschap, manifesteert de multitude 
haar creativiteit. [16]

Erik van Lieshout, A wakeriing, 2005

Awakening is een keetje opgetrokken uit spaanplaat en inge- 
richt met oude sofa’s en stoelen, waar de bezoeker kan kijken 
naar de projectie van een video die is opgenomen in de periode 
na de moord op Pim Fortuyn. Dé film draait rónd één vriend 
van Van Lieshout: ‘Geert’, een Fortuynaanhanger die zichzelf 
als 'ex-homo' omschrijft. Terwijl ze samen op de bank zitten, 
zegt Van Lieshout dat Geert Wel homoseksueel moet zijn, 
omdat hij zo opgewonden wordt van een ‘plastic ding’ in zijn 
anus als hij geblowd heeft, en omdat hij bij pornofilms naar de 
pikken kijkt. De scènes worden afgewisseld met beelden van 
Rotterdamse junkies. Een van hén vergelijkt een cokeroes met 
een orgasme, terwijl het zetten van een spuit ‘penetratie1 
wordt genoemd. In een mix van homocultuur én drugsscene 
wordt een element van rechts populisme binnengebracht. Pim 
is voortdurend aanwezig; voor diens villa imiteren Van 
Lieshout en Geert het At your service-moment. Ook spreekt 
Van Lieshout met de ‘Nieuw Rechts’-voorman Michiel Smit, 
die in Fortuyns slipstream is opgekomen, en die onder meer 
een fijn lied over moskeeën ten gehore brengt Tussendoor 
vraagt Van Lieshout nog aan diverse lieden of er in hun wo
ningen of wijken kakkerlakken zijn, en in een andere scène 
brult hij dat de maat vol is, dat dit allemaal kakkerlakken zijn 
en dat ze eruit moeten. Van Lieshouts video-installatie - met 
aanverwante tekeningen waarop we Pim in allerlei standjes 
zien - lijkt exemplarisch voor de vrijblijvende omgang die de 
tentoonstelling ontwikkelt met het begrip populisme; 
Awakening slalomt in een grillige montage langs verschijn
selen die vooral door suggestie met elkaar verbonden worden. 
Maar het werkt, met name door de terugkoppeling van politiek 
populisme naar de chaotisch geleefde realiteit. Awakening 
keert de retoriek van ‘de man in de straat’ tegen zichzelf. In 
plaats van ‘de straat’ te reduceren tot een set van meningen of 
sentimenten -buitenlanders pakken onze banen af enzo
voort... - kiest Van Lieshout nadrukkelijk voor een subjec
tieve samenhang van scènes. Zo maakt hij duidelijk hoe 
reductionistisch de scheidslijnen van de populistische ideolo
gieën zijn. Van Lieshout zit gezellig met een rechts-extremist 
op de bank, hij bezoekt een cruiseplek en laat zwarte 
Nederlandse jongeren tegen Bush rappen; in die bizarre mon
tage van subculturen en ideologieën verschijnt een heterogene 
populatie die zich niet laat reduceren tot stand-in voor ‘het 
volk’ als organisch geheel.

Reclaim the streets, reclaim art

In zoverre het neopopulisme een poging tot repolitisering 
inhoudt, betekent het een ‘vooruitgang’ ten opzichte van de 
postpolitiek. Die repolitisering verzandt echter onmiddellijk 
in een zondebokdiscours dat de productieve omgang met 
actuele economische en sociale ontwikkelingen verhindert. 
Zwakkeren worden opgeofferd voor het eigen comfort. 
Volgens het Europese neopopulisme kan slechts één groep of 
één alliantie van groepen het volk vertegenwoordigen: onder
nemers, burgerij en arbeiders - bij voorkeur blank. Alle andere 
groepen binnen de landsgrenzen vallen erbuiten, en andere 
volkeren al helemaal. De natie die volgens de moderne opvat
ting door één volk wordt gedragen, is de ideale humus voor 
het populisme. Geen wonder dat de EU tegenwoordig in di
verse Europese landen met evenveel wantrouwen wordt beje

gend als de Verenigde Naties in de VS. Zoals Dieter Lesage 
opmerkt, heeft de gebondenheid van het populisme aan natie
staten - of aan regio’s die een eigen staat eisen - als conse
quentie dat de greep van de internationale financiële elite al
leen maar sterker wordt. In tegenstelling tot deze populismen 
is het kapitalisme immers wél internationaal. Lesage plaatst 
daar het visoen van een werelddemocratie tegenover, die “het 
einde van het kapitalisme” zou kunnen betekenen. [17]

Ondertussen blijkt dat het populisme zelfs in Europa de 
vorming van een postnationale politiek saboteert. Bild bracht 
de verkiezing van Ratzinger tot paus in de kop “Wir sind 
Papst!”, terwijl de Frankfurter Allgemeine stemming maakte 
tegen overheidssteun aan signandsight.com, de Engelse versie 
van de onvolprezen Perlentaucher — een van de schaarse po
gingen om te bouwen aan het soort Europese openbaarheid 
waarvan de referenda het pijnlijke gemis aan het licht hebben 
gebracht. [18] De jaren ‘90 stonden echter ook in het teken 
van de opkomst van een internationalistisch populisme, zoals 
dat van de antiglobalisten (de naam is een spectaculair mis
verstand, hun vijand is immers slechts een bepaalde vorm van 
neoliberale globalisering) en de reclaim the streets- beweging, 
of van de campagne voor de rechten van de sans-papiers. 
Voeg daaraan toe dat deze stromingen voor een deel gedragen 
worden door goed opgeleide en relatief welstellende wester
lingen, en de omkering van het nationale populisme is com
pleet. De internationale populismen kennen een positieve rol 
toe aan groepen die in het dominante, nationale populisme 
juist buiten de 'populus' vallen. In de terminologie van Hardt 
en Negri vormen deze groepen een ‘multitude’. Deze multi
tude onderscheidt zich van de klassieke notie van het ‘volk’ 
doordat zij niet homogeen is en een inclusief karakter 
heeft. [19] Toch heeft de multituderetoriek eveneens een poli
tiek en dus een populistisch potentieel; dat blijkt uit het feit dat 
ook zij scheidslijnen produceert, bijvoorbeeld tussen de armen 
en de Wereldbank, tussen de multitude en het grootkapitaal.

Een van de problemen van dit internationalistische en 
activistische 'multitudepopulisme' is zijn publieke articulatie. 
De postpolitiek van de jaren ‘90 had mediagenieke perfor
mers, zoals Blair en Schröder, die de openbaarheid van het 
hedendaagse spektakel wisten te bespelen. De nieuwe natio
nale en protectionistische populismen beschikken niet alleen 
over mediagenieke persoonlijkheden, maar ook over sloga- 
neske formuleringen die het beter doen dan de Paarse koop
krachtenplaatjes. Postnationaal links populisme heeft het 
moeilijker; het grijpt vooral naar het soort straatactivisme dat 
door Brian Holmes wordt bezongen. Holmes’ stelling dat der- 
gelijke manifestaties ‘de ware kunst van deze tijd’ zijn, is 
duidelijk neoavant-gardistisch. Ina Blom wijst in de Populism- 
reader op de ‘populistische’ dimensie in het avant-gardistische 
streven om uit de kunst te breken en - denk aan Beuys - het 
creatieve potentieel van de gehele samenleving te acti
veren. [20] De schijnbare ‘popularisering’ van de kunst door 
de popistische integratie in de massacultuur is in feite een 
pervertering van de avant-gardistische utopie van de versmel
ting van kunst en leven. Tegen die perverse realisatie van de 
avant-gardistische utopie door de cultuurindustrie, probeert 
Holmes een levende straatkunst van de multitude in te bren
gen. Maar dergelijke demonstraties worden makkelijk door 
het spektakel ingekapseld; voor de massamedia leveren zij 
perfecte spektakelbeelden op.

Zelf schrok de avant-garde altijd terug voor het afschaf
fen van de kunst als specialistische discipline; men voorvoelde 
dat die opheffing niet tot een transformatie van het leven zou 
leiden. De kunst kon haar populistische droom - het opgeven 
van de kunstwereld ter wille van een maatschappelijke on- 
wenteling - alleen binnen de kunstwereld zichtbaar maken. 
Als reactivering van de geschiedenis van de avant-garde, is 
Populism dan ook overtuigender dan de straatromantiek van 
Holmes (die overigens zijn wantrouwen tegenover grote 
kunstinstellingen en hun sponsors heeft overwonnen om een 
bijdrage aan de Populism Reader te leveren). Het opgeven van 
de geïnstitutionaliseerde kunst is even contraproductief als het 
omarmen van high art als baken van de beschaving. Van de 
beste werken van Populism gaat de belofte uit dat kunst zicht
baar maakt wat de massacultuur verdringt, wegfiltert, verte

kent, en dat zij binnen de cultuurindustrie afwijkende ervarin
gen genereert. Dat maakt deze kunst even volks als elitair; zij 
is een vorm van folk culture die haar potentieel nog niet kan 
ontvouwen. Haar schijnbaar elitaire weigering om de regels 
van de massacultuur te volgen, gaat hand in hand met de po
tentieel populistische weigering om zich te laten reduceren tot 
de hobby van een club technocratische specialisten. Het is een 
ongemakkelijke en onmogelijke positie, maar als men voorbij 
straatromantiek én koket elitarisme wil raken, moet men zich 
aan die onmogelijkheid wagen.
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‘60s, San Diego/New York/London, Harcourt Brace & 
Company, 1990 (1980), p. 39.
[10] Ron Kaal, Respectabel populisme, Zwolle/Rotterdam, 
Waanders/Kunsthal, 2003.
[11] Paul Kuypers, In de schaduw van de kunst. Een kritische 
beschouwing van de Nederlandse cultuurpolitiek, Amsterdam, 
Prometheus, 1999, pp. 86-104.
[12] Warhol en Hackett, op. cit (noot 9).
[13] Zie de teksten van Lawrence Alloway uit de late jaren 
‘50 in: tent cat. The Independent Group: Postwar Britain and 
the Aesthetics of Plenty, London (etc), ICA, 1990, pp. 164- 
168.
[14] Het optreden, dat op bootlegs als de Royal Albert Hall 
show werd geïdentificeerd, vond in feite plaats in Manchester. 
Het is officieel uitgebracht als The Bootleg Series, Vol. 4: Bob 
Dylan Live, 1966: The “Royal Albert Hall Concert”, 
Columbia/Sony 491485, 1998. Zie over deze Britse tournee 
van Dylan en over de folk-revivalbeweging: Greil Marcus, 
Invisible Republic. Bob Dylan’s Basement Tapes, London, 
Picador, 1997, pp. 3-41.
[15] Over een ‘traditionalistische’ aanval op de Brit Art, door 
kunstenaars die een linkse, ‘antiglobalistische’ retoriek bezi
gen, zie David Lee, More and More of the Same, in: The 
Jackdaw nr. 28 (mei 2005), pp. 1,6-7.
[16] Lezing van Brian Holmes in De Balie, Amsterdam, 12 
mei 2005. Zie ook Holmes, Transparantie en exodus, in: 
Open nr. 8 (2005), pp. 48-61.
[17] Lesage, op. cit (noot 2), p. 16.
[18] www.perlentaucher.de;www.signandsight.com
[19] Michael Hardt en Antonio Negri, Empire, Cambridge 
(MA)/London, Harvard University Press, 2000, p. 103.
[20] Ina Blom, “Until the Principles of Form Are Applied to 
Democracy..." Avant-Garde Art and Populist Imagination, 
in: op. cit (noot 2), pp. 27-37.
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The Fine Art p rogrammeattheP i e t Z wa rt I n st i t ut e 

is an international platform where young artists can ( 

de ve lop their practicethrough independentwork 
and dialogue with arti sts,curators andtheorists 
f rom a di versityofdisciplines.Theprogrammeis 
based on the premise that contemporary visual art 

is related to a wider field of cultural and social ; 
practices, and co n n ect s a rt i st i c p rod uct i o n w i t h t h e \ 

publicrealmof discourse and display.-

We offer studio space, technical facilities, individual 

tutorial support and an annually changing programme 

of t h e m a t i c projects and lecture st hatfun ctionasa 

framework for the exploration of issues relevant to 

contemporary art and culture. Recurring themes 

i n c I u d e : p u b licspaceand social com m e n t a r y ; th e 
relation between the public and private (individual j 

an d s oc i a I b o d i e s ) ; a n d t h e r e I at ionbetweenma king 
artandformsofpresentation. -

The Fine Art programme plays an active role in 
the art world. Part of our programme is a lively ’ 

col laboration with practitioners and cultural 

institutions, a public series of lectures and 

screenings, and a series of publications realised 
i n col laboration withRevol ver Archi vf ü r aktuel Ie 

Kunst.

Artists, curators and theorists who have 
contributed t o theprogrammeinclud eBabak, 

Af rassiabi & Nasri n Tabatabai, Lara AI marcegui,

BikVan der Pol, Matthew Buckingham, Phil Collins, (
A nnie Fetche r, Ryan Gander, Emil Hrvatin,X 
ChristophKeller,SuchanKinoshita,BojanaKunst, 
Ine Lanrers, Maria Lind, Deimantas Narkevicius, 
Sarah Pierce, Georg Schöllhammer, Robert \
S ue rm ondt, M i I i caTomic, J ad Ver woe rt, Tracey War r, • 

CareyYoungand manyothers.X XX XM-

ma . A media 
design

Systems not surfaces
Too often» media design has simply 
been the arrangement of pixels and 
plug-ins. For us, the computer and 
networks are where aesthetic, 
social, political, technical, 
linguistic, rhythmic, economic and 
numerical dynamics meet and shape 
each other. The role of the designer 
1s to track, sort and remix these 
dynamics in relation to others.

Work Is carried out as a series of 
group and self- Initiated projects. 
A primary focus 1s the Internet, 
education in these technologies 
is core. Students have a studio and 
access to spec ialj^^ggu 1 pnent and 
servers. Our approach Is broad and 
Includes sound and digital art 
practice.

Media Design Research
Alongside thé MA progromme uerun 
a series of unique international 
research projects* These bring 
students In daily contact with 
Leading designers, artists, and 
theor 1 sts, establ ishing a, spec 1 al 
environment for creative work 
In networked and computational 
digitalmedio.
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piet zwart institute

i n st it ute for postgradu iatésttudiesand research 
Willem .de Kooning Academy HogeschoolRotterdam

X Find more information about our study
X prógrammes, public activities, staff, facilities,

>application, and student support at
http://pzwart.wdka.hro.nl/

or contact
Hilde de Bruijn, 010-4045054, 
m.de.bruijn@hro.nl for the MA fine art 
Leslie Robbins, 010-2414152, l.j.drost- 
robbins@hro.nl forthe MA media design
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Fm m mTweede katern
Nieuws

PRIJS JONGE BELGISCHE KUNST. De jury van de 
Prijs Jonge Belgische Kunst 2005 heeft de hoofdprijs 
Crowet, goed voor 25.000 euro, toegekend aan de jongste 
deelnemer Olivier Foulon (°1976). Samen met vijf andere 
Belgische kunstenaars stelt hij momenteel tentoon in het 
Paleis voor Schone Kunsten. In zijn werk struint hij door mu
sea, herinterpreteert bekende kunstwerken en focust op details, 
bijvoorbeeld de lijst rond een schilderij van Watteau.
Meer dan 200 Belgen jonger dan 35 j aar hebben aan de 
wedstrijd deelgenomen. In december 2004 selecteerde een 
internationale jury zes laureaten, waarvan er vier in de prij
zen vallen. De Prijs Langui (12.500 euro) gaat naar Carlos 
Aires, een Spanjaard die in Antwerpen woont. Hij maakte 
een happy wall met 400 foto’s met alleen maar lachende 
gezichten van bekende figuren. De Prijs Paleis voor Schone 
Kunsten (12.500 euro) is voor Kris Vleeschouwer (1972, 
Mortsel). Hij heeft een installatie gemaakt met tienduizend 
glazen flessen. Als iemand in vijf glasbollen in Brussel een 
fles dropt, dan dondert in het Paleis voor Schone Kunsten 
eveneens een fles naar beneden. De prijs ING (12.500 euro) 
werd toegekend aan Sébastien Reuzé (1970, Neuilly sur 
Seine, Frankrijk). Hij maakte foto’s in Parijs en focust op 
het jachtige, chique leven in contrast met bijvoorbeeld het 
bestaan van daklozen. Meer informatie op www.bozar.be. 
(David Nolens)

HISK TOELATINGSPROEF. Het HISK organiseert de 
Vlaamse posthogeschoolvorming op het gebied van de 
beeldende kunst. Het richt zich tot afgestudeerden van de 
Vlaamse kunsthogescholen én tot jonge kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. Zo’n 35 jonge beeldende kunste
naars kunnen beschikken over een eigen atelier waar zij 
hun werk, los van vaste studieprogramma’s, zelfstandig 
kunnen ontwikkelen, in een professioneel klimaat onder 
begeleiding van deskundigen. Het werkjaar start begin ja
nuari 2006. Aspiranten moeten voor 1 september hun dos
sier bezorgen aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten, 
Lange Leemstraat 338,2018 Antwerpen. Voor inlichtingen 
en het aanmeldingsformulier gaat u naar www.hisk.edu of 
neemt u rechtstreeks contact op met het HISK (hisk@ 
hisk.edu; 03/286.78.40). Het HISK sluit van 21 juli tot 
28 augustus 2005. (D.N.)

PROVA-CAR. Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux 
heeft de Prova-car van Panamarenko aangekocht voor de 
collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het werk was in 
het bezit van de Brusselse verzamelaar Isi Fiszman en werd 
geveild bij Christie’s in Londen. De kans dat het naar een 
buitenlandse collectie verhuisde, was dus reëel. Prova-car 
(1967) is een vroeg werk dat sinds lang, samen met nog an
dere werken, als bruikleen in het Gentse SMAK werd be
waard. De Vlaamse Gemeenschap zal het werk nu in langdu
rige bruikleen geven aan het MuHKA, waar het deze zomer 
al te zien zal zijn. Vanaf het begin was duidelijk dat de schat- 
tingsprijs (100.000-150.000 Britse ponden) eerder laag was, 
zelfs in vergelijking met recent werk van Panamarenko. Uit
eindelijk werd het werk voor 232.000 Britse ponden 
(ca. 350.000 euro) afgehamerd. (D.N.)

WORKSHOP ARCHITECTUURKRITIEK. Van 14 tot 
19 september 2005 organiseert het Vlaams Architectuur
instituut voor de tweede keer een workshop architectuur
kritiek. Voor begeleiding zorgen Maarten Delbeke (weten
schappelijk medewerker UGent, laureaat Prijs van de jonge 
architectuurkritiek België), Paul Vermeulen (architect en 
voormalig docent Architectuurkritiek KULeuven), D’laine 
Camp (eindredacteur OASE) en Hans Ibelings (publicist, 
uitgever van AIO). De workshop bestaat uit een aantal les
sen en schrijfseminaries. De deelnemers schrijven één of 
meerdere artikels over gebouwen en stedenbouwkundige 
ontwerpen. Bezoeken in groep en discussierondes moeten 
het spreken over de schrijfactiviteit stimuleren. Naast de 
schrijfseminaries zijn er ook gerichte informatiesessies 
over allerlei facetten van architectuurkritiek, onder meer 
over de rol en het standpunt van een criticus in een breder 
maatschappelijk veld, het kritisch gebruik van bronnen,

Olivier Foulon

Tanz auf den Randern, installatie

schrijftechnieken, berichtgeving in de pers en de redactie 
van een architectuurtijdschrift. Geïnteresseerden moeten 
een motivatietekst schrijven. Er worden 15 deelnemers ge
selecteerd. De deadline voor de kandidaturen is 29 juli. 
Meer informatie op www.vai.be (03/242.89.70; info@ 
vai.be). (D.N.)

ARCHETYPE. De Brusselse galerie Archetype stopt er
mee. Initiatiefneemster Yolande De Bontridder heeft be
slist zich voortaan te concentreren op de kernactiviteit, met 
name de consultancy en de verkoop van kunstwerken in 
bedrijven, en het onderzoek naar de verbanden tussen kunst 
en economie in de denktank van Arteconomy (www. 
arteconomy.be). Om deze keuze kracht bij te zetten organi
seerde Archetype tot 10 juli een grote tentoonstelling met 
werken van meer dan 30 kunstenaars waarmee de galerie 
tijdens de afgelopen zeven jaar heeft gewerkt. Meer infor
matie op www.archetype.be. (D.N.)

Wissels

MARRES. Guus Beumer (° 1955) is vanaf 1 juni directeur 
van de Stichting Centrum Beeldende Kunsten Maastricht, de 
laatste jaren bekend onder de naam Marres. Hij is de opvol
ger van Frédérique Bergholtz die Marres gedurende vijfjaar 
heeft geleid. Beumer maakte als directeur van de Designprijs 
Rotterdam tentoonstellingen in het Museum Boijmans 
Van Beuningen. In samenwerking met De Vleeshal in 
Middelburg organiseerde hij de projecten Higher Truth en 
Safe Haven. Als publicist werkt hij voor bladen op het ge
bied van beeldende kunst en design, zowel in Nederland als 
daarbuiten. Hij is onder andere lid van de Commissie Kunst 
en Vormgeving van de Raad voor Cultuur. Frédérique 
Bergholtz zal in september afscheid nemen met een publicatie 
die een overzicht biedt van vijf jaar programmatic voor 
Marres. Het boek wordt vormgegeven door Maureen Mooren 
& Daniël van der Velden en uitgegeven door Revolver, 
Archiv für Aktuelle Kunst, Frankfurt. Marres bevindt zich 
aan de Capucijnenstraat 98, Maastricht (www.marres.org). 
(D.N.)

CASCO. Vanaf 1 augustus wordt Emily Pethick (Londen, 
1975) directeur van Casco, bureau voor kunst, ontwerp en 
theorie. Emily Pethick werkte voordien als freelance
curator in Londen. In 2003-2004 trad zij op als curator van 
het kunstenaarsinitiatief Cubitt. Samen met Peio Aguirre 
ontwikkelde zij, voor het voorjaar 2006, een programma 
voor de Sala Montcada in Barcelona. Zij organiseerde ook 
Publish and Be Damned, een jaarlijkse onafhankelijke uit- 
geversbeurs en een rondreizend archief. Zij heeft over he
dendaagse kunst gepubliceerd in diverse catalogi en tijd
schriften zoals Untitled, Frieze, Afterall en Texte zur Kunst. 
Ze was ook een van de Londense correspondenten voor 
Artforum.com. Pethick studeerde Fine Art aan het Chelsea 
College of Art & Design en kreeg een opleiding als curator 

hedendaagse kunst aan de Royal College of Art (Londen). 
Casco bevindt zich aan de Oudegracht 366, Utrecht 
(www.cascoprojects.org). (D.N.)

DE APPEL. Per 1 september zal Saskia Bos, directeur van 
Stichting De Appel en hoofd van het Curatorial Training 
Programme (CTP), haar huidige baan opgeven om naar 
New York te gaan. Saskia Bos heeft de uitnodiging aan
vaard om er vanaf 17 oktober als dean de School of Art te 
gaan leiden. Die is verbonden aan The Cooper Union for 
the Advancement of Science and Art: een prestigieus insti
tuut in downtown Manhattan, opgericht in 1895. De acade
mie, een erfenis van Peter Cooper, heeft een bijzondere 
plaats in de geschiedenis van het Amerikaanse onderwijs
systeem. Het is de enige privé-opleiding waar talentvolle 
jonge studenten een gratis opleiding genieten. Saskia Bos 
maakte meer dan honderd tentoonstellingen bij De Appel 
(Amsterdam) en werkte onder meer samen met kunstenaars 
als Eija-Liisa Ahtila, Monica Bonvicini, Mark Dion, Olafur 
Eliasson, Mona Hatoum, Job Koelewijn, Mark Manders, 
Anri Sala en Rirkrit Tiravanija. Zij richtte in 1994 de aan 
De Appel verbonden CTP op, die in september haar elfde 
lichting studenten zal ontvangen. Omdat Bos spoedig ver
trekt, zal Theo Tegelaers, reeds verbonden aan het instituut, 
haar taken tijdelijk waarnemen. Het bestuur van Stichting 
De Appel heeft ook freelance curator Annie Fletcher (die 
de curatorenopleiding aan de Appel volgde) aangesteld tot 
waarnemend hoofd CTP. De voorbereidingen voor de wer
ving van een nieuwe directeur zijn gestart. (D.N.)

Lezingen

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Op vrijdag 9 september 
organiseert Zafer Aracagök, professor in de continentale 
wijsbegeerte aan de Universiteit van Bilkent (Turkije), de 
conferentie Gilles Deleuze: The Passage from Noise to 
Voice. De conferentie vindt plaats aan de Jan van Eyck 
Academie (Academieplein 1 te Maastricht) waar Aracagök 
momenteel zijn sabbatical invult als onderzoeker aan de 
afdeling Theorie, met een boekproject over Gilles Deleuze. 
De conferentie is een open uitnodiging om na te denken 
over de ‘overgang van lawaai naar stem’ (een verwijzing 
naar een deel uit Logique du sens). Het is de bedoeling om 
openingen te creëren in de filosofie van Deleuze vanuit di
verse gezichtspunten, met inbegrip van Leibniz, Kant, 
Hegel, Nietzsche, Lacan, Derrida en kwantumtheorie. Be
halve Zafer Aracagök, zullen de volgende sprekers een le
zing houden: Arkady Plotnitsky, Mark Roelli, Rosi Braidotti, 
Mahmut Mutman, Mandola Antonioli en Mare De Kesel. De 
conferentie is gratis. Voor informatie en/of inschrijvingen 
kan men zich wenden tot Winnie Koekelbergh (winnie. 
koekelbergh@janvaneyck.nl). (D.N.)

ALLAN SEKULA. Op 2, 3 en 4 september 2005 organi
seert het Lieven Gevaert Centre het symposium Kritisch 
realisme in de hedendaagse kunst: omtrent de fotografie 
van Allan Sekula. Allan Sekula opent het congres op vrij
dagavond 2 september met de wereldpremière van zijn 
filmdocumentaire The Lottery of the Sea, die zich afspeelt 
tegen de achtergrond van de huidige war on terror. Op 3 en 
4 september komen de volgende sprekers aan bod: 
WJ.T. Mitchell, David Green, Steve Edwards, Catharina 
Manchanda, Wouter Davidts, Steven Jacobs, Inge Henneman, 
Liesbeth Decan en Maarten Vanvolsem. Op zondagnamid
dag zijn er twee rondetafelgesprekken: het eerste belicht de 
historische impact van het sociaal realisme op de actuele 
kunst, het tweede behandelt een aantal theoretische aspec
ten van het kritisch realisme vandaag. Het symposium 
vindt plaats in het auditorium van het STUK Kunsten
centrum, Naamsestraat 96, Leuven. Meer informatie bij 
Rein Deslé (016/32.48.79; rein.desle@arts.kuleuven.ac.be; 
www.lievengevaertcentre.be). (D.N.)

Plastische kunsten

JEF GEYS. Op de tentoonstelling Dear ICC. Aspecten van 
de actuele kunst in België 1970-1985, een halfjaar geleden

Michel François
Xavier Nellens

2 juni - 3 september 2005

Daniel Buren
Simon Frost

15 september - 12 november 2005

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
de galerie is gesloten van 18 juli tot 16 augustus 2005
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Jef Geys

Zaaloverzicht, foto: Peter Cox

in het MuHKA in Antwerpen gehouden en in De Witte Raaf 
zeer kritisch besproken, werd ook Jef Geys’ Politiek aspect 
van een emotie uit 1972 getoond. Tussen de bonte verza
meling kunst die de roerige jaren zeventig moest oproepen, 
vond ik het een overtuigend werk. Ondanks de tijdgebon
denheid was het fris gebleven.
Dat blijkt opnieuw op de overzichtstentoonstelling van 
Geys (° 1934) in het Van Abbemuseum in Eindhoven, waar 
het een centrale plaats heeft gekregen, direct bij de ingang 
in de middenzaal van de oudbouw. Terecht, want het is een 
cruciaal werk in zijn oeuvre, en bovendien is het zeer nauw 
verweven met de geschiedenis van dit museum: Geys heeft 
het speciaal gemaakt voor een regionale groepstentoonstel
ling aldaar, de Triënnale van de Zuidelijke Nederlanden 
van 1972. De commotie die erover ontstond en de censuur 
die werd gepleegd, zijn in het werk zelf gerepresenteerd. 
Van een collage van zwart-witplaatjes uit pornoblaadjes 
die hij gewoon in Eindhovense kiosken had gekocht, had 
Geys een aantal fotomechanische reproducties laten ma
ken, eerst wit op wit en daarna in een oplopende reeks 
grijstinten zodat de voorstelling geleidelijk opdoemt. Het 
laatste, meest duidelijke blad mochten de tentoonstellings
bezoekers alleen zien als ze een formulier tekenden. Voor
afgaand aan de tentoonstelling had toenmalig museum
directeur Jean Leering, met consent van Geys, de Officier 
van Justitie in Den Bosch schriftelijk gevraagd of het tonen 
van het werk in strijd was met de wet (het antwoord was 
nee). Ook had hij vooraf het Eindhovense gemeentebestuur 
op de hoogte gesteld van de plannen. Dat greep prompt in, 
en verbood de expositie van het werk, met als argument dat 
dit soort ‘onderzoek’ niet thuishoorde in een kunstmuseum 
en eerder op het terrein lag van wetenschappen als psycho
logie, sociologie en seksuologie. Het museum bracht de 
kwestie zelf in de pers, hetgeen Leering door het gemeente- 
bestuur niet in dank werd afgenomen. De directeur schreef 
daarnaast een uitvoerige nota aan de Commissie van 
Toezicht waarin hij betoogde dat het wel degelijk de taak 
van het museum was om kritische kunst te tonen die, zoals 
het werk van Geys, de maatschappij aansprak op de grond
slagen van haar ethische en esthetische oordeelsvorming. 
Fotokopieën van al deze stukken en van de persreacties 
werden door Geys op hardboardpaneeltjes geplakt en opge
nomen in het werk. Aldus werd het begin 1973, compleet 
en ongecensureerd, in het ICC tentoongesteld. Het moet als 
een kleine triomf zijn aangevoeld: wat in Nederland met 
zijn dynamische en progressieve museumbeleid niet kon, 
bleek wel te kunnen in België.
Meer dan dertig jaar later hangt het dus op de plek waar het 
voor was bedoeld, in het Van Abbemuseum. Met alle expli
ciete seks die de commerciële omroepen dagelijks over ons 
uitstorten, rolt niemand meer van zijn stoel van zulke plaat
jes - tegelijk met de tentoonstelling van Geys is trouwens 
in de bibliotheek een kleine presentatie ingericht van de 
Engelse performancekunstenares Cosey Fanni Tutti, met 

pornomateriaal dat ze vanaf het einde van de jaren zestig 
verzamelde, en dat heel wat sappiger is. Geys’ werk is his
torie geworden, museumhistorie ook, en dat laatste wordt 
nog benadrukt door de verwijzingen naar Leerings beleid 
in de speciale editie van Geys’ eigen Kempens Informatie
blad die bij de tentoonstelling is verschenen. Philip van den 
Bossches tekst over Geys’ werk, Het politieke en het esthe
tische, is opgedragen aan Leering die enkele maanden gele
den is overleden. In het voorwoord geeft directeur Charles 
Esche aan, zonder Leerings naam te noemen, dat hij diens 
beleid nieuw leven wil inblazen - wat hij ook al in inter
views heeft gezegd. En naast dat voorwoord staat een pagi
nagrote foto van een wielrenner met het opschrift “Jean 
Leering” op zijn muts. Het ingemonteerde jongenshoofd 
zou een jeugdfoto van de oud-directeur kunnen zijn, of van 
Geys, of van een beroemde wielrenner, dat blijft in het on
gewisse. De afbeelding is natuurlijk ook een persiflage op 
sponsorreclame, net als de reproductie van Geys’ reliëf met 
Marlborologo op de achterkant van het blad.
Het doet lichtelijk dweperig aan, zo’n hommage, maar dat 
Geys’ tentoonstelling bedoeld is als een manifestatie van 
de nieuwe geëngageerde strekking van het Eindhovense 
museumbeleid is duidelijk. Onwillekeurig wordt Geys te
vens een soort vaderrol toebedeeld ten opzichte van de vele 
jongere kunstenaars die hun kunst willen inzetten voor kri
tische reflectie op de maatschappij. De vraag is of Geys (in 
zijn werk) en het museum (in de presentatie) die goede be
doelingen waarmaken. Ik heb daarover mijn twijfels. Geys, 
wiens oeuvre ik slechts fragmentarisch kende, komt uit dit 
overzicht naar voren als een kameleontisch kunstenaar. Hij 
heeft zich in zijn oeuvre, dat inmiddels bijna vijftig jaar 
bestrijkt, van zeer uiteenlopende stijlmiddelen en materia
len bediend. Uit de late jaren vijftig dateren bijvoorbeeld 
kleine zwarte schilderijen waarin een plekje is uitgespaard 
met wat kitscherig geschilderde zwanen of kippen - mis
schien een overschildering van bestaande kitschschilde- 
rijen, ofwel door hemzelf uitgevoerd, kundig en een Bob 
Ross waardig. In dat schilderkunstige jargon en in dezelfde 
kitscherige stijl zijn twee vrijwel identieke schilderijen uit 
1971 uitgevoerd, een gezicht op de villa in park Sonsbeek 
in Arnhem met Oldenburgs grote blauwe troffel ervoor. 
Sterk daarmee contrasterend zijn de perfect uitgevoerde 
monochrome reliëfs met het genoemde Marlborologo of 
met fruitmotieven van oudere en recente datum. Van een 
heel andere orde weer, zijn werken vanaf de late jaren zes
tig met een documentaire inslag, met teksten en/of foto’s 
zoals het genoemde Politiek aspect van een emotie en de 
latere tekstwerken Introductie op het marxisme en 
Vrouwenvragen. En nog een ander register wordt aange
sproken in de Gevoelsspeeldoos uit 1966, een samenstel 
van kleurige of met verschillende harde en zachte materia
len overtrokken balken en blokken die de toeschouwer tot 
zelfwerkzaamheid moeten brengen.
Die versatiliteit kan worden opgevat als een weldadige kri
tiek op de modernistische stijlvastheid, of als een al te ge
makkelijke greep uit het arsenaal van de stromingen van de 
laatste vijftig jaar. Er is een dunne scheidslijn tussen die 
twee. Er valt iets te zeggen voor de eerste opvatting - ik 
houd wel van die in Nederland zeldzame, in België vaker 
optredende, met nog een vleugje surrealisme gekruide 
anarchie - maar ik neig toch meer naar de tweede opvat
ting, temeer omdat het getoonde van ongelijk niveau is. 
Met name de hernemingen van vroeger werk stemmen niet 
optimistisch: het hergebruik van de Gevoelsspeeldoos, 
waarmee veertig jaar na dato een aantal leerlingen van on
derwijsinstellingen in Eindhoven aan het werk is gezet, is 
een toonbeeld van droef gefröbel. Opvallend is dat er nau
welijks verschil valt te ontdekken tussen de bouwsels van 
kleuters en van TU-studenten. Geys is toch op zijn best in 
zijn meest geëngageerde werk, zoals Politiek aspect van 
een emotie en Vrouwenvragen.
Een kunstenaar die maatschappijkritiek wil beoefenen, 
moet zich bezinnen op de verbinding van doel en middelen 
binnen het werk zelf, maar ook op de omstandigheden 
waarin zijn werk wordt getoond, op hét publieke bereik
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Thomas Hirschhorn

Anschool, tentoonstelling Bonnefantenmuseum Maastricht, 2005

dus. Dat laatste is ook bij uitstek het terrein waarop het 
museum zijn aandacht moet richten. Wat dat betreft heeft 
het Van Abbemuseum onder het nieuwe regime nog veel te 
leren in termen van publieksvriendelijkheid en overdracht 
van informatie. In de zalen van de oudbouw, die na de ver
bouwing de ultieme white box zijn geworden, oogt Geys’ 
werk nogal steriel omdat het behandeld is als doorsnee 
conceptuele kunst. Gegevens over de werken blijven be
perkt tot titel en jaartal, per wand of twee wanden op één 
minuscuul tekstbordje aangebracht, zodat de bezoeker 
moet gaan uittellen op welk werk die gegevens betrekking 
hebben. Esches tekst in de informatiekrant (die gratis wordt 
verstrekt, dat wel) is alleen in het Engels afgedrukt, zonder 
Nederlandse vertaling. De inleiding van Van den Bossche 
(alleen in het Nederlands) is van een rijkelijk abstract ni
veau. In de krant heeft Geys trouwens ook correspondentie 
met Galerie Micheline Szwajcer laten opnemen, over het 
verbreken van hun contact. De bezoeker kan zich in ge- 
moede afvragen wat hij daarmee te maken heeft. Het ver
groten van de maatschappelijke relevantie van kunst is een 
honorabel doel, maar het museum moet het niet bij mooie 
woorden laten.

Carel Blotkamp

» Geys, tot 22 augustus in het Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, 5600 AE Eindhoven (040/238.10.00; 
www.vanabbemuseum.nl).

THOMAS HIRSCHHORN. Voor Anschool, zijn retro
spectieve van de periode 1992-2004 in het Bonnefanten
museum te Maastricht, transformeerde de Zwitserse kun
stenaar Thomas Hirschhorn een volledige vleugelverdie- 
ping tot een school. In een achttal klaslokalen met bijpas
send interieur van stoelen, banken en lezenaars installeerde 
hij een 15-tal werken, gaande van vroege installaties als 
Flying Boxes (1993) of Les Plaintifs, Les bêtes, les poli
tiques (présentoir) (1995), tot een later werk als Hotel 
Democracy (2002). Centraal staat Pilatus Transformator 
(1997), een werk uit de collectie van het Bonnefanten. De 
werken staan niet netjes naast elkaar. Hirschhorns typische, 
vreemdsoortige constructies en geassembleerde installaties 
uit goedkoop wegwerpmateriaal zoals karton, plastic, tape 
en zilverpapier, rijkelijk beplakt met beeld- en tekstfrag
menten en aangevuld met allerhande getransformeerde ob
jecten, video’s, stencils en brieven, vormen samen een 
ronduit indrukwekkende, ruimtevullende collage. Verder 
worden de verschillende ruimtes opgesierd met grote witte 
spandoeken, waarop in het zwart slogans en aforismen zijn 
gespoten. Hirschhorn is immers een kunstenaar van grote 
woorden. Tijdens interviews, in brieven naar curatoren of 
vrienden en in eigen teksten doet hij voortdurend uitspra
ken over zijn eigen positie en over de plaats van zijn werk 
binnen het artistieke, maatschappelijke en politieke bestel. 
Zo krijgen we bij het binnenkomen reeds te lezen dat “there
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BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING 
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Stimuleringssubsidiesvoor beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten
wanneer aanvragen doel . bedrag periode tijdstip aanvragen

F
tot 4 jaarna verlaten vrij te besteden bijdrage 16.000 max.1jaar hele jaar door

pen ium relevante in start en ontwikkeling
HBO-opleiding/TU beroepspraktijk

Standaard biidraae werkbudaet na verlaten relevante HBO- bijdrage in kosten tijdens 2.000 varieert hele jaar door
opleiding/TU of minimaal 4 uitvoeren plan voor maken per van 1 tot 6
jaar professioneel werkzaam nieuw werk of verrichten maand maanden

onderzoek

Flexibele bijdrage werkbudget na verlaten relevante HBO- bijdrage in kosten van een flexibel flexibel hele jaar door 
opleiding/TU of minimaal in de tijd begrensd project, 
4 jaar professioneel reis, studie, cursus of
werkzaam kunstenaarsboek

Praktijksubsidie* na verlaten relevante HBO- bijdrage in 10.000 1 jaar hele jaar door
opleiding/TU of minimaal 4 beroepskosten
jaar professioneel werkzaam

‘voor vormgevers en architecten

Basissubsidies voor beeldend kunstenaars en vrije vormgevers
wanneer aanvragen doel bedrag periode tijdstip aanvragen

Basisstipendium minimaal 4 jaar professioneel bijdrage in kosten van levens- 32.000 minimaal hele jaar door
werkzaam onderhoud en beroepskosten 2 jaar
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Voor aanvraagformulieren en informatie: 
tel 020 5231523, post@fondsbkvb.nl, 
www.fondsbkvb.nl
------—______ ______________ ___________

Productiesubsidie na verlaten relevante HBO- bijdrage in beroepskosten 10.000 in principe hele jaar door
opleiding/TU of minimaal 4 minimaal 2
jaar professioneel werkzaam jaar

Publicatiesubsidies voor beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten*
wanneer aanvragen doel bedrag periode tijdstip aanvragen

Publicatiesubsidie na verlaten relevante HBO- bijdrage voor een flexibel flexibel hele jaar door
opleiding/TU of minimaal 4 publicatie met een
jaar professioneel werkzaam bijzondere vorm of inhoud

‘Aanvragen voor publicatiesubsidies van beeldend kunstenaars en vormgevers worden door een gezamenlijke commissie van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting beoordeeld. 
Aanwagen van architecten worden door het Fonds BKVB beoordeeld.

Buitenland Ateliers voor beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars*
wanneer aanvragen doel bedrag periode tijdstip aanvragen

Berlijn, Parijs, Londen, na verlaten relevante HBO- bijdrage in reis-, verblijf en varieert varieert tijdens vast-
Stockholm, Istanbul, opleiding/TU of minimaal 4 materiaalkosten voor werk- gestelde aan-
New York, Banff jaar professioneel werkzaam periode die door het Fonds vraagrondes, zie

BKVB beschikbaar wordt website
gesteld

* Niet alle ateliers staan open voor alle discipfines. Het aanbod ven ateliers kan wijzigen.

Bemiddelaarssubsidies voor beschouwers, critici, curatoren en theoretici

Bemiddelaarssubsidie

wanneer aanvragen

minimaal 4 jaar 
professioneel werkzaam

Bedragen vastgesteld in 2005. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend-

doel

bijdrage in kosten van 
onderzoek voor o .a. 
essay, publicatie, 
manifestatie, symposium 
of tentoonstelling

bedrag periode tijdstip aanvragen

flexibel flexibel tijdens vast
gestelde aan- 
vraagrondes, 
zie website
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is no ideal place for art, not in the museum, not in the gal
lery, not in the street, not in a collector’s home”, en ver
derop staat op de muren dat “I want to work with excess but 
with precision. I want to work in over-capacity” of “In art I 
am not for interactivity. I am for the activity of thinking”. 
Tot zijn bekendste motto’s behoren wellicht “Energy Yes. 
Quality No!” of “Less is Less. More is More.” Hirschhorn 
profileert zich als een artistiek activist die radicaal stelling 
neemt. Sinds hij voor Documenta 11 een monument voor 
de filosoof Georges Bataille realiseerde, in een buitenwijk 
van Kassei die hoofdzakelijk wordt bewoond door Turkse 
immigranten, wordt hij door velen aanzien als ‘politiek 
geëngageerd’. De Turkse omwonenden hielpen niet enkel 
met de opbouw,' ze zorgden ook gedurende honderd dagen 
mee voor het bijhorende café, het radiostation en de biblio
theek. Op een spandoek lezen we niettemin: “I don’t make 
political art. I work politically. Working politically means 
working without cynicism, without negativity and without 
self-satisfying criticism.” Politiek is voor Hirschhorn geen 
thema maar een attitude. Toen hij, na zijn opleiding gra
fische vormgeving, voor het kunstenaarschap koos, was dat 
niet uit artistieke maar vooral uit politieke overwegingen. 
Vermits niemand op kunst zat te wachten, kon hij nu einde
lijk ‘voor zichzelf wérken. In een vroeg werk, Jemand 
kümmert sich um meine Arbeit uit 1992, thematiseerde 
Hirschhorn de maatschappelijke en vooral politieke impli
caties van die keuze op een poignante en tegelijk hilarische 
wijze. Hij zette enkele collages, uitgevoerd op grote en 
kleine kartonnen dozen en pancartes, bij de vuilnis op de 
stoep van zijn Parijse appartement, om vervolgens vrolijk 
te registreren hoe de vuilnismannen alles meenamen. 
Hirschhorn is echter niet zomaar een ‘politiek kunstenaar’. 
Zijn werk is niet te vergelijken met dat van Hans Haacke, 
Martha Rosler, Andrea Fraser of Fred Wilson. Deze kun
stenaars komen uit de institutionele kritiek, maar de kri
tische benadering van het instituut is bij hen - en nog meer 
bij hun neoconceptuele epigonen van de late jaren ‘90 - 
uitgewaaierd tot een brede maatschappijkritiek. Fenome
nen zoals oorlog, vluchtelingen, daklozen, armoede, werk
loosheid of sociale uitsluiting worden ijverig in beeld gebracht 
en gedocumenteerd -lees: op video opgenomen. Marcel 
Broodthaers sprak al in 1974 met de nodige scepsis over kunst 
met een politieke missie. Kunst die ‘werkelijk’ politiek denkt 
te zijn, maakt zichzelf iets wijs, aldus Broodthaers. Ze kan 
immers slechts opereren bij de gratie van het instituut. 
Hirschhorn deelt deze opvatting. Hij heeft zich steeds ge
distantieerd van de institutionele kritiek en de ‘politiek
correcte kunst’ in het bijzonder. Deze laatste karakteriseerde 
hij ooit als een “angstige en kleingeestige uitvinding van 
Amerikanen om Europese kunstenaars ervan te weerhouden 
zich met de werkelijke vragen van de kunst bezig te hou
den”. In het begin van de jaren ‘90, wanneer Hirschhorn als 
kunstenaar van start gaat, wordt het hedendaagse kunst- 
discours beheerst door de Noord-Amerikaanse kunstkritiek 
en kunsttheorie, die zweert bij Critical Theory en Marcel 
Broodthaers als een. ijkpunt beschouwt. Hirschhorn verzet 
zich tegen hun enge onverbiddelijkheid en ijvert voor een 
kunst die opnieuw voorbij het correcte gaat. In die zin is het 
verwonderlijk dat uitgerekend Benjamin Buchloh, notoir 
hardliner van de Noord-Amerikaanse kritische school, het 
hoofdessay schreef in de bij Phaidon uitgegeven mono
grafie over Hirschhorn. Buchloh karakteriseert het werk 
van Hirschhorn, zoals te verwachten en te voorzien, op 
militante toon als een “genadeloze afrekening” met de 
sculpturale tradities van de laatste decennia. Maar de vele 
dubbelzinnige, tegenstrijdige, perverse, hysterische en ma
nische aspecten van Hirschhorns exuberante installaties 
passen niet in dat rimpelloze plaatje - en juist die aspecten 
maken het werk boeiend. Politieke thema’s worden bij 
Hirschhorn niet systematisch behandeld, en al zeker niet 
verpakt in pseudo-sociologie en -antropologie, maar op een 
consequente en radicaal-esthetische manier ‘verwerkt’. 
Zijn belangrijkste kritische strategie is - vanuit zijn oplei
ding als vormgever — dé collage, zoals die door historische 
avant-gardisten als Heartfield, Rodchenko, Schwitters of
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Klutsis werd ontwikkeld. Zelf vermijdt hij het begrip in
stallatie; hij noemt zijn werken displays of ‘uitstallingen’ 
van beeld en tekst. Het zijn verruimtelijkte collages. De 
tentoonstelling Anschool laat mooi zien hoe Hirschhorn 
eerst collages op een tafel of tegen een wand presenteert, 
met vlakke objecten naast elkaar (zoals in Wall Display, 
Rosa Tombola, Saisie, Layout uit 1994), om ze later uit het 
beeldvlak los te maken en in de ruimte te ‘verlengen’ met 
‘snoeren’ aluminiumfolie (Time to Go uit 1997). Dit proces 
zet zich door tot de collages de hele tentoonstellingsruimte 
in beslag nemen. Het resultaat dient zich aan als een buiten
sporig woekerend fanzine waarin vrijelijk met beeld en 
tekst wordt geknipt en geplakt. Deze werken identificeren 
zich op een uitzinnige manier met hun materiaal, om het 
tegelijk schaamteloos terug ‘uit te stallen’. Wanneer 
Hirschhorn zijn ‘helden’ adoreert in kiosken (gewijd aan 
figuren als Meret Oppenheim of Fernand Léger), altaren 
(voor onder meer Mondriaan of Raymond Carver) of mo
numenten (voor de filosofen Deleuze, Spinoza en Bataille) 
is de vraag niet of hij ‘iets doet’ met werk, leven of beteke
nis van deze figuren. Hij maakt geen werk ‘over’ hun oeu
vres en theorieën, maar vertrekt van een persoonlijke fasci
natie. Op een spandoek legt hij uit dat “as an artist I had to 
make theory confront with practice”. Die keuze voor een 
radicale confrontatie pleit voor Hirschhorn, en maakt dat 
men hem de hysterische en idiosyncratische aspecten van 
zijn werk vergeeft.
Hirschhorn gebruikt de kunst niet als een vrijgeleide om 
aan ondermaatse, vermomde theorie te doen (of vice versa), 
maar eerder als een kritisch instrument om de toepasbaar
heid van theorieën te tèsten. De notie van het rhizoom, waar 
veel recente kunst mee koketteert, laat hij op zijn formele 
en conceptuele beperkingen botsen. In Anschool verschijnt 
zijn oeuvre niet als een oneindig vertakt (‘rhizomatisch’) 

organisme, maar als een praktijk die wijdvertakte reflecties 
in concrete en esthetisch precieze resultaten laat’ uitmon
den. De metafoor van de school is uiterst toepasselijk - en 
tegelijk is Hirschhorn niet zomaar didactisch en belerend. 
Zijn werk creëert een plaats van formeel én intellectueel 
experiment, een plaats waar gedurig gewerkt wordt op de 
vele betekenissen, fenomenen, overtuigingen en ideeën die 
vandaag circuleren. Het intensieve ‘werk’ dat dit vergt, 
weet Hirschhorn telkens opnieuw te verbeelden én uit te 
stallen.

Wouter Davidts

^Anschool van Thomas Hirschhorn, tot 11 september in 
het Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250,6201 BS 
Maastricht (043/329.01.10; www.bonnefanten.nl).

COREY MCCORKLE. Na een solotentoonstelling in de 
Kunsthalle Bern, is werk van de jonge Amerikaanse kun
stenaar Corey McCorkle te zien in het Kunstencentrum 
Marres te Maastricht. McCorkle toont er, naast bestaand 
werk, ook nieuw materiaal dat ontstond tijdens zijn verblijf 
in Tokio vorig jaar. Dat werk oogt in eerste instantie erg 
divers. In de ruimte aan de straatzijde draait de dvd Rising 
Sun (2005), waarop advertenties van Japanse callgirls, die 
met hun handen hun ogen bedekken, aan een hitsig tempo 
afgewisseld worden. Aan het eind lijken ze te dansen voor 
onze ogen.. In een aangrenzende ruimte bevindt zich 
New Life Expo (1998), bestaande uit een groot gebloemd 
tapijt waarop een aantal ‘bladeren’ omhoogkrullen tot ze
tels, die echter alleen in lotushouding kunnen worden be
nut. Het werk Dandelion Wine for a Tokyo Blonde (2005) 
is een theetafelblad, gemaakt uit een vlechtwerk van dui
zenden stukjes industriële triplex. Hiervoor baseerde 
McCorkle zich op de Japanse Yosegi-kunst uit het 
Edo-tijdperk. Deze techniek vergt zo’n precisie dat zij een 
bijna meditatieve concentratie veronderstelt. Ten slotte be
vindt zich in een hoger gelegen ruimte Touched (2005): een 
sequens van tien momentopnames van een mistig bergpad 
op de Mount Fuji, waarbij steeds een andere groep pel
grims de berg beklimt.
Bij McCorkle worden exotiek, spiritualiteit, minimalisme, 
barok, lifestyle en ambachtelijkheid op haast wonderlijke 
wijze gecombineerd. Zijn werk, dat zich beweegt in het 
inmiddels ruime veld tussen kunst, architectuur en design, 
onderscheidt zich echter van veel hedendaagse ‘meubel
kunst’, die zich vaak laat kenmerken door een ongemoti
veerd verlangen om de grenzen tussen de respectievelijke 
disciplines te overschrijden, zonder de betekenisvolle ver
schillen te articuleren. McCorkle zoekt geen gemene deler, 
maar gaat bij de andere disciplines te leen om het discours 
van zijn eigen discipline scherper te stellen.
Met Rotation, een sleutelwerk in Marres, demonstreert 
McCorkle zijn bewuste positiekeuze. Rotation bestaat uit 
een cirkelvormige uitsnijding, met drie meter diameter, uit 
de parketvloer van Marres. Het cirkelvormige stuk werd 
dertig graden gedraaid. Zoals bij Cutting ( Office Baroque), 
dat McCorkle vorig jaar in de ruimte van het Antwerpse 
objectif_exhibitions realiseerde, refereert hij aan Gordon 
Matta-Clark, de kunstenaar die begin van de jaren ‘70 geo
metrische vormen sneed uit muren en vloeren van leegstaan
de panden. Naast Rotation installeerde McCorkle trouwens 
ook Linx, dat ook voor de ruimte van objectif_exhibitions 
gemaakt werd. Drie zorgvuldig uitgekozen hangplanten 

1 zijn met meticuleus gesmede kettingen aan het plafond be
vestigd. McCorkle maakt geen ‘radicale’ openingen in 
ruimtes buiten het geijkte kunstcircuit - als reactie op het 
aseptische karakter van de white cube - maar introduceert 
gekunstelde objecten in kunstruimtes. Anderzijds benadert 

1 hij de tentoonstellingsruimte niet enkel meer als een ab
stracte ruimte, die het oog op het kunstwerk gericht houdt, 
maar ook als een specifieke ruimte met een lokale en histo
rische verwevenheid. Om beide aspecten te verdisconteren, 

; licht hij een specifiek element uit die ambigue context. In 
: Linx harmonieert het organische karakter van de planten en 
1 de sierlijke kettingen met de 18de-eeuwse moulures van
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Loimski In Vloonderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtons heeft Kunst In Huis negen filiolen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout én Woregem - waar u, uit een grotevoorraad recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor altijd... 
Kunstuitleen vraagt om een bijzondere attitude. De kunstervaring komt centraal te staan en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen holen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (7 Euro per maond, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden bijzondere 
tarieven.
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Voor meer info (ook voor kunstenaars);' 
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge 
f info@kunstinhuis.be

il
8 §

=

oberti ditsdug-zundag
Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vloams-Brobont ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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het plafond in Marres. Zo wordt de fetisjering van de huise
lijkheid in het tentoonstellingskader aangekaart.
Die wisselwerking van zijn vermomde objecten met de 
context, resulteert in een soort visueel kaatsspel, een con
versatie zonder onderwerp. RE:RE:RE:RE: is een raster
vormig latwerk uitgevoerd in dadotechniek en opgehangen 
in de wintertuin van Marres. Het lijkt op de houten structu
ren die gebruikt worden om klimplanten te bevestigen en 
verwijst in deze context naar de 19de-eeuwse traditie om 
een miniatuurtuin in het huis in te richten. Het werk gaat 
ook een band aan met de wildgroei van de buitentuin van 
Marres. Terwijl de vakkundigheid en esthetische finesse 
van het object om een aandachtige en gerichte lectuur vra
gen, laat de vervlechting van het werk met de omgeving 
niet toe om het te isoleren. Het is opgehangen als een Ja
pans Shogy-scherm en filtert het zicht tussen twee aangren
zende ruimtes. Tegelijk past het raster, dat kleiner wordt 
naar de lichtkoepel toe, ook bij het ruitvormige tegelmotief 
van de vloer.
Door specifieke kenmerken van de ruimte bijna overdre
ven te accentueren, omzeilt McCorkle de al te evidente 
omgang met de ruimte in veel ‘meubelkunst’. De con
crete lectuur van de context in zijn objecten, leidt tot een 
abstracte en tegelijk ‘volle’ relatie tussen object, kijker 
en context.

Wouter Van Acker

• Monster Trucks van Corey McCorkle, tot 31 juli in 
Marres, Capucijnenstraat 98, 6200 AG Maastricht (043/ 
327.02.07; www.marres.org).

ATELIER VAN LIESHOUT. In 1995 kocht het Kröller- 
Müller Museum een groot werk van Joep van Lieshout aan, 
een caravan met sculpturale kwaliteiten die in de beelden
tuin van het museum werd geplaatst. Het werk stond jaren
lang op een veldje met meer autonome sculpturen van on
der anderen Carel Visser en Kenneth Snelson. Die plaatsing 
was cruciaal. Komend vanop het grote gazon aan de achter
kant van het museum, werd de caravan plotseling zichtbaar 
via een doorkijkje in de bosschages. Met Mobile Home for 
Kröller-Müller reduceerde Van Lieshout de cultureel ver
antwoorde beeldentuin van het cultureel verantwoorde 
museum voor even in een ordinaire camping.
Mobile Home for Kröller-Müller werd verworven voordat 
Van Lieshout doorbrak in het internationale tentoonstel- 
lingscircuit. Het is ook een van de centrale werken in de 
tentoonstelling Happy Forest in de beeldentuin van het 
museum op de Hoge Veluwe. Happy Forest biedt een om
vangrijk overzicht van de afgelopen tien jaar, waarbij de 
nadruk ligt op werken met een min of meer autarkisch ka
rakter. “De kleurige sculpturen in combinatie met mobile 
homes en andere bijzondere kunstwerken zorgen voor een 
spannende ontdekkingstocht voor de bezoeker”, aldus het 
persbericht van het Kröller-Müller, dat overigens nogal 
karig is met informatie voor die bezoeker. Tien jaar Atelier 
Van Lieshout in combinatie met zo’n grote tentoonstelling 
is toch genoeg aanleiding voor een mooie catalogus - of 
een ordinaire caravanfolder natuurlijk - maar die schittert 
door afwezigheid.
Happy Forest is voornamelijk gesitueerd op het relatief 
nieuwe ‘evenemententerrein’ van het Kröller-Müller 
Museum, een rechthoekig grasveld met een stenen boord 
eromheen, dat bedoeld is voor tijdelijke tentoonstellingen 
of andere projecten. Op de vlakte staan diverse mobiele 
units die allemaal autarkisch kunnen functioneren. Zo is de 
Pioniersset (1999) opgenomen, een reeks containers waar
mee de beginnende boer in een willekeurige woestenij een 
bestaan zou kunnen opbouwen. Er zijn varkens- en konij
nenhokken en er is een stal met schapen. Een container die 
als schuur kan worden gebruikt staat vol spullen die nodig 
zijn om een afrastering te maken, naast bezems, dierenvoer, 
scheppen en een melkkrukje. Het huis van de boer is Spar
taans ingericht, maar wel uitgerust met een multivrouwen- 
bed. Ook een echte pionier moet af en toe wat kunnen 
relaxen.

Veel gebouwtjes zijn bedoeld om te overleven op afgelegen 
plekken. Ook de oerversie van deze mobiele survivalhokken 
is aanwezig: de Autocraat (1997), geschikt om zelfs de 
meest onherbergzame gebieden te trotseren. Atelier 
Van Lieshout propageert een eenvoudige, eerlijke levens
wijze waarin de mens wordt teruggeworpen op elementaire 
levensbehoeften: rust, eten, drinken en wurgseks. In zijn 
scheppingen is men spaarzaam met elektriciteit. Comfort 
komt van houtkachels en schapenvelletjes. Tegelijk zijn de 
producten nadrukkelijk modem vormgegeven, met high- 
techmaterialen die lowtech in elkaar zijn geknutseld.
Een ander deel van de tentoonstelling strekt zich uit over 
een belendend stuk bos, dat voor de gelegenheid is omge
doopt tot Terroristen Hang-Out. De omvangrijke bouwsels 
maken hier plaats voor werk dat overwegend kleinschaliger 
is. Voor Alfa met kippenhok werd de voormalige bedrijfs
auto van AVL omgebouwd om kippen te huisvesten. Er 
bevinden zich ook enkele ‘orgaansculpturen’, een serie 
veelkleurige beelden van menselijke lichaamsdelen die 
AVL de afgelopen jaren maakte. Zo ligt er een nierblaas- 
combinatie, een slokdarm en een penis met een extra large 
formaat - dat laatste zal de AVL-kenners niet verrassen.
In de meest recente orgaansculpturen koppelt AVL 
lichaamsvormen aan een praktische functie. Een voorbeeld 
is de Werkskull, een klein, mobiel en schedelvormig kantoor
tje dat AVL in China laat fabriceren. Het Baarmoederhuis 
(2005) vormt het voorlopige hoogtepunt in deze ontwikke
ling. De knalrode baarmoederconstructie, die tegelijk doet 
denken aan een enorme schorpioen, herbergt de functies van 
een tweepersoonsbed, een douche en een badkamer.
De rode draad in Happy Forest, namelijk constructies die 
een zelfvoorzienend bestaan moeten garanderen, herinnert 
aan AVL-Ville. Deze anarchistische vrijstaat werd in april 
2001 geopend in een uithoek van de Rotterdamse haven, 
maar moest zeven maanden later op last van de Rotter
damse autoriteiten alweer sluiten. AVL-Ville had een au
tarkische ministaat moeten worden, een hedendaagse va
riant op de 19de-eeuwse utopische leefgemeenschappen; 
een plek waar een vrije seksuele moraal heerst, waar wa
pens en explosieven geproduceerd worden en waar de 
drank rijkelijk vloeit. Een vrijstaat ook met eigen regels, 
een eigen vlag en eigen geld, waar de inwoners streven naar 
zelfvoorziening. Vandaar dat er ruimte was voor een boer
derij, een slachterij, een hospitaal en een energiecentrale 
die werkt op afval en biogas. De mobiele woningen, inclu
sief meubels, badkamers en gebruiksvoorwerpen, werden 
door Atelier Van Lieshout zelf ontworpen. Bovenal moest 
AVL-Ville een echte gemeenschap worden, waar leven en 
werk bij elkaar komen. “Geen kunst om alleen naar te kij
ken, maar om in, mee en van te leven”, aldus de folder van 
AVL-Ville destijds.
Maar de objecten die verwant zijn met AVL-Ville krijgen 
in het Veluwse bos andere connotaties. De urbane vrijbui
terij maakt plaats voor een harmonische omgang met de
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Atelier Van Lieshout

Alfa met kippenhok, 2001

natuur. Happy Forest verheerlijkt het idyllische leven in 
kleine agrarische gemeenschappen, waar de verhouding 
tussen mens en natuur nog niet verstoord wordt door de 
moderne, overgereguleerde maatschappij.
Er is echter nog een belangrijker verschil: in Happy Forest 
worden de objecten van AVL niet meer gebruikt. Het zijn 
artefacten die uit een ander tijdperk komen en die slechts 
gebruik suggereren. Ze dienen alleen om naar te kijken. 
Ook de ordening van de werken, die tamelijk willekeurig 
is, verraadt dat hier veeleer esthetische dan échte doelen 
worden nagestreefd. Tekenend is de plaatsing van een vis
sershuisje, midden op het grote, kortgemaaide gazon, dat 
op zijn beurt weer middenin een gebied ligt waar in de ver
ste verte geen water te bekennen is. De Terroristen Hang- 
Out doet dan weer denken aan een verlaten filmset, en roept 
beelden op van het hutje in de bossen van Montana waar de 
Unabomber jaren bivakkeerde.
Happy Forest is een vreemde symbiose tussen Waco, Texas 
en Henry Thoreau’s Walden. Als klap op de vuurpijl worden 
alle ingangen van de mobiele barakken, containers en huisjes 
versperd met koordjes, en waar nodig wordt in vier talen 
uitgelegd dat het werk niet beklommen of betreed mag wor
den. Een suppoost ziet erop toe dat de werken zelfs niet 
worden aangeraakt. De gebruikskunst van Van Lieshout, die 
voortkwam uit onvrede met de overgereguleerde samen
leving, speelt nu de hoofdrol in een ‘spannende ontdek
kingstocht’. De minimaatschappij waar eigen regels en 
wetten gelden, maakt in het beeldenpark plaats voor een 
installatie die het verlangen naar een ideale samenleving 
verbeeldt. Losgezongen van hun idealen, verschijnen de 
werken als belichaming van een vervlogen utopie. Alles 
wijst er dan ook op dat Happy Forest voor AVL een retour 
à l’ordre inhoudt. Ook de meest recente werken op deze 
tentoonstelling, zoals het Baarmoederhuis, doen een her
nieuwde concentratie vermoeden op de core business van 
Atelier Van Lieshout: het maken van handgemaakte ge
bruikskunst in kleurrijk polyester, zonder al te veel hoog
dravende idealen.

Kees Keijer

» Happy Forest van Atelier Van Lieshout, tot 2 oktober in 
het Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, 6731 AW 
Otterlo (0318/59.12.41; www.kmm.nl).

CHAPLIN ET LES IMAGES - BURLESQUES CON
TEMPORAINS. Charlie Chaplin is ongetwijfeld een van 
de belangrijkste iconen van de 20ste eeuw, en zoals het een 
icoon betaamt is het beeld dat we van hem hebben even 

- stereotiep als de mythe die hem omringt. Dit zou een ware 
appreciatie van zijn werk altijd in de weg hebben gestaan. 
Een tentoonstelling in het Jeu de Paume wil daar iets aan 
doen, door de vele gezichten te tonen van zowel de mens, 
de kunstenaar als de publieke figuur.
Charles Spencer Chaplin (1889-1977) werd geboren in 
Londen en overleed op 88-jarige leeftijd in Zwitserse bal
lingschap. Op zijn twintigste vertrok hij met het music- 
hallgezelschap van Fred Kamo naar de Verenigde Staten, 
waar hij ontdekt werd door Mark Sennet van de Keystone 
Studios, gespecialiseerd in het betere slagroomtaarten- 
gooiwerk en in dolkomische achtervolgingen. Zijn eerste 
kortfilm, Making a Living, dateert van 1914. Reeds in zijn 
tweede film, Kid Auto Race at Venice, verschijnt hij als het 
typische personage van de zwerver met de onafscheidelijke 
bolhoed en de wandelstok.
Dit eerste personage staat mijlenver af van de melancho
lische vagebond en de eenzame humanist, die vandaag in 
ons collectief geheugen staat gegrift. De vroege Chaplin, 
specialist van de achterbakse schop in het achterwerk, is 
zeker niet sympathiek; een brutale vlegel die de vrouw van 
zijn buurman verleidt en zijn vrienden oplicht. De toon is 
komisch, de verhaallijn beperkt. De expressieve rijkdom zit 
vooral in zijn gelaatsuitdrukkingen die hij als een volleerd 
mimespeler beheerst en die hem in staat stellen om een 
ruim gamma aan gevoelens uit te drukken.
Vrij snel ontpopt Chaplin zich als een gedreven orkest-
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Charles Chaplin

The Champion, 1915, © from the Archives of Roy Export Company 
Establishment, courtesy NBC, Paris

meester die zowel produceert, realiseert als monteert, die 
zijn eigen rol speelt en zelf de muziek van zijn films compo
neert. In 1921 richt hij samen met Mary Pickford, Douglas 
Fairbanks en David Wark Griffith United Artists op om hun 
artistieke rechten te beschermen. Zijn veelzijdigheid stelt 
hem in staat de beperkte cinematografische schriftuur van 
het Keystone-format te overstijgen en zijn personage ver
der uit te diepen. De slechterik wordt een melancholische 
romanticus met een goed hart. Het burleske wordt komisch, 
de verhaallijn rijker, de intrige ingewikkelder. De boertig
heden maken plaats voor emoties, al blijven die vrij senti
menteel en hengelt hij nog te veel naar medelijden. Met zijn 
personage groeit ook zijn sociaal engagement.
De talrijke persdossiers tonen aan dat alles wat er over hem 
verscheen nauwkeurig werd bijgehouden, en dat hij zijn 
publieke imago tot het uiterste wist te controleren. Toch 
viel zijn antimilitaristische houding bij het publiek niet in 
goede aarde. Terwijl in Europa de Eerste Wereldoorlog 
woedde, werkte hij in de Verenigde Staten aan zijn carrière, 
wat hem in Engeland niet in dank werd afgenomen. De 
druk werd zo groot dat hij op 5 juni 1917 een persbericht de 
wereld instuurde met de mededeling dat hij zich in een 
recruteringsbureau in Los Angeles had aangeboden, maar 
afgewezen werd wegens... te mager. Zijn eigen ervaringen 
dienden als inspiratiebron voor de kortfilm Shoulder Arms 
die in 1918 werd uitgebracht. In The Great Dictator (1940), 
zijn “eerste film waarin de geschiedenis groter is dan de 
kleine vagebond”, spreken de cineast en zijn personage uit 
dezelfde mond. In Monsieur Verdoux (1947), het ware ver
haal van de (ten onrechte?) van moord beschuldigde Franse 
oplichter Landru, die stierf onder de guillotine, hekelt hij de 
‘legale moorden’ van de oorlog: “Een moord maakt een ban
diet, duizenden moorden een held, het aantal maakt heilig, 
mijn beste vriend.” Een uitspraak die hem in Amerika het eti
ket ‘asociaal’ opleverde. Wanneer hij door de Commissie van 
anti-Amerikaanse activiteiten wordt opgeroepen, weigert hij 
te verschijnen, en als hij enkele jaren later naar Europa reist, 
verneemt hij op de boot naar Engeland dat zijn visum voor de 
Verenigde Staten niet meer verlengd zal worden. Nood
gedwongen gaat hij in Zwitserland in ballingschap.

De makers van Chaplin et les images konden uitgebreid 
putten uit de familiearchieven, wat enkele mooie home 
movies oplevert, maar ondanks de vele archieffoto’s, de 
Keystone Albums (fotogrammen die vergezeld worden 
door de handgeschreven verhaallijnen van zijn eerste 
35 kortfilms), de originele filmaffiches en de talrijke film
fragmenten, doet deze tentoonstelling geen recht aan het 
oeuvre. Zo wordt in de catalogus uitvoerig ingegaan op 
Chaplins moeilijke relatie met de gesproken film, maar in 
de tentoonstelling is daar amper iets van te zien, terwijl dit 
met enkele goed gekozen fragmenten makkelijk gevisuali
seerd kon worden. Het universele karakter van Chaplins 
films heeft ongetwijfeld te maken met de afwezigheid van 
gesproken taal. Door gebruik te maken van het woord, ris
keerde ook het plastisch-visuele aspect van zijn kunst aan 
belang in te boeten. Tien jaar na de uitvinding van de ge
luidsfilm presteert Chaplin het in Modem Times om te doen 
alsof die niet bestond. Zoals reeds in de eerste geluidsfilms 
wil hij wel een liedje zingen, maar omdat hij altijd de woor
den vergeet schrijft Paulette Goddard de tekst op zijn man
chetten. Wanneer hij opkomt, het publiek met wijd uit
slaande armen begroet en hierbij zijn manchetten verliest, 
zingt hij een onverstaanbaar lied. Het publiek ontdekt zijn 
stem, maar verstaat hem niet. Pas op het einde van 
The Great Dictator verstaat men hem wel, als hij in een 
ernstige speech met een boodschap van hoop en vrede de 
mensheid toespreekt. Eindelijk vindt de kunstenaar zijn 
stem, maar tegelijk verliest hij zijn kunst.
Het enige belang van deze tentoonstelling is dat ze tachtig 
jaar na het verschijnen van The Gold Rush, zijn eerste lang
speelfilm, opnieuw de aandacht vestigt op het werk van een 
van de meest originele kunstenaars van de 20ste eeuw. Het 
oeuvre van Chaplin is ondertussen volledig verkrijgbaar op 
dvd. Samen met de rijk geïllustreerde catalogus van 
Chaplin et les images is dat meer dan wat de tentoonstel
ling kan bieden. Dit is jammer, want het oeuvre biedt veel 
mogelijkheden voor een creatieve benadering. Op drie 
schermen ziet men synchroon de drie eindes van The Great 
Dictator, The Circus en Monsieur Verdoux. Als men be
denkt wat een kunstenaar als Pierre Huyghe hiermee zou 
kunnen doen, dan beseft men hoeveel kansen men liet lig
gen om, zoals bij de Hitchcocktentoonstelling enkele jaren 
geleden in het Centre Pompidou, via artistieke interpreta
ties boeiende inzichten te genereren.
Het feit dat men de behoefte voelde om een extra luik met 
hedendaagse kunst toe te voegen, onder de titel Burlesques 
contemporains, geeft aan dat Chaplin, althans zoals hij hier 
wordt voorgesteld, niet voldoende stof opleverde voor een 
volwaardige tentoonstelling. Het is niet duidelijk of 
Burlesques contemporains als een hommage aan Chaplin 
moet worden opgevat. Het reduceren van zijn werk tot een 
burleske, is alleszins in tegenspraak met de ambitie van de 
hoofdtentoonstelling om het stereotiepe beeld van Chaplin 
te nuanceren. Van Dale definieert het burleske als boertig, 
plat of gechargeerd komisch, maar zegt ook dat “het bur
leske bestaat in de opzettelijk lachwekkende voorstelling 
van het grootse en verhevene”. Burlesques contemporains 
blijft helaas steken bij de eerste definitie. De organisatoren 
zelf menen dat deze tentoonstelling ‘comique de geste’ is, 
en zij bedoelen daarmee dat het lichaam van de kunstenaar 
een belangrijke plaats inneemt. Een “burlesk lichaam” is 
volgens hen “een lichaam waarvan de polariteiten werden 
omgekeerd”, of het nu gaat over de fysieke wetten van de 
zwaartekracht, de sociale wetten van competentie en in
competentie, of de fysieke/morele wetten van macht en 
onmacht. Het burleske is ontstaan uit de commedia 
dell'arte. Burlesk is bijvoorbeeld een situatie waarin de 
aanvaller geveld wordt door de manier waarop het slacht
offer zijn slagen ontwijkt. Van daaruit evolueert het bur
leske naar symbolische situaties waarbij de zwakte van het 
slachtoffer door omkering plotseling zijn sterkte wordt.
Onder de noemer van ‘hedendaags burlesk’ worden de meest 
verschillende werken samengebracht, zoals Clockshower 
van Gordon Matta-Clark, Singing Sculptures van Gilbert & 
George, Lauf der Dinge van Fischli & Weiss of Vexation

Olaf Breuning

Easter Bunnies, 2004, Courtesy Air de Paris

Island van Rodney Graham. Video’s werken hier beter dan 
foto’s, want in afwachting van de pointe is het tijdsverloop 
belangrijk. In veel werk wordt de handeling gerelativeerd of 
gededrarnatiseerd door eindeloze herhaling. Objecten, zoals 
de sadomasochistisch uitgedoste nestkastjes van Wim 
Delvoye (men vraagt zich wel af wat dit met het burleske 
vandoen heeft) of het schilderende vliegtuig van Richard 
Jackson, krijgen algauw iets van een gag. Helemaal niet 
burlesk maar wel mooi en poëtisch is Returning a Sound, 
een video van Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla 
waarin een jongeman een trompet monteert op de uitlaat 
van zijn motorfiets, om vervolgens al toeterend door een 
Zuid-Amerikaanse stad en dito landschap te rijden. Een 
verademing is de herontdekking van de mythische Neder- 
landse kunstenaar Bas Jan Ader. In een filmpje uit 1970 
zien we hoe hij met zijn fiets in een Amsterdamse gracht 
rijdt of thee drinkt onder een reusachtige theekist die toe
klapt als een muizenval. In 1975 vertrok hij voor het tweede 
deel van zijn In search of the miraculous vanuit Cape Cod 
met een zeilboot naar Europa. Sindsdien is niets meer van 
hem vernomen.

Lieven Van Den Abeele

• Chaplin et les images en Burlesques contemporains lopen 
tot 11 september in Jeu de Paume, Place de la Concorde, 
75001 Parijs (01/47.03.12.50; www.jeudepaume.org).

Architectuur & Vormgeving

ART NOUVEAU EN DESIGN / DE ART NOUVEAU 
GEVEL ALS TOTAALKUNST. Het zit niet mee met de 
grote tentoonstellingen die ter gelegenheid van de 175ste 
verjaardag van België worden georganiseerd. De meest pres
tigieuze, Visionair België in het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel, werd door Koen Brams en Dirk Pültau vakkundig 
afgemaakt in het vorige nummer van De Witte Raaf. Aan de 
tentoonstelling Made in Belgium in hét Dexia Kunsten
centrum in Brussel kan men beter geen woorden vuil ma
ken. Nu komt de tentoonstelling Art Nouveau & Design. 
Sierkunst van 1830 tot Expo 58, georganiseerd in het Brus
selse ‘Jubelparkmuseum’ (de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis), zich bij dat rijtje van door het ko
ningshuis beschermde jubileumtentoonstellingen voegen. 
De titel Art Nouveau & Design is enigszins verwarrend. De 
tentoonstelling gaat niet alleen over art nouveau en design. 
Ze wil een overzicht bieden van de interieurkunst in België 
vanaf de romantische periode uit de eerste helft van de 
19de eeuw tot en met het design uit de jaren 1950. De 
klemtoon ligt op de meubelkunst, maar ook alle andere tak-
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een onderdeel van Mechelen 2005, Stad in Vrouwenhanden

curator
Cis Bierinckx

deelnemende kunstenaars

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
16

 • j
ul

i-a
ug

us
tu

s 2
00

5

Vasco Araujo (PT) 
Catherine Sullivan (US) 

Kerry Tribe (US) 
Katrien Vermeire (BE) 

James Fotopoulos (US) 
Ellen Cantor (UK/US) 

Cui Xi uwen (CN) 
Pipilotti Rist (CH) 

Chantal Akerman (BE/FR)

Manon De Boer (BE/NL) 
Runa Islam (UK) 
Ana Poliak (AR) 
Hito Steyerl (DE) 
Anouk De Clercq (BE) 
Dara Birnbaum (US) 
Sam Taylor-Wood (UK) 
Gülsün Karamustafa itri 
Dany Deprez (BE) 
Honoré d'O (BE)

S^YO Duvel Qos TeLannus 6
www.mechelenzoos.be

40

http://www.jeudepaume.org
http://www.mechelenzoos.be


ken van wat ooit ‘sierkunst’ werd genoemd, zoals cera
miek, glaswerk, edelsmeedkunst, textiel, posters, zijn 
vertegenwoordigd.
Zowel de media als het publiek hebben deze tentoonstel
ling, met haar meer toegespitste en bevattelijke thematiek, 
als een modeltentoonstelling onthaald. Bij nader toezien 
blijkt dat succes op zijn minst ambivalent. Dat de tentoon
stelling bij het publiek oogverblindend overkomt is nog 
verklaarbaar. Van de media echter had men een zeker on
derscheidingsvermogen verwacht. Maar de media zijn in 
dit geval geen stap voor op het publiek en dat gaat er terecht 
van uit dat het een wetenschappelijke instelling als het 
KMKG mag vertrouwen. Het misverstand begint dan ook 
als de curatoren van de tentoonstelling zelf de rollen omke
ren en in plaats van hun eigen verhaal te vertellen zich zo 
nadrukkelijk op het publiek gaan afstemmen dat van hun 
oorspronkelijke opzet niet veel meer overblijft.
Die opzet was nochtans lovenswaardig. Van de ontwikke
ling van de zogenaamde decoratieve kunsten in het onaf
hankelijke België bestaat geen enkel overzicht. Bovendien 
was men ook van plan om de historische categorieën 
waarin die ontwikkeling vastzit, te doorbreken en opnieuw 
te definiëren. Afgezien van de nationale gelegenheids- 
fraseologie waarmee deze intenties werden omkleed, wil
den de organisatoren “de begripsvorming over de Art 
Nouveau bijsturen” en “in een nieuw perspectief plaatsen 
waardoor men beter zijn sleutelpositie zal begrijpen binnen 
de evolutie van de decoratieve kunsten in België”.
De tentoonstelling start in 1830 met de Belgische onafhanke
lijkheid en eindigt met de Expo 58 in Brussel. Ze omvat drie 
secties: de 19de eeuw, de art nouveau en het design van de 
20ste eeuw. Het meest innoverend is de sectie over de 
19de eeuw, De lelijke tijd zoals ze genoemd werd op een 
vergelijkbare tentoonstelling in het Rijksmuseum van 
Amsterdam, over De pronkstukken van de Nederlandse 
interieurkunst 1835-1895 (1995-1996). In elk van de drie 
secties wordt gestreefd om ‘ensembles’ te vormen waarin de 
verschillende technieken met elkaar in verband worden 
gebracht.
De gebouwen van het museum in het Jubelpark, die toch 
een unicum zijn uit de betreffende periode, worden nauwe
lijks in de tentoonstelling betrokken. De tentoonstelling zit 
erin verscholen. De kale ruimte met een lege vestiaire die 
de toegang tot de tentoonstelling vormt, is desastreus, maar 
de tentoonstelling zelf begint wervelend. Een twintigtal 
kleurrijke stoelen, representatief voor de periode van 1830 
tot 1958, zijn in een slome boog op de wand gespeld. Juist 
in deze stunt geeft de tentoonstelling haar ware aard bloot. 
De werken verdwijnen in het grote retorische gebaar. Er 
zijn onder die stoelen merkwaardige creaties, maar ze wor
den zonder meer gelijkgeschakeld en van hun identiteit 
ontdaan.
Als introductie is zo’n speels gebaar niet te versmaden, 
maar het blijft daarbij. De tentoonstelling maakt het ten
toongestelde onzichtbaar. Ze gebruikt alle mogelijke trucs 
om een sfeer te creëren die alles vanzelfsprekend doet lij
ken. Elk conflict, elke schok of confrontatie is uitgesloten. 
Alle voorwerpen worden even mooi gepresenteerd, terwijl 
het stuk voor stuk gaat om gedurfde en uitdagende objecten 
en experimenten die de wereld waarin ze tot stand kwamen 
op stelten hebben gezet. Daarin bestaat het bedrog van deze 
tentoonstelling. Alles wordt met de mantel van een nostal
gische liefde toegedekt. De fascinatie van de harde histo
rische werkelijkheid, ja élke vorm van werkelijkheid wordt 
opgeheven in een perfect simulacrum.
Van de historische samenhang waarvan de opzet getuigt, 
blijft zo goed als niets over. Hetzelfde geldt voor de ambitie 
om de grenzen van de interpretatie te verleggen. Tegenover 
Art Nouveau & Design is er slechts één houding mogelijk: 
de tentoonstelling als zodanig vergeten, om naar de (tal
loze) merkwaardige objecten te kunnen kijken. Maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want die objecten zijn 
volledig in hun presentatiebad ondergedompeld. Van die 
kant bekeken, heeft de tentoonstelling haar doel niet ge
mist. Over de toelichting bij elke sectie zullen we het niet

Louis Herman De Koninck

Zetel voorgesteld voor het huis Gobert, Brussel, 
reconstructie van 1989 naar een origineel uit 1927

hebben, evenmin over het Nederlands dat er wordt gehan
teerd (er is bijvoorbeeld sprake van de “architecturale voor
schriften” van Viollet-le-Duc), want beide bevestigen al
leen maar de algemene instelling en laten zien dat de ‘deco
rateurs’ perfect hebben ingespeeld op de ambities van de 
wetenschappelijke staf, die er niet op uit was om iets te la
ten zien, maar vooral het publiek wilde verleiden.
Het boek dat naar aanleiding van de tentoonstelling werd 
uitgegeven, biedt evenmin soelaas. Het catalogusgedeelte 
ontbreekt geheel. Vele van de tentoongestelde objecten zijn 
wel afgebeeld bij de verschillende essays, maar lang niet 
allemaal, en technische fiches van de objecten zijn er niet, 
zodat deze vaak moeilijk te identificeren zijn. De artikelen 
besteden wel meer aandacht aan het historische milieu 
waarin de objecten ontstaan zijn, maar ze gaan vaak niet in 
op de specifieke omstandigheden van de Belgische situatie 
en beperken zich tot algemene overzichten die niet veel 
nieuws bijbrengen.
Van de neogotiek en de andere neostijlen uit de 19de eeuw 
geeft het boek geen echt vernieuwend, maar wel een be
trekkelijk genuanceerd beeld, dit in tegenstelling tot de 
sectie op de tentoonstelling die een regelrechte schande 
is, én door de manier van presenteren én door de selectie 
van de voorwerpen. Als men die stroming wou denigre
ren, kon men het niet beter doen. Het lijkt wel een chique 
kabberdoes. Van de immense invloed die de neostijlen en 
dan in de eerste plaats de neogotiek heeft gehad, valt zo 
goed als niets te bespeuren.
Het contrast tussen die muffe beslotenheid van de eerste 
sectie en de frisse openheid van de art-nouveaupresentatie 
werkt wel op de tentoonstelling, maar creëert tegelijk een 
beeld dat compleet tegengesteld is aan de oorspronkelijke 
opzet om juist een zekere continuïteit van neogotiek en art 
nouveau in het licht te stellen. De afdeling van de art nou
veau is veel ruimer, maar ook heel onevenwichtig. Horta en 
vooral Serrurier-Bovy komen er betrekkelijk goed van af, 
maar Van de Velde bijvoorbeeld staat er berooid bij. Dat 
komt misschien omdat voor Horta uit de rijke eigen col
lectie kon worden geput, wat voor Van de Velde minder het 
geval was, maar voor een tentoonstelling van zulke enver
gure zou dat geen rol mogen spelen.
Naast de onevenwichtige selectie is er nog de presentatie, die 
ook hier hopeloos vervlakkend werkt. De objecten worden 
geëtaleerd, niet tentoongesteld. Een verdienste is wel dat er 
mooi werk van minder bekende ontwerpers voorgesteld 
wordt, maar die gelegenheid wordt niet benut om de ge

schiedschrijving of de interpretatie van het oeuvre te herzien. 
Men kan denken aan de Gentenaar Oscar Van de Voorde, die 
wel terloops vermeld wordt in de catalogus, maar waar men 
verder geen informatie over vindt. Dat geldt overigens voor 
vele ander namen. De modernistische meubelmaker Jules 
DeBruycker, die met Huib Hoste heeft samengewerkt, 
is met een complete werkkamer nadrukkelijk op de ten
toonstelling aanwezig, maar wie of wat hij was blijft een 
raadsel.
Het laatste gedeelte van de tentoonstelling, over het design, 
is een echte afzwaaier. Dat vele belangrijke namen ontbre
ken, tot daar aan toe. Men krijgt echter, evenmin als in de 
overige secties, een correct beeld van die bijzonder intense 
periode van vernieuwing. De bloedeloze presentatie neigt 
zelfs naar het ridicule. Wie zich de tentoonstelling Heden
daags Design. Aljred Hendrickx en het fifties-meubel in 
België (Mechelen, 2000) herinnert, heeft een goed referen
tiepunt om de Brusselse heruitgave te beoordelen. Deze 
kritiek mag echter niemand weerhouden om de tentoonstel
ling te bezoeken, want men kan niet verwachten dat er op 
korte termijn nog zulke rijke verzameling bij elkaar zal 
worden gebracht.
Aansluitend bij de tentoonstelling in het KMKG is er een 
bescheiden tentoonstelling in de Loge van het architectuur
museum van de Archives d’Architecture Moderne, met de 
titel De Art Nouveau gevel als totaalkunst. Het motto werd 
ontleend aan Fernand Khnopff die ervan overtuigd was dat 
de goede smaak zich niet tot het interieur kon beperken, 
maar zich ook op straat in de gevel moest manifesteren. In 
de intieme ruimten van een voormalige vrijmetselaarsloge 
wordt de vernieuwing van de verschillende technieken toe
gelicht die bij de art-nouveaugevel werden ingezet: smeed
werk, gietijzer, sgraffito, glas-in-lood. Het tentoongestelde 
werk komt hier ten volle tot zijn recht, in een directe con
frontatie met de toeschouwer. Sommige stukken zijn ge
leend van het KMKG, andere komen van de afbraak van de 
vele art-nouveaugevels, die in een aparte zaal, als in een 
rouwkapel, worden herdacht.

Geert Bekaert

•Art Nouveau & Design. 1830-1958, tot 31 december 
2005 in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
Jubelpark 10, 1000 Brussel (02/741.73.00; www.kmkg- 
mrah.be).
^De Art Nouveau gevel als totaalkunst, tot 23 december 
2005 in het Museum voor Architectuur De Loge, Kluis- 
straat 86,1050 Brussel (02/649.86.65; www.aam.be).

KINSHASA. Kinshasa is de tweede grootste stad van 
Afrika, en toch is er nauwelijks belangstelling voor deze 
metropool. Nochtans reikt Kinshasa tot in Brussel. Als het 
onrustig is in de Congolese hoofdstad, hangt er meteen 
elektriciteit in de straten van Matonge, de Congolese wijk 
van Brussel. De invloedssfeer van de 21ste-eeuwse stad is 
niet meer beperkt tot haar geografische grenzen.
Ten tijde van het koloniale bewind was het toenmalige 
Leopoldstad de scène bij uitstek van de Belgische koloniale 
ambities. De stad straalde grandeur en luxe uit. Tijdens de 
nationaliseringspolitiek van Mobutu in de jaren ’70 ge
raakte Kinshasa echter snel in verval: de openbare dienst
verlening stortte in, de infrastructuur verkommerde en de 
fiscale basis van de stad smolt weg. Ondertussen wonen er 
tussen de vijf à acht miljoen mensen die allen op hun ma
nier trachten te overleven. De modernistische glans van 
weleer heeft plaatsgemaakt voor een stedenbouw van de 
minste weerstand. Hoe breng je een dergelijke stad - en 
daarmee een belangrijk stuk van onze koloniale erfenis - in 
kaart?
Momenteel lopen er verschillende onderzoeksprojecten en 
tentoonstellingen die Kinshasa elk vanuit een andere in
valshoek benaderen. In de grote Afrikatentoonstelling in 
Tervuren (Het Geheugen van Congo) wordt summier aan
dacht besteed aan stedenbouw en architectuur. Zoals in 
vele steden in de ex-kolonies trachtte men in Kinshasa het 
blanke stadsgedeelte fysiek af te scheiden van de cité indi-
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Marie-Françoise Plissart

Kinshasa, The Imaginary City, 2000, collage

gène door middel van een bufferzone - tussen beide stads
delen werd bijvoorbeeld de luchthaven ingeplant. Het is 
evident dat dergelijke planningsstrategieën tot op vandaag 
blijven doorwerken en een zware hypotheek leggen op de 
verdere ontwikkeling van de stad. Markant is ook het ‘pa
leis voor de gouverneur’ : dit project, dat het architecturale 
gezicht van de Belgische macht in de kolonie moest wor
den, raakte pas klaar na de onafhankelijkheid. Het doet te
genwoordig dienst als parlement en staat bekend als "Palais 
de la Nation”. Een dergelijke verschuiving in de betekenis 
van een gebouw roept de vraag op welke rol het architec
turale patrimonium uit de koloniale periode vandaag speelt 
in het collectieve bewustzijn van de Congolezen. Een stad 
is immers meer dan enkel een collectie gebouwen; het is 
ook een plek van het geheugen en de verbeelding.
Dat is tevens het uitgangspunt van Kinshasa, de imaginaire 
stad, een tentoonstelling van architect Koen Van Synghel 
en antropoloog Filip De Boeck. De tentoonstelling laat de 
resultaten zien van een onderzoek dat in 2004 bekroond 
werd met de Gouden Leeuw op de Architectuurbiënnale 
van Venetië. Door middel van foto’s, video-installaties en 
gefilmde interviews worden een aantal pregnante aspecten 
van het leven in Kinshasa gepresenteerd. Het gaat niet zo
zeer om de materiële infrastructuur of de bebouwde omge
ving van de stad, maar om de stad als mentale ruimte. Hier 
zijn de stadsbewoners aan het woord. Op de zichtbare, 
geografische en fysieke werkelijkheid projecteren zij im
mers hun eigen verbeelding. Van Synghel en De Boeck 
willen een topografie schetsen van dit imaginaire, om een 
alternatieve lezing van de stad te ontwikkelen. Dat vraagt 
om een referentiekader dat de bekende categorieën van de 
stedenbouw, de planning of de sociologie overstijgt. Vol
gens de curatoren biedt de antropologie daartoe het juiste 
gereedschap. Niet de stad, maar de stedelijke beleving staat 
bij hen centraal. De Congolese hoofdstad verschijnt niet als 
een ruïneus landschap, maar als een complex netwerk van 
overlevingsstrategieën.
Kinshasa, de imaginaire stad is rond twee van deze strate
gieën opgebouwd: de cultus van het lichaam en de macht 
van het occulte. Het menselijk lichaam is volgens De Boeck 
de basisinfrastructuur van Kinshasa. Het lichaam is er als 
een ‘gebouw’ dat voortdurend geperfectioneerd kan wor
den, net zoals de Vlamingen in het weekend massaal aan 
hun woning knutselen. Afgetrainde lichamen, opzichtige 
make-up en extravagante kledij zijn manieren om armoede 
te ontkennen en zo een vorm van zelfrespect te behouden. 
En als de werkelijkheid niet om aan te zien is, dan bieden 
de églises du réveil een uitkomst - ziehier de tweede strate
gie. Rond het ‘religieus imaginaire’ is in Congo een hele in
dustrie gegroeid die teert op de ontreddering van de bevol
king. Naar het voorbeeld van de TV-predikers uit de 
Verenigde Staten bedient een hele reeks van zelfverklaarde 
profeten zich van uitgekiende manipulatietechnieken om de 
mensen los te weken uit hun traditionele clan- of familie

verband. Deze profeten trachten de Congolezen een nieuwe 
moraal van individualiteit, prestatiedrang en geldgewin op 
te dringen. Het straatbeeld van Kinshasa wordt overwoe
kerd door hun religieuze propaganda; de publieke ruimte 
wordt fysiek en mentaal bezet, via televisieschermen, 
reclameborden en slogans. Tussen beide overlevingsstrate
gieën, de lichaamscultus en het religieuze, zit de sceno
grafie van Kinshasa, de imaginaire stad letterlijk opge
spannen. Op een groot videoscherm aan de ene kant van de 
zaal wordt een plek in de stad getoond waar mensen voort
durend in en uit taxibusjes stappen - dit tafereel lijkt wel 
een informele choreografie van gekostumeerde lichamen. 
Aan de andere kant van de expositieruimte zijn fragmenten 
te zien uit een geïmporteerde ‘spirituele soap’. De opdrin
gerige soundtrack bepaalt het akoestische decor van de 
tentoonstelling.
In Kinshasa, de imaginaire stad worden de bewoners opge
voerd als ervaringsdeskundigen; planners en architecten 
komen niet aan bod. Dat is verwonderlijk, gezien de archi
tecturale achtergrond van een van beide curatoren. Een 
elementair stadsplan ontbreekt bijvoorbeeld, waardoor het 
onmogelijk is in te schatten wat de ruimtelijke locaties of 
implicaties zijn van de getoonde praktijken. De mentale 
kaart van Kinshasa die de curatoren hier voorstellen levert 
geen aanknopingspunten voor een terugkoppeling naar de 
stad als materiële substantie. Dat is een gemis, want dit 
onderzoek had ons kunnen doen nadenken over plannings
strategieën in steden zonder solide financiële basis of sterk 
leiderschap. Het had zo een brug kunnen slaan tussen de 
antropologie en de architectuur. Zo ver liggen beide disci
plines niet uit elkaar: in beide gevallen gaat het om mensen. 
Het onderzoeksproject dat momenteel aan de Jan Van Eyck 
Academie loopt, Visualizing the Visual, zal misschien com
plementair zijn: het uitgangspunt bestaat erin de stedelijke 
realiteit van Kinshasa en Brazzaville te benaderen vanuit 
de (visuele) waarneming. Daaronder valt bijvoorbeeld het 
architecturale patrimonium, maar evenzeer de rol en bete
kenis van graffiti en reclameboodschappen op blinde mu
ren en de alomtegenwoordigheid van de mobiele telefoon 
(als object en als icoon). Op die manier willen de onderzoe
kers tot een kaart komen die de onzichtbare netwerken van 
de stad blootlegt en haar fysieke realiteit aanvult. In het 
najaar verschijnt een boek met de resultaten van dit onder
zoek (zie www.janvaneyck.nl).
De bijzondere vorm die stedelijkheid in Kinshasa aan
neemt, dwingt tot een herziening van de klassieke denkmo
dellen over stad en stedenbouw. Aan het begin van de 21ste 
eeuw is het duidelijk dat het westerse begrip van publieke 
ruimte, van het private en het stedelijke, geen aanspraak 
meer kan maken op universaliteit. Elders op de wereld ont
staan andere paradigma’s die niet zomaar als gedegene
reerde vormen van stedelijkheid kunnen worden afgedaan. 
Misschien vertonen zij wel een ander soort rationaliteit, die 
een meer pertinent antwoord biedt op de uitdagingen van 
de toekomst.

Sven Sterken

• Het geheugen van Congo. De koloniale tijd, tot 9 oktober in het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13, 
3080 Tervuren (02/769.52.11; www.africamuseum.be).
^Kinshasa, de imaginaire stad, tot 4 september 2005 in 
het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23,1000 
Brussel (02/507.84.44; www.bozar.be).

ALBERT BONTRIDDER. In de Fondation pour 1’ Architecture 
in BrusseLheeft de eerste retrospectieve plaats van het werk 
van de architect Albert Bontridder (° 1921). Deze tentoon
stelling komt voort uit onderzoek van de architectuur- 
historicus Francis Strauven en zijn studenten aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit 
Gent. Bontridder is niet eenvoudig te plaatsen: hij geniet 
vooral erkenning als dichter, en in de architectuur is hij nog 
het meest bekend als trouwe medewerker van een aantal 
confraters waarvan de naam en faam hem tot op vandaag 
overvleugelen.

Albert Bontridder

Eigen woning, Sint-Genesius-Rode, 1958
Fotograaf onbekend, verzameling Archives d’Architecture Moderne

Zo realiseerde Bontridder het UNO-Paviljoen op de 
Expo 58 in opdracht van Paul-Amaury Michel. Op het
zelfde moment ontwierp hij, op vraag van Renaat Braem, 
een reeks eengezinswoningen en een school voor de Mo- 
delwijk in Brussel (niet uitgevoerd). Met Claude Strebelle 
werkte hij dan weer mee aan de universitaire campus van 
Sart-Tilman in Luik, en met Paul-Emile Vincent aan de 
campus van de VUB in Brussel. Later was hij gedurende 
25jaar (van 1956 tot 1981) de bondgenoot van Jacques 
Dupuis: Bontridder speelde een sleutelrol in de carrière van 
deze flamboyante en drankzuchtige architect. Het tekent 
Bontridder dat hij zich nooit - ook niet postuum - het au
teurschap van sommige ontwerpen van Dupuis heeft toege
ëigend, ondanks zijn grote rol bij de uitvoering ervan. Zoals 
Francis Strauven opmerkt in zijn (te verschijnen) mono
grafie, heeft Bontridder gedurende zijn hele carrière “de 
receptiviteit tot een tweede natuur gemaakt”. Deze stoï
cijnse houding vindt precedenten bij illustere collega’s 
zoals Pierre Jeanneret en André Wogenscky. Zij kregen pas 
laat in hun leven erkenning, maar iedereen is het erover 
eens dat het oeuvre van Le Corbusier zonder hen nooit tot 
stand was gekomen. Ze fungeerden niet alleen als rechter
hand in praktische en technische zaken, maar ook -en 
vooral - als kritisch klankbord bij het ontwerpen.
Als dichter heeft Bontridder meer officiële erkenning ge
kregen. Zo won hij verschillende literaire prijzen. Hij be
hoorde tot de groep rond Tijd en Mens, samen met Jan 
Walravens, Louis Paul Boon en Hugo Claus. Bontridder 
publiceerde een 12-tal dichtbundels, met titels als Dood 
hout, Zeljverbranding, Een oog teveel en De tuinen van 
Naxos. Ze gaan over existentialistische thema’s, zoals de 
fundamentele eenzaamheid van de mens en de strijd voor 
ontvoogding, zelfontplooiing en individualiteit. De vrijheid 
van het individu is ook in zijn architectuur een terugkerend 
thema. In zijn bekende manifest Architectuur en vrijheid 
verzet hij zich tegen een overdreven standaardisering en 
rationalisering van het bouwen en pleit hij voor een archi
tectuur op maat van het individu. Vanaf de jaren vijftig 
werkte Bontridder aan een persoonlijk oeuvre waarin hij 
deze ideeën trachtte vorm te geven. Dit deel van zijn werk, 
dat hoofdzakelijk uit individuele woningen bestaat, is nu in 
de Fondation pour l’Architecture te zien.
De meeste woningen van Bontridder bevinden zich in ver
kavelingen. Het gebrek aan stedelijke context betekent 
echter niet dat hij autonome lichamen ontwerpt: de archi
tectuur speelt duidelijk in op de topografie en de oriëntatie 
van het terrein. Al in zijn eerste ontwerpen is te zien dat 
Bontridder afwijkt van de heersende orthodoxie uit de jaren

Gallery UTOPIA
Bob Vanantwerpen
Stationsstraat 143
8340 Damme-Sijsele
gsm 0498-75.43.37
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‘50: hij zoekt naar een “alternatief modernisme met poë
tische kwaliteiten”. Bontridders doel is de architecturale 
vorm bevrijden; hij verwerpt het modernistische dogma bij 
uitstek, de rechte hoek, in een poging te ontsnappen aan het 
cartesiaanse rationalisme. Daarmee is hij een Vlaamse ex
ponent van de regionalistische tegenstroom die vanaf de 
jaren ’50 in Europa de kop opstak in de architectuur, onder 
invloed van figuren als Wright, Sharoun, Aalto en Asplund. 
Door zijn activiteit als redacteur van het Brusselse tijd
schrift Architecture (1952-1970) was hij goed op de hoogte 
van de internationale ontwikkelingen. Later publiceerde hij 
met Hedendaagse bouwkunst in België -dialoog tussen 
licht en stilte (1963) de eerste naoorlogse geschiedenis van 
de moderne architectuur in België.
Los van het feit dat hij over architectuur schreef, dat zijn 
opdrachtgevers vaak bevriende dichters waren, en dat hij 
metaforisch taalgebruik bezigde, is ér weinig interactie tus
sen Bontridders beide artistieke praktijken. De poëzie en de 
architectuur lijken zich in aparte intellectuele sferen te ont
wikkelen. In 1952 realiseerde Bontridder een woning voor 
Louis Paul Boon in Aalst; later ontwierp hij ook nog een 
schrijfkamer voor Hugo Claus. Uit de aantekeningen op de 
plannen van dit ontwerp blijkt dat de architect zich liet lei
den door de eenzaamheid en de discipline van het schrijven 
- het verband tussen poëzie en architectuur groeit dus uit 
het fysieke aspect van de activiteit zelf. Dat is typisch voor 
zijn visie op architectuur: elk gebouw is in eerste instantie 
een realiteit die beleefd moet worden.
Net zoals bij Dupuis ontwikkelen de woningen van Bontridder 
zich als natuurlijke organismen die hun vorm krijgen in 
wisselwerking met de context of de site. Zoals Strauven 
opmerkt: “Het huis nestelt zich binnen de grenzen van het 
terrein.” Daarmee onderscheidt deze architectuur zich dui
delijk van het gros van de kneuterige fermettes en de prot
serige paleizen die de doorsnee Vlaamse verkaveling be
volken. Bontridder assimileerde Dupuis’ invloeden voor 
het eerst in het ontwerp voor zijn eigen woning in Sint- 
Genesius-Rode (1958-1959) en de woning Watou in Jette 
(1960). Hij laat er twee formele logica’s met elkaar dia- 
logeren: die van het terrein (een langgerekt vlak) en die van 
de woning (een diagonale compositie). Het ontstaan van 
die dialoog is goed te volgen in de verschillende voor
ontwerpen die op de tentoonstelling te zien zijn. Een aantal 
maquettes, gerealiseerd door studenten van de Vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, ver
duidelijken de ruimtewerking. Opvallend zijn de onopval
lende en vaak vrij conventionele gevels. Ze zijn soms bijna 
banaal; je zou er zo voorbijrijden. Typisch in de vroege 
ontwerpen van Bontridder is ook de spiraalvormige en cen
trifugale organisatie van het plan. Dat organische model zet 
de toon voor zijn latere werk. Diagonalen domineren, ter
wijl rechte hoeken nagenoeg ontbreken. Vides, patio’s en 
niveauverschillen creëren een aaneenschakeling van gedif
ferentieerde plekken, waarvan de intimiteit wordt versterkt 
door het gebruik van warme, organische materialen zoals 
hout en natuursteen. Door deze vormelijke generositeit 
krijgt het interieur van Bontridders woningen een wat in
formeel karakter. Dat is echter maar schijn. De grote com
plexiteit in zijn plannen verraadt dat deze architect precies 
weet waar hij naartoe wil: hij wil de beleving van de ruimte 
zo zorgvuldig mogelijk ensceneren. Bontridders interieurs 
geven zich dan ook maar geleidelijk prijs, als een myste
rieuze wereld die moet ontdekt worden. Daarbij zijn niet de 
muren belangrijk, maar de beweging. Met andere woorden, 
de poëzie van de ruimte zit in de leegte. Bij Bontridder 
moetje de structuur van het plan ontrafelen, zoals je in een 
gedicht de betekenis tussen de woorden en in het ritme 
moet zoeken. De kracht van deze architectuur zit in de sug
gestie: zij neemt de bezoeker niet bij de hand, maar suggereert 
duizend mogelijke belevingen en interpretaties. In een recent 
interview merkt Bontridder hierover op: “Architectuur en 
poëzie zijn gemaakt voor dezelfde mensen. Ik probeer beide 
disciplines te verzoenen. Mijn formule is: architectuur 
moet poëzie hebben en poëzie moet geconstrueerd zijn.” 
De poëzie van Bontridders architectuur neemt echter af met

■if

—
Lucien Hervé

Het Plein der Drie Machten, Brasilia 
(architecten Oscar Niemeyer, Lucio Costa), 1961

de jaren: zo blijft er in het grondplan van de woning Galle 
(1980) in Aalst weinig over van de formele spankracht uit 
de jaren vijftig. Er ontstaat hier een soort maniëristische 
doorwerking van een bekend thema. Niettemin maakt het 
oeuvre van Bontridder indruk door het spel van samenhang en 
variatie. Hoewel deze retrospectieve op het eerste zicht wat 
saai en academisch oogt, doet zij recht aan een oeuvre dat 
verstoken is van goedkope vormelijke retoriek, structurele 
spitsvondigheden of technische hoogstandjes.

Sven Sterken

►►Albert Bontridder, nog tot 18 september 2005 in het 
CIVA (Centre International pour la Ville et l’Architecture), 
Kluisstraat 55,1050 Brussel (02/642.24.53; www.civa.be).

LUCIEN HERVÉ. Lucien Hervé, geboren als Laszlo Elkan 
(° 1910), omschrijft zichzelf als “een man die gepassioneerd 
is door het leven”. Dat uit zich in een fanatieke artistieke, 
politieke en sportieve activiteit. Nadat hij zich in de jaren 
dertig in Parijs had gevestigd, ontpopte Hervé zich achter
eenvolgens als modeontwerper, worstelkampioen, vak
bondsleider, regisseur, journalist en schilder. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet - van die 
tijd dateert zijn pseudoniem Lucien Hervé. Zijn debuut als 
architectuurfotograaf is een mooi staaltje van blufpoker: 
eind jaren veertig neemt hij op één dag 650 foto’s op de 
werf van de Unité d’habitation in Marseille, een controver
sieel project van de omstreden modernistische architect Le 
Corbusier. Als hij later de foto’s aan de grote meester laat 
zien, herkent deze meteen het oog van een architect. Hervé 
haalt deze anekdote aan in een kort gefilmd interview dat 
op de tentoonstelling te zien is. Deze opname vormt ook het 
geluidsdecor van de tentoonstelling. Terwijl we naar de 
foto’s kijken, horen we voortdurend de naam Le Corbusier; 
niet onterecht, want na hun eerste ontmoeting werd Hervé 
zo goed als zijn 'hoffotograaf'.
De foto’s van Hervé worden in het CIVA niet chronolo
gisch of per gebouw getoond, maar gegroepeerd rond vijf 
thema’s: “Abstractie”, “Materialen”, “Nieuwe steden”, 
“De aanwezigheid van de mens” en “Lucien Hervé intiem”. 
Abstractie is het centrale begrip in de fotografie van Hervé. 
Hij concentreert zich op de elementaire principes van de 
architecturale compositie, zoals licht, ritme, textuur en 
geometrie. Vooral het spel met licht en schaduw is alom
tegenwoordig, in navolging van Le Corbusiers bekende 
dictum “L’architecture est le jeu savant correct et parfait 
des volumes assemblés dans la lumière... Les ombres et les 
clairs révèlent les formes”. Het in beeld brengen van ge
bouwen heeft bij Hervé dan ook niets te maken met docu
mentaire fotografie. Zoals de reportagefotografie volwas
sen werd met legendarische figuren als Doisneau, Lartigue 
en Cartier-Bresson, zo valt de carrière van Hervé samen 
met de emancipatie van de architectuurfotografie. Van een 
technisch metier evolueerde zij na de oorlog tot een vol
waardig expressief medium dat evenveel vertelt over de 

fotograaf als over de architectuur. De weergave van een 
gebouw is bij Hervé steeds ondergeschikt aan een idee of 
een visueel effect. Misschien wil hij nog het meest de we
reld in vormen gieten en er mooie composities mee maken. 
Daarbij maakt hij veelvuldig gebruik van diagonale com
posities en lange, harde slagschaduwen, typisch voor de 
constructivistische esthetiek uit de jaren twintig. Het leidt 
tot een grafische architectuurbenadering die het gebouw 
losmaakt van zijn functionele en technische werkelijkheid. 
Hervé heeft ook een scherp oog voor de materialiteit van de 
bebouwde omgeving, geheel conform de 'brutalistische' 
tendens in de architectuur en de beeldhouwkunst van de 
jaren ’50 en ’60, toen de lichtheid van de uitgepuurde, 
vooroorlogse machine-esthetiek moest wijken voor mas
sieve volumes en organische materialen.
Als huisfotograaf van Le Corbusier was Hervé een bevoor
rechte getuige van de heroïsche momenten van de Interna
tionale Stijl: door zijn lens zag hij hoe de moderne architec
tuur de wereld veroverde. Zo maakte hij uitgebreide repor
tages over Chandigarh en Brasilia, twee nieuwe hoofdste
den waarmee respectievelijk India en Brazilië hun politieke 
en economische aspiraties kracht bijzetten. Op Hervé’s fo
to’s verschijnen deze nieuw aangelegde steden als ijle en 
overgedimensioneerde composities met her en der een spoor 
van menselijke aanwezigheid. Hervé meet zich ook met de 
universele voorbeelden uit de architectuurgeschiedenis, zo
als de abdij van Le Thoronet en het Escurial. Deze gebouwen 
kunnen als historische toetsstenen worden beschouwd voor 
elke architect. Interessant is dat hij ze fotografeert op een 
manier die niet wezenlijk verschilt van zijn interpretatie van 
hedendaagse architectuur. Hij is in eerste instantie op zoek 
naar wat Le Corbusier als l’espace indicible omschreef: dat 
metafysische element dat de ruimte doet leven. Architec
tuur ervaar je niet alleen met de ogen, maar met het hele 
lijf. Toch bewaart Hervé altijd een duidelijke afstand. In 
tegenstelling tot fotografen als René Burri is hij niet geïnte
resseerd in het anekdotische. Het gaat hem niet om de be
bouwde omgeving als decor of katalysator van sociale 
interactie, maar om de esthetische beleving van een ruimte
lijke compositie. De personages op zijn foto’s zijn vooral nut
tig als schaalaanduiding; ze bewonen de architectuur niet 
Hervé fotografeert als een architect. Zoals een architect 
tracht hij emoties op te wekken door middel van een con
structieve en tektonische rationaliteit. Geen wonder dat hij 
zijn foto’s zo vaak bijknipte met de schaar, tot de compositie 
hem beviel. Ook hierin lijkt hij op een architect, die zijn oor
spronkelijke schets bij werkt tot niets meer kan worden weg
gelaten, zonder dat het de compositie of de ruimtewerking 
schaadt. Meteen breekt Hervé ook met een taboe van de fo
tografie: de idee dat het fotografische beeld en zijn negatief 
ondeelbaar zijn. Bij Hervé wordt het negatief juist een ver
trekpunt voor de zoektocht naar het perfecte beeld.
Het laatste deel van de tentoonstelling, “Lucien Hervé 
intiem”, toont de persoonlijke relatie van de fotograaf met 
zijn medium en andere expressievormen. Fascinerend zijn 
de foto’s van Hervé’s appartement in Parijs, een soort 
Gesamtkunstwerk dat als een sanctuarium van de moderne 
beweging kan worden beschouwd. Gezien het belang van 
de compositie in Hervé’s fotografie en zijn specifieke hou
ding ten opzichte van het medium, had dit luik van de ten
toonstelling wel uitgebreider mogen zijn. Nu wordt de be
zoeker niet meer dan een oppervlakkige blik gegund in het 
laboratorium en het mentale en artistieke referentiekader 
van deze kunstenaar. Zo blijven een aantal evidente vragen 
onbeantwoord: fotografeert Hervé enkel in zwart-wit? En 
waarom bestaat de tentoonstelling bijna volledig uit foto’s 
van de jaren ‘50 en de vroege jaren ‘60? Heeft de man 
sindsdien niets meer gepresteerd? Niets is minder waar. 
Tussen 1970 en 1974 bracht Hervé verschillende maanden 
door in België, om er beelden te schieten bij een belangrijk 
referentiewerk, Architecture moderne en Belgique van 
Pierre Puttemans (Brussel, Vokaer, 1975). In het CIVA 
komt deze grote opdracht niet aan bod; enkel in de catalo
gus wordt er vluchtig naar gerefereerd. Hervé wilde dat 
kijken naar architectuur een avontuur was; een ruimere se-
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Beemsterpolder, 2000. foto: Peter van Bolhuis/PANDION

lectie uit zijn excursies in België had zijn avontuurlijkheid 
als fotograaf beter in de verf gezet. De beperkte selectie die 
nu te zien is, bevestigt vooral oude clichés en bouwt zo 
gestaag verder aan de zorgvuldig geconstrueerde mythe 
rond deze merkwaardige fotograaf.

Sven Sterken

WLucien Hervé — L’oeil de l’architecte, nog tot 25 septem
ber 2005 in het CIVA (Centre International pour la Ville et 
l’Architecture), Kluisstraat 55,1050 Brussel (02/642.24.53; 
www.civa.be).

ARCHITECTUURBIËNNALE ROTTERDAM - DE 
ZONDVLOED. Zware stormen zullen grote stukken 
Nederlandse kust wegslaan, waardoor delen van Neder
land onbewoonbaar worden. Heel Den Haag zal onder 
water komen te staan. Een filmscenario voor de verre toe
komst? Toch niet, volgens een rapport van het Ameri
kaanse Pentagon uit 2004 gaat dat gebeuren in 2007. Te
gen 2020 zullen ook andere grote Europese steden dat lot 
hebben ondergaan.
Iedereen weet dat er wereldwijd sprake is van klimaat
veranderingen. Iedereen weet dat bodemdaling, een stij
gende zeespiegel en de opvang, berging en af voer van water 
in Nederland een steeds groter probleem worden. Dit gege
ven schijnt voor buitenlandse multinationals al een reden te 
zijn om zich niet meer in Nederland te vestigen. Maar maken 
de mensen in Nederland zich zorgen? In het geheel niet. De 
titel van de Architectuurbiënnale in Rotterdam luidt 
De Zondvloed, maar zelfs curator Adriaan Geuze lijkt niet 
erg ongerust. “Nadat we de historié hebben bestudeerd, is 
bij ons de stellige overtuiging gegroeid dat er uiteindelijk 
maar één traditie is: die van de collectieve benadering van 
het water.” Maar die is wel aan een nieuwe impuls toe. “De 
technocratische oplossing voor het waterprobleem, door 
dijken en kades steeds maar verder op te hogen, is niet lan
ger reëel. [...] Hoe hoog je een dijk ook maakt, er is altijd 
een kans dat het misgaat - en het zal ook een keer misgaan. 
Met de almaar stijgende waterstand kunnen we dat risico 
niet meer nemen. Op grond van economische en politiek
maatschappelijke motieven zeggen we dus: stop met het 
bouwen in zo’n diepe polder. Dat is niet pragmatisch, te 
duur en te gevaarlijk - terwijl er zulke slimme steden zijn te 
maken door een combinatie van landfill en kustversterking. 
Daar woon je veel mooier en je hebt en passant een probleem 
opgelost.” (Adriaan Geuze in een interview met Piet Vol- 
laard in de catalogus bij de Biënnale) Het harmonische hu
welijk tussen waterstaatkunde, ingenieursvakmanschap, 
ruimtelijke ordening en ruimtelijk ontwerp is in de naoor
logse periode verloren gegaan. Verkwanseld door “een mil
joen zelfgenoegzame en volvette babyboomers” die zich 
- tenzij het Pentagon gelijk krijgt - vanaf 2007 in een “col
lectief vervroegd pensioen [zullen] wentelen. Zij hebben de 
polders de rug toegekeerd en verkneukelen zich op een 
permanent bestaan in hun tweede huizen elders, ver genoeg 
weg van de dichtbevolkte Delta met haar lelijke suburba- 
niteiten en goedkope horizon, weg van de overvolle we
gen en de akelige stedelijke sfeer”, aldus Geuze in de pu
blicatie Polders! Ziedaar zijn ambities voor deze Biënna
le: een grondig begrip bijbrengen van dé geschiedenis van 
Nederland en het water, het spiegelen van de Nederlandse 
traditie aan die in het buitenland, het opstellen van een 
nieuwe wateragenda en het bepleiten van een hernieuwde 
symbiose tussen waterstaattechnische en esthetische in
grepen in het landschap. Hij doet dat met vijf tentoonstel
lingen, twee dikke boeken en een groots opgetuigd flan
kerend programma van lezingen, workshops en debatten. 
De meer op ontwerp en concept gebaseerde tentoonstel
lingen Mare Nostrum (over de ontwerpopgave die het 

massale, wereldwijde kusttoerisme met zich meebrengt) 
en De Hollandse Waterstad (over verleden en toekomst 
van watersteden in Nederland en het buitenland) zijn in
middels voorbij, maar in het NAi zijn nog drie tentoon
stellingen te zien.
Polders — Een theater van land en water biedt een grondige 
analyse van 15 van de in totaal 3500 Nederlandse polders. 
De achterliggende gedachte is dat kennis van de polderge- 
schiedenis de waardering en het begrip voor polderland
schappen zal verhogen. Een polder is niets meer en niets 
minder dan een door dijken omgeven gebied waar het wa
terpeil kunstmatig wordt gereguleerd. Aan de hand van 15 
polders komen diverse thema’s aan bod. Dat naast kunde 
en techniek soms uitgesproken esthetische uitgangspunten 
werden gehanteerd, is een van de verrassingen van deze 
tentoonstelling. De Beemster bijvoorbeeld, drooggelegd 
tussen 1608 en 1612, is verkaveld volgens een raster van 
vierkanten. Dit ordeningsprincipe is afgeleid van Simon 
Stevins ontwerp voor de ideale stad. Het vierkant staat 
daarbij symbool voor hechtheid en vastheid. In prachtig 
historisch kaartmateriaal is te zien hoe in een grid van vier
kanten stolpboerderijen, herenhuizen, lusthoven en burger
huizen een plaats kregen. In jongere polders zijn hele ste
den met agrarisch ommeland gebouwd, zoals Almere en 
Lelystad. Niet elke drooglegging werd een succes. Soms 
maakt de blijvende aanwezigheid van zout kwelwater 
een polder onbruikbaar voor agrarische doeleinden. Zo 
werd het Naardermeer van een polder weer een meer. 
Momenteel wordt erover gedacht om de inmiddels be
woonde Horstermeerpolder, met een soortgelijke pro
blematische geschiedenis, opnieuw onder water te zet
ten, bij wijze van waterberging. Hoewel de Biënnale 
nadrukkelijk geen doembeeld wil oproepen, is de sym
boliek op de citatenwand duidelijk. Toekomstscena
rio’s en reflecties op de huidige stand van zaken zijn te 
lezen op een zeeblauwe wand achter een dijk. Alsof 
alle plannen hier worden ingehaald door de realiteit 
van een ondergelopen land.
Dat het maken van polders geen typisch Nederlandse aange
legenheid blijkt, is een tweede verrassing. In de expositie 
Three Bays analyseren drie gastconservatoren ieder een baai: 
in Amsterdam (Maarten Kloos), Tokio (Hidenou Jinnai) en 
Venetië (Marino Folin). Zo uitvoerig wordt de geschiede
nis van de drie steden getoond, dat de conclusie van sterke 
historische verwantschap ook een beetje teleurstelt. Al dat 
prachtige materiaal, speciaal gemaakt of ingevlogen uit 
musea en collecties over de hele wereld, dient vooral om 
overeenkomsten aan te tonen. Voor de aandachtige bezoe
ker zijn er echter ook nuances. In Tokio is door massale 
demping van de grachten tijdens de voorbereidingen van de 
Olympische Winterspelen in 1964 nauwelijks nog iets te 
zien van de waterstaatkundige geschiedenis, maar sinds 
kort worden plannen gemaakt om de historische grachten
structuur opnieuw zichtbaar te maken. In Venetië wordt de 
lagune, ooit het economisch hart van de regio, ingesloten 
door de ontwikkeling van de Venetiaanse agglomeratie. En 
Amsterdam, als een windvaan de economische voorspoed 
volgend, was ooit op het oosten gericht (op de Zuiderzee 
waarover de VOC-schepen aankwamen), na aanleg van het 
Noordzeekanaal vooral westwaarts, en nu - met de komst 
van IJburg en de oriëntatie op Almere - lijkt de stad zich 
weer oostwaarts te ontwikkelen. In deze tentoonstelling 
wordt nadrukkelijk de relatie gelegd tussen economische 
voorspoed, culturele bloei en technische prestaties. Mis
schien is dat op te vatten als een stil verwijt: waarom heb
ben ‘de babyboomers’ het economisch hoogtij van de jaren 
‘90 niet gebruikt om nieuwe oplossingen te bedenken voor 
de waterproblematiek in Nederland?
De derde tentoonstelling in het drieluik, Flow, houdt zich 
vooral bezig met de visie van ontwerpers op de waterpro
blematiek, en met mogelijke oplossingen. Het zijn maar 
negen projecten, maar het is hier dat de huidige ontwerp- 
mogelijkheden in Nederland worden belicht. Het plan van 
Mark van Beest is een heel bescheiden ingreep in de ecolo
gische omstandigheden. Het verstrijken van de tijd doet het 
eigenlijke werk. Ronald Rietveld poneert met Deltawerken 
2.0 een plan waarin enorme hoeveelheden Rijn- en Waal- 
water kunnen worden opgevangen in een bekken van 42 bij 
20 kilometer in de omgeving van Deventer. De huizen 
staan op terpen in de leegte - totdat het water komt. Heel 
vernuftig is ook Wavegarden van Yusuke Obushi die een 
membraan heeft ontworpen dat energie kan opwekken uit 
golfbewegingen.
En zo leidt Geuze de bezoeker via de 17de-eeuwse ingenieurs- 
kunst, waarin de eenheid van landschap, techniek en esthetiek 
vanzelfsprekend is en de collectieve Nederlandse traditie 
centraal staat, en via nog andere historische voorbeelden, 
naar mogelijke ontwerpen voor de toekomst. Het collectief 
belang benadrukkend, weet hij het valse sentiment toch te 
vermijden. De Rotterdamse Biënnale is vooral - zeker in 
combinatie met de twee boeken die in dit verband zijn ver
schenen- een grootse waterstaatkundige geschiedenisles 
met de nadruk op het vergaren van kennis, het leggen van 
verbanden en het kweken van begrip. Een beetje saai, met

René Magritte

La Condition humaine, 1935

weinig digitale opsmuk, en vlak vormgegeven als het 
Nederlandse landschap zelf, maar wel doortastend en gede
gen. Als een hedendaagse Hansje Brinker levert Geuze met 
al deze informatie een stevige basis voor een nieuwe gene
ratie met nieuwe ambities en een nieuw elan. Tenzij het 
water er eerder is...

Indira van ‘t Klooster

• Polders — een theater van land en water en Three Bays 
(tot 4 september), Flow (tot 21 augustus) in het NAi, Mu
seumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; 
www.nai.nl). Het boek Polders! Gedicht Nederland van 
Adriaan Geuze en Fred Feddes verscheen bij NAi Uitge
vers (www.naipublishers.nl); Atlas van de Nederlandse 
Waterstad van Fransje Hooimeijer, Han Meyer en Arjan 
Nienhuis verscheen bij Uitgeverij Sun (www.uitgeverij
boom.nl).

Publicaties

VERTIKALER HORIZONT. Aan de hand van het begrip 
horizon onderneemt de Duitse filosofe Stefanie Wenner 
(Zentrum für Literaturforschung Berlin en Diskursive Poli- 
klinik) een discursieve zoektocht naar de “transparantie 
van het klaarblijkelijke”, naar het geheim van de waarne
ming, die betekenis verleent aan onze wereld en ons tege
lijk ontsnapt. Vertikaler Horizont is een bewerking van 
Wenners doctoraat tot een leesbaar boek, al heeft het resul
taat nog academische trekjes: Wenner citeert, parafraseert 
en reproduceert kennis aan een stuk door, om slechts spaar
zaam eigen ideeën te formuleren.
Centraal staat een lezing van Maurice Merleau-Ponty’s 
fenomenologie, in het bijzonder van het onafgewerkte 
Le Visible et l’invisible (1959-60). Die tekst situeert Wenner 
in een wijsgerige traditie, en omkadert ze met een antropo
logische analyse van de cartografie en het centraalperspec- 
tief in de Renaissance. Wat betekent de disciplinering van 
het kijken voor onze relatie tot de wereld? In dit verband 
valt overigens op dat Wenners biografie eenzijdig Duits
talig is, waardoor het paradigma van de visual studies vol
ledig aan haar voorbijgaat, en zij dus niet tot een afweging 
komt van continentale en Angelsaksische opvattingen van 
visualiteit. De historische en lichamelijke inbedding van de 
waarneming blijft voornamelijk een abstracte, filosofische 
aangelegenheid.
Louis Marin schrijft dat ‘horizon’ aanvankelijk wees op de 
begrenzing van het blikveld, nadien op het landschap nabij 
deze grenslijn, in de 18de eeuw en de romantiek op de ont
sluiting van de blik tot aan de einder, en uiteindelijk ook op 
de oneindigheid van de ruimte. En hij vervolgt: “Vreemd 
genoeg krijgt het woord ‘horizon’, dat oorspronkelijk een 
limiet aanduidde en dus het vermogen om een plaats te be
grenzen, uiteindelijk de connotatie van ‘onmetelijkheid’, 
‘oneindigheid’: dat geldt bijvoorbeeld voor de limietloze 
horizon op de oceaan.” (geciteerd in Wenner, p. 30) 
Om die dubbelzinnigheid is het Wenner te doen: de horizon
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als een metafoor voor de condition humaine waarin een 
streven naar ontgrenzing en overschrijding centraal staat, 
maar die ook voortdurend leidt tot een besef van begrensd
heid, eindigheid, gebondenheid aan een standpunt. In die 
zin is het lichaam, dat via de waarneming de wereld ontsluit 
en begrenst, onze horizont. “Een wereld zonder horizon is 
niet mogelijk. Het is pas de horizon die de verschijnselen 
tot eenheid samensluit.” (p. 29) Daarin schuilt ook een mo
ment van oneindigheid: de horizon sticht weliswaar beteke
nis, maar is zelf niet in te halen, niet te achterhalen. De 
horizon is de oneindige rand van het zichtbare en tegelijk 
metafoor voor de menselijke onmogelijkheid deze onein
digheid waar te nemen. Wenner vat het als volgt samen: 
“Ten eerste wordt de horizon begrepen als achtergrond, als 
een grondverlenende context, waaruit betekenis überhaupt 
kan ontstaan. Ten tweede is de horizon een symbolische 
grens, die zichtbaar en onzichtbaar (hoorbaar/ongehoord; 
waarneembaar/onwaarneembaar) scheidt, en het verlangen 
voortbrengt.” (p. 33)
Wanneer komt de horizon in beeld? Met de ontdekkingsrei
zen en het bedwingen van de oceaan ontstond een nieuwe 
waarneming van oneindigheid, die bedreigend was omdat 
ze het wereldbeeld letterlijk omgooide. Wenner staat stil bij 
de panoptische blik van de cartografie en de ontwikkeling 
van het centraalperspectief in de schilderkunst, als technie
ken die een expansieve wereld opnieuw beheersbaar moes
ten maken. Ze stelt dat niet enkel het kijken daardoor op 
een nieuwe manier werd begrepen, maar vooral ook de 
verhouding tussen subject en wereld. Het vastleggen van de 
verhouding tussen de kijker en het bekekene was een reac
tie op de beweging van de ruimte. Zo ook gaat het ideaal 
van de schilderkunst als spiegel samen met het vestigen van 
een standpunt: het moderne subject als nieuw, vaststaand 
centrum van de wereld. Die ’geometrisering’ tendeerde 
naar de productie van eenheid en eenduidigheid, en ging 
heimelijk uit van de transcendentie van de techniek en de 
ontkoppeling van lichaam en kijken.
De horizon als een verband dat eenheid en betekenis sticht, 
als een netwerk van verbindingen, voert ons naar Merleau- 
Ponty. In Le Visible et l’invisible theoretiseert hij de weder- 
kerigheid tussen het zichtbare en de kijker: de wereld gaat 
ons vooraf en toch is ze er pas van zodra wij kijken. Die 
chiasmatische structuur van de waarneming verbindt 
Merleau-Ponty met een vorm van lichamelijke reflexiviteit, 
die zich in de Duitse fenomenologie laat vatten in de notie 
Leib (tegenover het objectieve Körpef). Het lichaam is deel 
van het zichtbare, deel van de wereld, voorbij de traditio
nele scheiding van object en subject. Merleau-Ponty 
spreekt van het ‘vlees’ van de wereld, waarmee hij geen 
materie bedoelt, maar een soort textuur, een verband of 
scharnier. De horizon situeert zich hier in de verhouding 
tussen lichaam en ruimte: er schuilt onzichtbaarheid in het 
zichtbare, de lichamelijke mogelijkheidsvoorwaarden van 
het kijken verdwijnen op het moment van de waarneming, 
ze vormen een blinde vlek die nooit te achterhalen is. Ove
rigens zag Merleau-Ponty in Cézanne een schilder die er 
via zijn kunst in slaagde het hardnekkige zwijgen van het 
zichtbare tot spreken te brengen, door te tonen hoe de zicht
bare wereld gestructureerd is en hoe hij zelf deel uitmaakt 
van dat ‘vlees’.
Hoe recht doen aan de eigenzinnigheid van het lichaam en 
de weerbarstigheid der dingen zonder aan te sturen op es- 
sentialisering? Dat is nog steeds een slecht begrepen aspect 
van de late Merleau-Ponty. Wenner duidt het belang van 
afwezigheid, polymorfe gelijktijdigheid, potentialiteit en 
meerduidigheid, instabiliteit van het zijn, intersubjectiviteit 
en historiciteit in Merleau-Ponty’s begrip van het zichtbare 
via haar notie van verticale horizon. Verticaliteit staat voor 
de oprichting van het menselijke lichaam, maar verwijst 
ook naar de “verticale, wilde wereld” die door Merleau- 
Ponty wordt gedacht. De filosoof wilde een discursieve 
plek geven aan een prereflexieve wereld, voorafgaand aan 
culturele praktijken van waarneming, in het volle besef dat 
die wilde, onbemiddelde wereld nooit te achterhalen is. Het 
ruwe zijn is altijd al verloren, en wel noodzakelijk. 
Merleau-Ponty stelt eveneens dat de wereld niet elders is, 
maar hier en nu, toegankelijk via de wederkerigheid van de 
waarneming. De wilde wereld en de onzichtbare samenhang 
die betekenis verleent aan de waargenomen wereld zijn een 
en dezelfde. Het gaat Merleau-Ponty dus niet om een verbor
gen waarheid of essentie, wel om de fantasmatische struc
tuur die in de waarneming schuilt en er reliëf in aanbrengt. 
“Een wereld beroofd van de dichtheid en diepte van de din
gen, die zich slechts in de tweedimensionaliteit van beelden 
zou ontvouwen, is voor mensen ondraaglijk.” (p. 131) 
De onvolkomenheid van de waarneming verleent beteke
nis aan ons menszijn, zo schrijft Wenner, waarmee ze ook 
de paradoxale maar fundamentele plaats van de horizon 
aangeeft, als de begrenzing die telkens de ontsluiting van 
de wereld mogelijk maakt. “Horizonthaftigkeit laat zich 
niet zonder lichaam denken, en deze lichamen ontsluiten 
de ruimte door cultureel verscheidene praktijken. De ver
ticale horizont beschrijft de niet-bereikbare grens van het 
lichamelijke in-de-wereld-zijn.” (pp. 53-54) De vraag of

Anna Maria Guardi

John Murphy

And things throw light on things, boek, pp. 26-27

die fenomenologische ruimteopvatting nog betekenisvol 
is in tijden van ruimtevaart, internet en virtualisering laat 
Wenner open.

Jeroen Peeters

►►Stefanie Wenner, Vertikaler Horizont. Zur Transparenz 
des Offensichtlichen, verscheen in 2004 bij Diaphanes 
(Zürich/Berlin), Zwinglistrasse 24, 8004 Zürich (043/ 
322.07.83; www.diaphanes.de). ISBN 3-935300-26-3.

AND THINGS THROW LIGHT ON THINGS. JOHN 
MURPHY. Bij zijn tentoonstelling onlangs in de Ikon 
Gallery (Birmingham, 17 november 2004 - 23 januari 
2005) liet John Murphy het gelijknamige boek And things 
throw light on things verschijnen. Dit boek, sober en subtiel 
vormgegeven door Filiep Tacq, is samengesteld uit repro
ducties van eigen werk en van ander werk dat Murphy 
aantrof in de collectie van The Barber Institute of Fine Arts 
in Birmingham. De titel, ontleend aan The Small van de 
Amerikaanse dichter Theodore Roethke, keert op pagina 7 
als motto terug, vergezeld van de regel die er in het gedicht 
aan voorafgaat: The dead will not lie still, / And things 
throw light on things. De woorden herinneren aan de Bij
belse heropstanding van de doden, of aan de idee dat er een 
leven is voorbij het leven zoals we het menen te kennen. De 
vraag naar dit overschot van leven dat zich aan het ‘gewone 
leven’ heeft toegevoegd, wordt door John Murphy topolo
gisch geïnterpreteerd. Dat het ‘dingen’ zijn die licht op ‘din
gen’ werpen, ontdoet de vraag naar het ‘waar’ van dit hard
nekkig persisterend leven van haar religieus-transcendente 
en humanistische connotaties, ten voordele van een imma
nente behandeling. Het boek, dat zoals gezegd uit niets dan 
afbeeldingen en enkele citaten bestaat, kan ‘gelezen’ wor
den als een exploratie van de mogelijke manieren om dit 
surplus te lokaliseren. Het leven qua oneindigheid dient 
niet voorbij maar tussenin de dingen, en niet buiten de we
reld maar in de plooien van de wereld gezocht te worden. 
Dit kunnen we afleiden uit de afbeeldingen op de pagina’s 
4 en 5. We zien een niet nader geïdentificeerde kruisafne- 
ming naast het beeld van een tentoonstellingsruimte die 
dezelfde structuur heeft maar leeg is. John Murphy sugge
reert niet dat de kunst de plaats van de religie heeft ingeno
men, maar dat het aan de kunst toekomt leegtes te creëren 
of die op onvoorziene wijze te hernemen. In dit boek ge
beurt dit door middel van juxtapositie. Er lopen, om een 
deleuziaanse terminologie te hanteren, verschillende seriën 
naast elkaar en tussen hen in wordt er een plaats gecreëerd 
die op haar beurt de mogelijkheidsvoorwaarde voor een 
evenement kan betekenen. Dit is de wel heel algemene 
vraagstelling die we in dit boek menen te ontwaren. John 
Murphy is echter kunstenaar en doet tegelijk ook iets heel 
precies.
Het boek kan opgevat worden als een verdere exploratie 
van een domein dat ooit werd geopend door Marguerite 
Duras. Zoals bekend was Duras een van de eersten om 
films te maken waar de klankband niet in functie staat van 
het visuele. Het geluidsspoor heeft een autonomie ten aan
zien van wat er te zien is, waardoor binnen één film ver
schillende relaties tussen klank en beeld tot stand kunnen 
komen. Men kan zich voorstellen dat twee klankbanden 
voor dezelfde film gebruikt worden, of dat dezelfde 
klankband wordt gebruikt voor twee verschillende films. 
Dit laatste heeft Duras overigens ook gedaan met de her- 
werking van India Song (1975) tot Son nom de Venise

Anne-Marie Stretter

dans Calcutta désert (1976): twee moeilijk met elkaar te 
vergelijken films, op de klankband na, die namelijk 
dezelfde is.
Op pagina 26 en 27 verplicht Murphy ons andermaal stil te 
staan bij dit merkwaardige fenomeen in de filmgeschiede
nis. Hij toont ons twee foto’s van Delphine Seyrig uit India 
Song. De beelden zijn quasi identiek, met dat verschil dat 
de actrice op de ene foto in een zetel zit, terwijl ze op de 
andere foto eerder in die zetel ligt en haar ogen gesloten 
heeft. De eerste foto kreeg als onderschrift Anna Maria 
Guardi, de meisjesnaam (son nom de Venise) van de vrouw 
uit India Song die voor de vice-consul noodlottig wordt, 
maar die door hetzelfde noodlot (lèpre du coeur) getekend 
is. Haar ‘getrouwde’ naam, Anne-Marie Stretter, is meteen 
ook het onderschrift bij de tweede foto. Murphy speelt met 
het Italiaanse guardi dat ‘kijken’ betekent; maar de blik is 
leeg en lijkt zich op niets in het bijzonder te richten. Het is 
die blik die Duras in een ander verhaal als een non-regard 
karakteriseerde. Binnen het veld van het visuele lijkt er in 
India Song geen verhouding of relatie mogelijk: of de blik 
is afwezig, of hij is naar binnen gekeerd. Alleen de muziek 
- “India Song” - en het dansen suggereren de mogelijkheid 
van liefde. Bij de vice-consul, die zich van de blikken op 
het feest op de Franse Ambassade in Calcutta niets aan
trekt, doet de muziek het verlangen ontwaken om lief te 
hebben. Dit verlangen zal alleen via de zuivere klank van 
zijn kreten gearticuleerd kunnen worden: een tekort of on
mogelijkheid binnen het visuele veld wordt verdubbeld in 
het domein van het auditieve - wat Murphy suggereert 
door de kijkende Anna Maria Guardi naast de (met gesloten 
ogen) ‘luisterende’ Anne-Marie Stretter te plaatsen.
Murphy verbindt beide velden nog op een andere manier 
- i.e. niet via hun immanente tekort. Op de pagina’s 24 en 25 
voorziet hij een lichtpaars monochroom van twee citaten. “Je 
vois que la couleur violette arrive...”, andermaal een citaat 
uit Duras’ oeuvre, zou de titel van het werk kunnen zijn, 
maar wordt afgelost door “the tone that calls the song” (Juha 
Kristeva). “Tone” is hier de mediërende term, want ontdub
belt zich in de (violette) ‘tint’ en de ‘toon’ die een lied op
roept. Het overvloedige, mistige violet wordt gekoppeld aan 
datgene wat het lied mogelijk maakt en er zich tegelijk aan 
onttrekt: de toon. Murphy plaatst zijn eigen werk ook naast 
of tegenover werken van Picasso, Dix en Gainsborough. 
Telkenmale worden we uitgenodigd ons af te vragen hoe bin
nen het visuele veld iets van de klank, het muziekinstrument, 
de dans of het gezang aanwezig wordt gesteld, weze het als 
een tegenstem, als begeleidende muziek, als een niet nader te 
bepalen geluid of, ten slotte, als een gaping waarvoor het 
woord ‘stilte’ het meest geschikte is.

Dominiek Hoens

►►John Murphy, And things throw light on things, Ikon 
Gallery, The Barber Institute of Fine Arts, Birmingham, 
2005. Het boek kan besteld worden bij Cornerhouse Publica- 
tions, 70 Oxford Street, Manchester Ml 5NH (0161/ 
200.1503; www.comeriiouse.org/publications).

SCHOOLGEBOUWEN. Oude foto’s van schoolkinderen 
zijn algauw aandoénlijk. Meisjes met witte schortjes en 
jongens in korte broeken die gymmen op het schoolplein. 
In het boek van Dolf Broekhuizen, getiteld Openlucht
scholen in Nederland. Architectuur, onderwijs en gezond
heidszorg 1905-2005 zijn behalve dat soort herkenbare 
plaatjes ook meer verrassende afbeeldingen te vinden, bij-
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voorbeeld van kinderen gehuld in wollen capes aan school
banken in een besneeuwde duinpan. En van scholen zonder 
plafonds of met muren die weggeschoven kunnen worden; 
architecten leverden in de 20ste eeuw soms vooruitstre
vende staaltjes flexibele architectuur ten behoeve van de 
optimale toetreding van daglicht en frisse lucht in de scho
len. Het leven op een openluchtschool was niet altijd een 
pretje, als we de auteur mogen geloven. Behalve school
boeken en pennen hadden de kinderen er soms ook bivak
mutsen of juist brillen met gekleurd glas nodig om de les
sen in de buitenlucht te doorstaan. Dit soort details, waar 
Openluchtscholen in Nederland vol van staat, ontlokken de 
lezer regelmatig een glimlach.
Het verhaal gaat niet alleen over de gebouwen maar bijna in 
gelijke mate over achterliggende maatschappelijke ontwik
kelingen. Broekhuizen beoogt dan ook een breder overzicht 
te bieden dan alleen van vernieuwende architectuur. Hij wil 
verbanden leggen met veranderingen in de onderwijskunde 
en de medische wetenschap, en soms raakt hij aan de ontwik
kelingen in psychiatrische ziekenhuizen en sanatoria. Hij 
weet een redelijke balans te vinden en werpt een genuan
ceerd licht op verschillende facetten van het gebouwtype. 
Het beeld van architectuur wordt niet opgehangen aan de 
bekende iconen van de Nederlandse architectuurgeschiede
nis, maar aan de interessante en complexe opgaven die op 
verschillende momenten voorlagen. Broekhuizen behandelt 
uitgebreid de vragen, idealen en eisen van het onderwijs en 
de medische wereld: bouw voor ons een school waar zieke, 
zwakke of juist gezonde kinderen les kunnen krijgen in de 
open lucht. Ontwerp een school waar arme bleekneusjes wat 
kleur op hun gezicht kunnen krijgen, of waar kinderen met 
astma in een stofvrije omgeving kunnen leren.
De architectuur van de openluchtschool kwam logischer
wijs tot stand in samenspraak met de opdrachtgevers en 
gebruikers. Dat leidde in een aantal gevallen tot vernieu
wende plattegronden, bijzondere bouwkundige oplossin
gen of een opvallende vormgeving. Door de architecto
nische vertaling van het programma droegen architecten bij 
aan de ideeënvorming over openluchtonderwijs. Het ligt 
misschien voor de hand dat dit aspect van de architectuur 
een belangrijke rol speelt in een dergelijke publicatie, maar 
voor architectuurhistorici was het niet altijd evident om 
veel aandacht te besteden aan opdrachtgeverschap en ge
bruik. De stilistische en artistieke kant krijgt nog altijd veel 
meer aandacht dan de praktische aspecten van de bouw
kunst. Zo niet bij Broekhuizen: naast bekende architecten 
die openluchtscholen hebben ontworpen, zoals Johannes 
Duiker en Bernard Bijvoet (ontwerpers van de beroemde 
Clioschool in Amsterdam uit 1930) of Frits Peutz (die met 
W. Sprenger in 1931 de St. Theresiaschool in Maastricht 
bouwde), besteedt hij veel aandacht aan de gemeentearchi- 
tecten die hun stempel op het gebouwtype hebben gedrukt. 
Ook regionale figuren komen aan bod, zoals Mastenbroek 
en De Herder die in 1947 de Zwolse Buitenschool ontwier
pen. Vaak zijn juist die ‘alledaagse’ ontwerpen van een 
verrassende kwaliteit. Dat maakt deze stevig gedocumen
teerde studie zo fascinerend. Dat de tekst van Openlucht
scholen in Nederland niet altijd even vlot loopt, doet wei
nig af aan de kwaliteit van het boek als overzichtswerk. 
Bovendien is de vormgeving van Piet Gerards overzichte
lijk en ingetogen, wat goed bij de inhoud past. Als het boek 
echter, zoals Broekhuizen hoopt, gebruikt wordt als basis 
om bestaande openluchtscholen aan te passen, en als lei
draad bij toekomstige bouwopgaven, valt het misschien te 
degelijk en te studieus uit. Bovendien is het niveau en for
maat van de illustraties daarvoor wat te mager.
Het boek betekent een verdieping van de bestaande studies 
over onderwijsgebouwen. In 1996 is bij NAi Uitgevers een 
overzicht verschenen van de Nederlandse scholenbouw geti
teld Nederland naar School. Twee eeuwen bouwen voor een 
veranderend onderwijs. Dat boek, destijds vergezeld door 
een tentoonstelling in het NAi, was net als de studie van 
Broekhuizen chronologisch en daarbinnen thematisch inge
deeld. Het behandelde ook de achterliggende maatschappe- 
lijke tendensen, zij het minder uitgebreid dan Broekhuizen: 

■ Francis Alÿs en Carlos Monsivias, Le centre historique 
de la ville de Mexico, Dijon, Les Presses du Réel, 2005.
ISBN 2-906211-41-9
■ Gannit Ankori, Palestinian Art, London, Reaktion 
Books, 2005. ISBN 1-86189-259-4
■ Diane Arbus, Revelations, München, Schirmer-Mosel 
Verlag, 2005. ISBN 3-8296-0089-5
■ aRt&D. Research end Development in Art, red. Joke 
Brouwer, Arjen Mulder en Anne Nigten, Rotterdam, V2, 
2005. ISBN 90-5662-389-3
■ Bernd & Hilla Becher, Basic Forms, München, Schir- 
mer-Mosel Verlag, 2005. ISBN 3-8296-0173-5
■ Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Pa
ris, Gallimard, 2005. ISBN 2-07-076799-x
■ Robert Bevan, The Destruction of Memory. Architec
ture and Cultural Warfare, London, Reaktion Books, 2005. 
ISBN 1-86189-205-5
■ Bik Van der Pol, With Love from the Kitchen, Rotter
dam, NAi Uitgevers, 2005. ISBN 90-5662-418-0
■ Annie Clausters, Hans Hartung. Les aléas d’une récep
tion, Dijon, Les Presses du Réel, 2005. ISBN 2-84066-133- 
0
■ Caroline Cros, Marcel Duchamp, London, Reaktion 
Books, 2005. ISBN 1-86189-262-4
■ Thomas Demand, Phototrophy, München, Schirmer- 
Mosel Verlag, 2005. ISBN 3-8296-0171-9
■ Alexander D’Hooghe, Public Form, Antwerpen, 
Vlaams Architectuurinstituut, 2005. ISBN 90-809529-1-5
■ The Downtown Book. The New York Art Scene 1974- 
1984, red. Marvin J. Taylor, Woodstock, Princeton Univer
sity Press, 2005. ISBN 0-691-12286-5
■ Simon Ford, The Situationist International. A User’s 
Guide, London, Black Dog Publishing, 2005. ISBN 1- 
904772-05-6
■ Christopher Fray ling, Mad, Bad and Dangerous? The 
Scientist and the Cinema, London, Reaktion Books, 2005. 
ISBN 1-86189-255-1
■ David W. Galenson, Old Masters and Young Geniuses. 
The Two Life Cycles of Artistic Creativity, Woodstock, 
Princeton University Press, 2005. ISBN 0-691-12109-5
■ Marina Grzinic, Une fiction reconstruite. Europe de 
l’Est, post-socialisme et rétro avant-garde, Paris, 
L’Harmattan, 2005. ISBN 2-7475-8306-6
■ Hanneke Grootenboer, The Rhetoric of Perspective. 
Realism and Illusionism in Seventeenth-Century Dutch 
Still-Live Painting, Chicago, University of Chicago Press, 
2005. ISBN 0-226-30968-1

“De school speelt een cruciale rol in het leven van elke gene
ratie en daarbij zijn instituut en gebouw nauwelijks van el
kaar te scheiden”, schreven de redacteuren Tjeerd Boersma 
en Ton Verstegen toen. De publicatie gaf meer een globaal 
overzicht, en behandelde het verschijnsel openluchtschool 
maar kort. Je zou kunnen zeggen dat Broekhuizen heeft 
voortgeborduurd op Nederland naar School.
Heel anders wordt het schoolgebouw benaderd in Onder
wijsvisie & schoolgebouw, een boek geschreven door 
Yolanda Steijns en Alexander Koutamanis, en voortgeko
men uit het Department of Real Estate & Housing van de 
Technische Universiteit Delft (de afdeling schijnt geen Ne
derlandse naam meer te hebben, maar behoort tot de faculteit 
Bouwkunde). Een vergelijking met de publicatie van Broek
huizen laat zien hoe ver bouwkunde en bouwkunst in Neder
land van elkaar verwijderd zijn. Geen sierlijke presentatiete- 
keningen, maar schematische plattegronden; geen anekdotes 
maar managementtermen. Onderwijsvisie & schoolgebouw 
gaat met name over scholen voor voortgezet onderwijs. De 
auteurs klagen dat de transformatie die het schoolgebouw in 
de 20ste eeuw heeft ondergaan, slechts beschreven is in ar- 
chitectuurtermen, en dat de impact van veranderende onder
wijsmethoden en sociale en technologische ontwikkelingen 
niet vertaald werd in het discours. Die lacune willen zij op
vullen, door een analyse van de bestaande bouwkundige en 
onderwijskundige kennis, “los van architectonische stromin
gen of opvattingen”. De auteurs hopen zo de relatie tussen 
architectuur en gebruiker te verbeteren.
In Onderwijsvisie & schoolgebouw is het schoolgebouw 
slechts een gebruiksvoorwerp. Het moet anticiperen op het 
onderwijs dat verandert onder invloed van maatschap- 
pelijke ontwikkelingen. Dat het karakter van de architec
tuur invloed kan hebben op de gebruiksvriendelijkheid van 
het gebouw, lijkt voor de auteurs ondenkbaar. Het boek is 
ook nogal ingewikkeld geschreven, maar het komt onge
veer neer op een pleidooi voor een architectuur die de ge
bruikers serieus neemt en die rekening houdt met toekom
stige veranderingen in het gebruik. Dat is het raakpunt met 

■ Martin Harrison, In Camera. Francis Bacon. Photo
graphy, Film and the Practice of Painting, London, Tha
mes & Hudson, 2005. ISBN 0-500-23820-0
■ Lex Hermans, Alles wat zuilen heeft is klassiek. Classi
cistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-1850, 
Rotterdam, Uitgeverij 010, 2005. ISBN 90-6450-543-8
■ Candida Höfer, Libraries, München, Schirmer-Mosel 
Verlag, 2005. ISBN 3-8296-0186-7
■ Langlands & Bell, The House of Osama Bin Laden, 
Londön, Thames & Hudson, 2004. ISBN 0-500-28565-7
■ Francesco Lo Savio, Dijon, Les Presses du Réel, 2005.
ISBN 88-85191-30-4
■ Christian Marclay, London, Phaidon, 2005. ISBN 0- 
7148-4374-1
■ Andy Merrifield, Guy Debord, London, Reaktion 
Books, 2005. ISBN 1-86189-261-6
■ Robert Morris, Hurting Horses, Brussel, mfc-Michèle 
Didier, 2005. ISBN 2-930439-00-9
■ Toni Negri, Art et multitude. Neuf lettres sur I ’art, Pa
ris, Epel, 2005. ISBN 2-908855-88-7
■ Mignon Nixon, Fantastic Reality. Louise Bourgeois 
and a Story of Modem Art, Cambidge (Mass.), MIT Press, 
2005. ISBN 0-262-14089-6
■ Martin Puchner, Poetry of the'Revolution. Marx, Mani
festos, and the Avant-Gardes, Woodstock, Princeton Uni
versity Press, 2005. ISBN 0-691-12260-1
■ Aleksandr Rodchenko, Experiments for the Future: Di
aries, Essays, Letters, and Other Writings, red. Alexander 
N. Lavrentiev, New York, Museum of Modem Art, 2005. 
ISBN 0-87070-546-6
■ Maria Roosen, Maria’s, Amsterdam, Valiz, 2005. 
ISBN 90-808185-6-9
■ Francis Smets, Rozen in de knop. Over kunst in het post- 
metafysische tijdperk, Antwerpen, Garant Uitgevers, 2005. 
ISBN 90-441-1750-5
■ Thomas Struth, Museum Photographs, München, 
Schirmer-Mosel Verlag, 2005. ISBN 3-8296-0183-2
■ US in NL. Amerikaanse kunst in Nederlandse musea 
1945-2002, red. Carel Blotkamp, Maija Bosma en Geurt 
Imanse, Utrecht, Centraal Museum, 2004. ISBN 90-5983- 
011-3
■ Wouter Vanstiphout, Maak een stad. Rotterdam en de 
architectuur van J.H. van den Broek, Rotterdam, Uitgeverij 
010, 2005. ISBN 90-6450-388-5
■ Olav Velthuis, Talking Prices. Symbolic Meanings of 
Prices on the Market for Contemporary Art, Woodstock, 
Princeton University Press, 2005. ISBN 0-691-12166-4

Broekhuizen: een school is een tijdgebonden gebouw dat 
moet worden afgestemd op maatschappelijke ontwikkelin
gen. Jammer genoeg wordt de geschiedenis in Onderwijs
visie & schoolgebouw met zevenmijlslaarzen doorkruist en 
onnauwkeurig beschreven (in een tabel staat de Tweede 
Wereldoorlog bijvoorbeeld naast het jaartal 1932 en onder 
het kopje “Architectuur”). De afbeeldingen, die op zichzelf 
informatief en interessant zijn, worden nauwelijks toegelicht 
en de bronvermeldingen ontbreken. Voor de auteurs is die 
architectuurhistorische informatie misschien van onderge
schikt belang, want zij willen een werkbaar instrumentarium 
opstellen voor architecten en opdrachtgevers van toekomsti
ge schoolgebouwen; maar dergelijke slordigheden boeze
men toch weinig vertrouwen in. Er bestaan vast mensen die 
zich thuis voelen bij de teneur van Onderwijsvisie & school
gebouw, maar voor wie betrokken is bij renovatie of nieuw
bouw van scholen, en zéker voor wie geïnteresseerd is in de 
architectuur van het schoolgebouw, hebben boeken als 
Nederland naar School en Openluchtscholen in Nederland 
op alle niveaus meer te bieden.

Donne van Hoogstraten

'►►Yolanda Steijns en Alexander Koutamanis, Onderwijs
visie & schoolgebouw, verscheen in 2004 bij Uitgeverij 
SUN, Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam (020/ 
622.61.07; www.uitgeverijboom.nl).
►►Dolf Broekhuizen, Openluchtscholen in Nederland. Archi
tectuur, onderwijs en gezondheidszorg 1905-2005, verscheen 
in 2005 bij Uitgeverij 010, Watertoren weg 180, 3063 HA 
Rotterdam (010/433.35.09; www.010publishers.nl).

Medewerkers: Geert Bekaert, Carel Blotkamp, Wouter 
Davidts, Dominiek Hoens, Kees Keijer, David Nolens, Jeroen 
Peeters, Sven Sterken, Wouter Van Acker, Lieven Van Den 
Abeele, Dorine van Hoogstraten, Indira van ‘t Klooster
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsge- 
gevens 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 plaatsnaam, en per plaats
naam alfabetisch naar de naam 
van de tentoonstellingsruimte ge
rangschikt De agenda bevat in
formatie van musea, kunststich
tingen, culturele centra, galeries 
en alternatieve ruimten... Initia
tieven van openbare instellingen 
en adverteerders in De Witte Raaf 
worden gratis in de agenda opge
nomen, zelfs als slechts eenmaal 
per jaar geadverteerd wordt An
dere initiatieven worden vermeld 
indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes ver
meldingen (50 EUR) of een abon
nement voor eenmalige vermel
dingen (20 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruim
ten dienen te worden verricht op 
rekeningnummer 422-2181611- 
46. Stortingen van Nederlandse 
op het rekeningnummer 063 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 tentoonstellingen), 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.

België

Aalst

■ Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst 
® 053/73.28.11 
di-vr 10-12ul4-17uza-w 14-17u 
• “Gekleurde vormgeving. Kunst-de- 
sign en het dagelijks leven” - Stefaan 
Annerel, Etienne Bossut, Franck 
Bragigand, Maurizio Cattelan, Pieter 
De Bruyne, Sylvie Fleury, Stefaan 
Dheedene, Grayson Perry, David Nei- 
rings, JorgePardo, Philippe Tonnard... 
[tot 9/10]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 

053/71.06.46do-za 14-19a
• “Hot Pictures & Flamed Paintings"- 
Lionel Scoccimaro [26/8 tot 18/9]
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 
® 053/73.23.40 
di-vrl0-12ul4-17uw-zo 14-17» 
• “Gekleurde vormgeving. Kunst-de- 
sign en het dagelijks leven” - Stefaan 
Annerel, Etienne Bossut, Franck 
Bragigand,-Maurizio Cattelan, Pieter 
De Bruyne, Sylvie Fleury, Stefaan 
Dheedene, Grayson Perry, David Nei- 
rings, Jorge Pardo, Philippe Tonnard... 
[tot 9/10]

Antwerpen______________________

■ Dagmar De Pooter Gallery
Graaf Van Hoomestraat 6 - 2000Ant
werpen
® 03/248.56.32 wo-za 14-18a
I “Exile” - FrieJ. Jacobs [9/9 tot 8/10] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 

03/233,13.45do-zio 13u30-18a
• “Zelfportretten” - Sam Dillemans/ 
Fred Bervoets, Frank Maieu, Michel 
Buylen, Hugo Claus, Herman Selle- 
slags... [tot 4/9]
■ deSingel
J. V. Rijswijcklaan155- 2018Antwerpen 
® 03/248.28.28di-zo 14-18» 
» “35m” - Office Kersten Geers David 
Van Severen [25/8 tot 2/10] • “35m” - 
Kurt Van Belle & Patricia Medina [13/ 
10 tot 20/11] • “Iconocity” - Aglaia 
Konrad [13/10 tot 18/12]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 

03/220.86.00di-zo 10-17»
• “Marokko. Ambachtelijk erfgoed” 
[tot 1/9]
■ Extra City
Kaai 44 Mexicostraat/Siberiastraat - 
2030Antwerpen

03/272.28.80
do+zo 11-18 vr-za 11-23»
• “Are We Changing the World. Narcis
se Tordoir Collaborate Works” - Carla 
Arocha, Bruno Hautman, David Nei- 
rings, James Beckett, Vincent Geys- 
kens, Koen De Decker, Soi Praneet, 
Bréhima Koné, Alioune Bâ, Walter 
Swennen, Jan Van Imschoot [tot 17/7] 
■ Extra City 2
Lange Nieuwstraat24 - 2000Antwerpen 

03/227.44.21
“Andrew and Felicitas” - Pablo Pijnap- 
pel [tot 18/9]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat 20 ■ 2000Antwerpen 
<f> 03/289.84.58 di-zo 11-18»
• Mat Collishaw, Luca Francesconi, Nat
halie Rebholz, Fraser Sharp [tot 30/7] 
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai47 - 2000Antwerpen 
0 03/242.93.00 
di-zo 10-18»
• “Belgische fotografen 1840-2005” 
[tot 18/9].

■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat11 - 2000Antwerpen 

03/257.24.00
wo-za 13-18u zo 14-18»
» David Godbold [8/9 tot 8/10]
■ In-Between
Paardenmarkt90-92 - 2000Antwerpen 
® 03/232.22.29 wo-za 11-18»
► Ellen Vrijsen - schilderijen [tot 30/7]
• Pé Vermeersch - tekeningen, schilde
rijen [8/9 tot 29/10]
• Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 

03/240.64.30di-zo 10-17»
• “Provinciale prijs erkenning loop
baan 2004: Wilfried Pas” [tot 31/7] » 
“Anarchisten tond Verhaeren" [2/9 tot 
30/10]
■ Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats -2000Antwerpen 
rp 03/238.78.09di-zo 10-17»
• Jan Fabre [tot 31/7] • “De allermooi
ste Spilliaerts uit het Museum van 
Oostende” [tot 2/10] • “Vrouwenrech
ten geweld aangedaan” [tot 27/11] • 
“Extravagant! Antwerpse schilderijen 
voor de Europese markt 1500-1525" 
[tot 31/12] • "Rijksmuseum aan de 
Schelde. Meesterwerken uit de schat- 
karna' van Nederland" [tot 31/12]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 
p 03/226.06.30do-za 13-18»
• Pieter Vermeersch [8/9 tot 9/10]
■ ModeMuseum Antwerpen
Nationalestraat28 - 2000Antwerpen 
P 03/470.27.70di-zo 11-17»
• “Beyond Desire. Verlangen, attitude 
en styling in Afrikaanse en Westerse 
culturen” [tot 14/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 

03/238.59.60di-zo 10-17»
• "Collectiepresenatatie. De zomer van 
Middelburg” - Antistrot, Marinus Boe
zem, Daniel Buren, Alan Charlton, Piet 
Dieleman, Jimmy Durham, Edward 
Ruscha, Joëlle Tuerlinckx, Koen 
Theys... [tot 15/8] • “Ensemble!” - 
Francis Alÿs, Jimmie Durham, Roza 
El-Hassan, Mona Hatoum, Cameron 
Jamie, Fransje Killaars, Suchan Kino
shita, AernoutMik, Paul Perry & Jouke 
Kleerebezem, Eran Schaerf, Nedko 
Solakov, Pipilotti Rist [tot 28/8] • 
“Collectiepresentatie XU. Photo based” 
[27/8 tot 13/11]
• Openluchtmuseum
voor beeldhouwkunst Middelheim 
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
P 03/827,13.?0 di-zp„ 1Q-20»,
• ‘Idyl As to Answer that Picture” - 
Gabriel Orozco, Sven Augustijnen, 
Mark Lewis, Corey McCorkle, Knut 
Asdam, Lee Bui, Miroslaw Balka, Boy 
Stappaerts, Niels Donckers, Stan 
Douglas [tot 25/9]
■ Panamarenko
Antwerpse Luch tschipbouw
Karel Geertsstraat 2B- 2140 Antwer
pen
I? 03/271.06.67wo-za 10-18»
• “Vogelmarkt” - Panamarenko [tot 
31/8] -

Asse

Brussel

■ Galerij De Ziener
Stationsstraat 55-1730Asse

02/452.77.86
do 18u30-21u vr-zo 15-18»
► “Van Stof tot Asse 2005” - Ria Bos
man, Hedwig Brouckaert, Johan Clo- 
cheret, Wemer Cuvelier, Mario De 
Brabandere, Karel De Meester, Erik 
Nerinckx, Niko Raes, Jean-Pierre 
Temmerman, Etienne Van Doorslaer, 
Stefaan Vermuyten... .P’Maurice Wyc- 
kaert (1923-1996)” [tot 11/9]

Bomem

■ Monumental
Luipegem 77 - 2880 Bomem 

03/889.01.69
wo-vr 10-16uzo 14-18»
• “Amicorum Monumental” - Robert 
Cahay, René de Lannoy, Jacky De 
Maeyer, Octave Landuyt, Renaat Ra
mon, Paul Machiels, Marie-Paule 
Haar, Marc Verstockt, Frans Van den 
Brande... [tot 25/9]

Brugge_________________________

■ Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 
P 02/735.52.12 di-vr 14-18»
• “Hommage à Matisse” - Adami, 
Delaunay, Chia, Kinard, Koning, Ling 
Jian, Man Ray, Matisse... [tot -/8] 
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090Brussel

. 02/424.24.12 do-zo 14-19»
D"Een bepaald Finland. Over het dier
lijke, het vegetale en het sociale in de 
hedendaagse Finse kunst” - Jussi Heik- 
kila, Timo Heino, Pekka Jylha, Kaija 
Kiuru, Kaisu Koivisto, Elina Lind, 
Jaakko Pemu... [tot 2/10] 
■ BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat23 -1000Brussel 

02/507.82.00
di-za 10-18u do 10-21»
• Lili Dujourie/Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst 2005” - Olivier Foulon, 
Carlos Aires, Ivo Provoost & Somina 
Denicolai, Sébastien Reuzé, Kris Vlee- 
schouwer, Cindy Wright [tot 4/9]/ 
"Façade 5” - Luc Deleu [tot 4/9]/ 
’’Kinshasa, de imaginaire stad” [tot 4/9] 
• “Ensor tot Bosch. Rond de kunstcol
lecties in Vlaanderen” [tot 11/9] 
■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art 
Barthélémylaan 5 -1000Brussel 
P 02/502.69.02 vr-zo 14-18»
• Zipora Fried, Guy De Bièvre,- Lucie 
Renneboog [tot 24/7]
■ CIVA
Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 

02/642.24.80di-zo 10u30-18u30
• “Lucien Havé. Het oog van de archi- 
teef ’ [tot 25/9] • “Albert Bontridder, ar
chitect en dichter” [tot 25/9]
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 

058/51.47.57di-vr 14-18uza 10-17»
• Sergio Storel - sculpturen [tot 30/7 ] • 
Léopold Plomteux [3/8 tot 15/10] 
■ Design Vlaanderen Galerie 
Kanselarijstraat 19-1000Brussel 
® 02/227.49.60 
di-vr ll-18u za-zo 13-17»
• “In massa” [tot 21/8]
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindirigslaan 1 -1060Brussel 

02/538.42.20 di-zo 13-18»
• “L’art nouveau en détails. Photograp
hies de Gilbert De Keyser” [tot 11/9] 
■ Espace Wallonie 
Grasmarkt25-27- 1000Brussel 
Î5 02/506.43.40
• “Musées et société en Wallonie” [tôt 
27/8]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161-1000Brussel 
^02/219.44.51
“Menselijke passies” - Philippe Van 
Snick [11/1 tot 31/12]
■ Galerie Meert Rihoux ■ 
Vaartstraat 13 -1000Brussel 

02/219.14.22 di-za 14u30-18a
• Niele Toroni [tot 10/9]
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
ë 0477/20.50.52 za-zo 14-18»
• "L’Italia è une repubblica democrati- 
ca fondata sul lavoro" - Rossella Bis- 
cotti[tot 18/9]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat71 -1050Brussel 
^02/515.64.22 
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17»
• “Christian Dotremont: J’écris pour 
voir” [tot 11/9]
■ ING Cultural Centre
Koningsplein6 -1000Brussel 

02/547.22.92 dagelijks 10-18»
• “Romantiek in België” [tot 31/7] 
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190-1000Brussel 

02/514.10.10 do-za 14-18u30
I "Open by Appointment Only” [7 tot 48] 
■ Joods Museum van België 
Stalingradlaan 74 -1000Brussel 

02/512.19.63
ma-do 12-17u zo 10-13»
• “175 jaar joods leven” [tot 26/2]
■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel 
P 02/741.73.00di-zo 10-17»
• “Fotografie & Dynastie”/”Art nou
veau & design 1830-1958” [tot 31/12] 
■ Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 
^02/508.32.11 di-zo 10-17»
• “Romantiek in België” [tot 31/7] 
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 
g 02/226.12.11 di-zo ll-18uvr 11-21» 
• “Er groeit iets in de Botanique. 10 
Belgische kunstenaars stellen hun oog
appel voor” [tot 24/7]
• Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
g 02/227.34.04 ma-za 10-18»
• “De la forêt" - Laurence Hassel [tot 
31/8]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050 Brussel 

02/649.86.65
di-zo 12-18u wo 12-21»
• “La façade Art Nouveau, une oeuvre 
d’art totale” [tôt 23/12]
■ Museum Antoine Wiertz 
Vautierstraat62 -1050Brussel 

02/648.17.18 di-zo 10-12u 13-17»
• “Romantiek in België” [tot 31/7]
■ Recyclait
Ursulinenstraat 25 -1000 Brussel 
0 02/502.57.34
“Kleur” - Léopoldine Roux, Clément 
de Gaulejac, Marc Vernon, Peter Han
sen [tôt 3/5]

■ Art Studio Svein Koningen
Korte Vuldersstraat 17 - 8000 Brugge 
P 050/33.09.88 wo-zo 13-18»
• Svein Koningen - schilderijen [tot 4/ 
8]
■ De Bond
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
P 050/44.30.40di-zo 9u30-17u30
• "Pursued/Boost in the Shell” - Sarah 
Baker, Gilles Barbier, Olaf Breuning, 
Liz Cohen, Petroc Dragon Sesti, Jean 
Dunning, Anthony Goicolea, Ronald 
Ophuis, John Isaacs, Daniel Roth... [tot 

31/7] ' .
■ Garemijnizaal, Hallen
Grote Markt - 8000 Brugge
P 050/44.30.40 vr-zo 10-12u 14-17»
• “Origin” - Cindy Sherman, Erwin 
Wurm, Bill Viola, Ugo Rondinone, 
Olaf Breuning, Daniel Roth, David 
Cronenberg, Daniele Buetti, Tim Bur
ton, Lisa Di lillo, Milica Tomic... [tot 7/ 
8] • “Tussen huid en orgasme” - Man 
Ray, Pipilotti Rist, Claire Roudenko 
Bertin, Yves Netzhammer, Charles 
Sàndison, James Lee Byars... [tot 7/8] 
■ Groeningemuseum
Dijver12 - 8000Brugge

050/33.99.11 dagelijks 9u30-17»
• "Memling en het portret" [tot 4/9]

■ Usagexterne
Oude Graanmarkt 46 -1000 Brussel 
® 02/502.68.09di-za 10-19»
2 “Prix du Jeune Design belge” [tôt 27/8]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 

02/639.67.30di-za 12-18»
• Michel François, Xavier Nellens [tôt 
10/9]
■ De Japanse Toren
Chinees Paviljoen
VanPraetlaan44-1020 Laken

02/268.16.08di-zo 10-16u45
“Imari. Porselein voor de shogun en 
voor de Europese vorsten 1610-1760” 
[tot 28/8]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
(f> 071/43.58.10di-za 10-18»
• “Infinity” - Pavel Banka/”Vies croi
sées” - Charles Henneghien/"StillIife/ 
naturemorte" - Wilmes Mascaux [tot 
4/9] » “Lee Miller" [10/9 tot 17/11]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143- 8340 Damme

0498/75.43.37za-zo 10-12u 15-18u
(dagelijks tijdens de zomer)
"Zomertentoonstelling" - Baran, Johan 
Clarysse, Mario Daniele, Robert Volle- 
kindt, Robert Kayser, Linda Molle- 
man, Juan Paparella [tot 28/8]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
^09/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17».
• William Ploegaert - schilderijen, te
keningen [tot 11/9]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
P 09/282.77.93 do-zo 14u-18u 
• “Drawings +” - Atelier Van Lieshout, 
Ruben Bellinkx, Anneke Eussen, Koen 
Theys, Ante Timmermans, Erlend Van 
Landeghem [tot 28/8]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
<^09/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo 11-17»
> Thierry Zeno [tot 31/7] • Atelier Van 
Lieshout [-/7 tot-/81 • “Hans Hartung 
(1904-1989)”/”Hippolyte Daeye 
(1873-1952)” [tot 4/9] • Anouk De 
Clercq[1 tot 30/9]

Drogenbos______________________

■ Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat6 -1620Drogenbos 

02/377.57.22
di-vr 13-17u za-zo 14-17»
• “Terra” - Eddy Walrave, Giuliano 
Orlandi, Marcus De Vestele, Isidoor 
Goddeeris, André Willequet, Peter Jac- 

quemyn, Patrick Crombé [tot 18/9]

Genk 

■ FLACC
André Dumoritlaan 2 - 3600 Genk
P 089/84.52.23 vr917u za-zo 14-18» 
• “Out of Place” - Izabel Angerer, Tina 
Gillen, Loreta Visie & Penny Siopis 
[tot 7/8] • Paul Panhuysen, Henk Visch 
[19/8 tot 18/9]

Gent

■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat - 9000Gent
P 09/269.29.10di-zo 10-17»
• Paul Van Gysegem/”Provinciale 
Prijs Vormgeving 2004” [tot 4/9]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 

09/267.99.99 di-zo 9u30-17»
• "Tupperware: transparantie” [tot 30/9]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 
P 09/243.97.30di-zo 10-18»
• “Alison” [tot 11/11] • “De grenzen 
van België. Belgische grenzen. Euro
pese relicten” [tot 13/11]
• Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat-43 - 9000 Gent 

09/21635.95di-vr 10-17uza-zo 13-17»
• Ronny Delrue/’Verborgen werel
den” - Gerard van Lankveld, Henri 
Darger, Ronan-Jim Sévellec, Frans 
Stokkermans [tot 4/9]
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120- 9000 Gent 

09/243.10.05 wo-zo 13-18»
• “Naked Cities” - John Timberlake, 
Jochen Mühlenbrink, Virginie Bailly, 
Dennis Hollinger [20/8 tot 2/10]
■ SMAK
Citadelpark - 9000 Genl 

09/221.17.03 di-zo 10-18»
• “Kunst Nu; Coming People” [tot 21/ 
8] • Takashi Murakami [tot 4/9] • 
“Barrio - Beuys” [tot 11/9] • Lois & 
Franziska Weinberger [28/9] • Tazro 
Niscino [tot 9/10]
■ Zebrastraat
Zebrastraat 32 - 9000 Gent 

0477/78.90.98
wo-vr 13-17u za-zo 13-18»
► “The Ferryman” - International Street 
Theater Festival [21 tot 24/7]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Gent
<f> 0475/85.54.53
vrl4-19uza-zo 11-19»
I Vadim Vosters [-/9 tot 710]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat2 - 8530Harelbeke
<f> 056/71.96.42
ma 15-18u di+do-vr 13u30-20u 
wo 13-30-18u za 10-12u 13u30-16»
► ‘De (on)macht van het (on)leesbare. 
Omtrent de Arabische wereld” - Luk 
Berghe [tot 27/8]

Hasselt 

•
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt
<P 011/22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17»
• Maurice Jeurissen - schilderijen [tot 
16/7]
■ Z33
Zuivelmarkt33-3500Hasselt
® 011/29.59.60di-za 10-17u zo 14-17»
• “Neva: Left Right” - Gert Robijns 
[tot 13/11]

Hingene________________________  

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 
2880Hingene
<p 03/889.57.05ma za-zo 14-19»
• Eric Schwarz - schilderijen, tekenin
gen [31/7 tot 4/9] • Roger Wittevrongel 
[11/9 tot 30/10]

Homu 

■ MAC’S
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu
<P 065/65.21.21 di-zo 10-18»
• “Les pensées poissons” - Patrick Co
tillon [tot 17/7]

Jabbeke____________ *_______

■ Museum Constant Permeke
Gistelsteenweg 341 - 8490Jabbeke
<^059/50.81.18
di-zo 10-12u3013u30-18a
• Herman Van Nazareth [23/7 tot 2/1Ö]

Knokke

■ André Simoens Gallery
Kustlaan 128-130 - 8300Knokke
fy 050/61.00.87
di-za 10u30-13u 15-19»
• “The Burden of Keeping it Real” - 
Ryan McGinness [6/8 tot 12/9]
■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300Knokke 

050/61.12.37za-ma 10u30-18u30
• Katharina van Hoffs [22/7 tot 12/8] • 
“Red. Paintings with red as main co
lour” - Cilia, Bogart, Van Anderlecht, 
Ben, Peire, Dusepulchre, Decock, La- 
bisse... [13/8 tot 19/9]
■ Cultuurcentrum Scharpoord 
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist
<? 050/63.04.30dageüjks 10-19» .
i "12de Sculpture Link Knokke” [1 tot 
31/8] • “Internationaal Cartoonfesti
val” [19/6 tot 4/9]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke- 
Heist
P 050/62.93.63 za-zo 14-18»
• Freek Wambacq [16/7 tot 18/9]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louviè- 
re
0 064/27,87.27
di-vr 12-18u za-za 11-18»
* “Mirrors 1982-2004” - Sean Scully 
[tot 14/8]

Leuven

■ Stedelijk Museum
Vander Kelen - Mertens
Savoyestraat6 - 3000 Leuven
<P 016/22.69.06
di-za 10-17u za 14-17»
• “Meunier in dialoog. Een actueel 
kunstparcours door Leuven” - Allan 
Sekula, Sven TJolle, Koen Broucke, 
Vincent Meessen [tot 25/9]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000 Leuven
<f> 016/23.03.20
ma-vr 10-18u zo 14-18»
• “The Lottery of the Sea and Thoughts 
on Constantin Meunier" - Allan Sekula 
[22/8 tot 25/9]

Lier 

■ Stedelijk Museum
Wuyts-Van Campen en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 - 2500 
Lier
P 03/800.03.97di-za 10-12u 13u-17u
• “Retrospectieve Ronald De Prêter” 
[tot 24/7]

Machelen

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte 
© 09/381:60.00wo-zo 11-17»
• “Het onhandige” - Roger Raveel, Pa
namarenko, René Heyvaert, Bernd Lo- 
haus, Marcase, Piero Manzoni, Dieter 
Roth, Royden Rabinowitch, Franz 
West [tot 21/8]

Mechelen 

■ Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 - 2800 Me
chelen

015/29.40.00 di-za 10-18»
» “20 jaar glas - 40 jaar keramiek” [tot 
4/9]

■ Garage
Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren - 2800 Mechelen
P 015/29.40.14 do-za 11-18»
• “The Purity Rule” - Vincent Geys- 
kens [tot 24/7]

Menen

■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930Menen 
<^ 056/53.23.63 wo-za 14-18»
• “Museumramen, overgeleverd aan 
kunstenaars” [tot 4/9]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
<f> 064/21.21.93 di-zo 10-18»
• “Tell Amama (Syrie). Couleurs de la 
chrétienté” [tôt 15/8] • “Artour. 5ème 
biennale Art contemporain et Patrimoi
ne” [tôt 28/8] • ‘D’immatériels lende
mains. Porcelaines de Tournai, porce
laines d’aujourd’hui”/’Un écrivain mi
litant Charles Plisnier (1896-1952)” 
[tôt 18/9]

Namur

■ Musée Provincial Félicien Rops 
Rue Fumai 12 - 5000Namur
<P 081/22.01.10 di-za 10-18»
• Anne Jones [tôt 14/8]
■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur
P 081/22.90.14 dagelijks 12-18»
• “Eléments d’un regard” - Anne 
Jones/Jacky Lecouturier [tôt 14/8]

Oostduinkerke

■ Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
P 058/51.47.57vr-zo 14-18»
• André Sprumont, Liévin d’Ydewalle 
- sculpturen, schilderijen [tot 24/7] • 
Thomas Ritter, Francine Van Mieg- 
hem [30/7 tot 25/9]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal, OosthelÜng 11 - 8400 Oost
ende
<f> 059/70.18.70za-zo 10u30-18u30
• Phil Billen [tot31/7] • Katharina van
Hofis[5/8tot4/9]
■ Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende
<^ 059/50.81.18di-zo 10-18»
» “The New Ten” [tot 2/10]

Sint-Amands 

■ Provinciaal Museum
Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-
Amands

052/33.08.05 za-zo 12-19»
• “Emile Verhaeren (1855-1916). Te
genwoordig” [tot 30/10]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Cour de l''Abbaye-4970 Stavelot
<j! 080/86.42.94 wo-zo 14-18u30
• Marc Renard - schilderijen [tot 17/7]

Tongeren_______________________  

■ Artuatuka
Vlasmarkt 4 - 3700 Tongeren
<f> 012/23.57.19dageUjks 9-17»
• “Kunst- & Erfgoedfestival Artuatuca: 
www.artuatuca.be” - Panamarenko, 
Pieter Vermeersch, Virginie Bailly... 
[tot 17/7]

Watou 

■ Poëziezomer Watou
Kapelaanstraat 2 - 8978 Watou
<fi 057/38.80.93
dagelijks 14-19»
• “Watuou Poëziezomer 2005” - Freek 
Wambacq, Pierre Bismuth, Matéo 
Mate, Atelier Van Lieshout, Mark 
Manders, Hans. Op de Beeck, Maria 
Roosen... [tot 11/9]

Zwalm 

■ Boem
Boembeekstraat32 - 9630Zwalm 
p 09/360.65.20
• “Kunst & Zwalm 2005” - Jean-Ma
rie Bytebier, Caroline Coolen, Micha
ël Dans, Luc Dondeyne, Noël Drieg- 
he, Patrick Guns, Jean-Pierre Ranson- 
net, Sylvie Macias Diaz, Heidi Voet, 
Dirk Zoete, Reggy Timmermans & 
Beatrijs Albers, Frédérick Gaillard 
[27/8 tot 11/9]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig
Forum fur Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
<fj 0241/180.71.04di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo 11-17»
• “Zur Kasse bitte!” [tot 4/9]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070
Aachen
<f 0241/50.32.55 
di-zo 14-18u wo 14-20»
• Kris Martin [tot 14/8]
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■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 -52070Aachen

0241/432.44.20
di-za 12-18u wo 12-21u
• “Mario Giacomelli (1925-2000). II 
mio canto libero. Fotografien aus der 
Sammlung der Stadt Lonato” [tot 24/7] 
» “lm Auge des Tigers. Eine Befragung 
der Moderne” - Eric Peters [tot 28/8] » 
“Wolfgang Mattheuer (1927-2004). 
Ikarus, der Unbekannte und der Jahr- 
hundertschritt’ ’ [18/6 tot 18/9]

Baden-Baden

20/21 EN 27/28 AUGUSTUS

MARJET VAN HARTSKAMP 
EN TIM ESHUIS
PLEASED TO MEET YOU 
YPENBURG‘ HOE HET ONZICHTBARE 
NETNERK VAN NAAMGENOTEN ZICHTBAAR
IS GEMAAKT

//////////////////////
10 SEPTEMBER VAN 20.30-24.00 UUR 

CLOSE ENCOUNTERS 
YPENBURG II FESTIVAL MET FILM, 
VIDEO EN MUZIEK / MET O.A. TWEE VERSIES VAN 

/PSYCHO‘[HITCHCOCK/ 
VAN SANT] MET NIEUWE FILMMUZIEK 

DOOR URBI ET ORBI
\\\\\N\\\\\\\\\\\\\\\\ 
//////////////////////
VOOR MEER INFO KIJK OP

WWW.7XII.NL
7X11 IS EEN INITIATIEF VAN ARTOTEEK DEN HAAG

■ Staatliche Kunsthalle
LichtentalerAUee 8a-76530Baden-Baden

07221/232.50di-wll-18a
• “Andere Körper" [tot 18/9]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unter den Linden 13-15 -10117 Ber
lin
^030/202.093-0
ma-zo ll-20u do-vr ll-22a
* “Vanity of Allegory” [tot 9/10]
■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin
P 030/281.73.25 di-w 12-18a
• “The Imaginary Number” - Edgar 
Arceneaux, Trisha Donnelly, Jimmie 
Durham. Omer Fast, Rodney Graham, 
David Maljkovic, Simon Dybbroe 
Moller, Klaus Weber., ƒ’Enthusiasm” - 
Neil Cummings & Marysia Lewan- 
dowska [tot 11/9]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrajle 13 -10785Berlin 
p 030/254.00.20wo-ma 10-17a
• "Farbenfroh! Die Werkstatt fur 
Wandmalerei am Bauhaus” [tot 12/9]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Borm 
® 0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19a
• “10.000 jaar kunst en cultuur uit 
Jordanië. Beelden uit het Oosten” [tot 
21 /8J B “Djenghis Khan en zijn erfge
namen. Bloei en ondergang van het 
Centraal-Aziatische steppenrijk” [tot 
25/9] • “Van Gogh to Beuys. Cros
sart: Masterworks of Modernity from 
ten German and Dutch Museums” 
[12/8 tot 6/11]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
^0228/69.39.36 
di-w ll-17udo ll-19u
• "Konkret. Strenge und Emotion” - 
Luc Peire, Gilbert Decock, Jean-Pierre 
Maury [tot 23/7]

Duisburg________________________ 

Stroom Den Haag
18 juni t/m 20 augustus 2005 

di t/m za 12-17 uur 

Lara Schnitger 
‘My other car 
is a broom’

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
DUsseldorfer Strasse 51 - 47049 Duis
burg

0203/283.26.30
di-za ll-17uz010-18»
• Giinther Uecker [tot 24/7] • ‘To
wards a New Freedom” [tot 31/7] • 
‘Treasure Ches" - Thomas Virnich 
[18/7 tot 18/8] » “Wilhelm Lehmbruck. 
The Man; Melancholy and Pathos” [tot 
28/8] » “Free Play” - Erwin Wurm. 
Maurizio Cattelan, Jeppe Hein, Rose
marie Trockel, Tobias Rehberger, Tom 
Sachs, Andrea Fraser, Georgina Starr... 
[tot 4/9]

Düsseldorf

in de bibliotheek 
18 juni t/m 20 augustus 2005 

di t/m za 12-17 uur 

Bik Van der Pol
presentatie n.a.v. het boek ‘Bik Van der Pol 

(NAi Uitgevers)

27 augustus t/m 8 oktober 2005 
di t/m za 12-17 uur

“Welcome to 
Fusedspace Database’

overzicht winnaars en inzendingen 
internationale internetprijsvraag 

nieuwe media in/als openbare ruimte

■ K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213 Diisseldorf 
^0211/83.81.130 
di-zo 10-18u vr ll-18a
► “The Rage of Pictures” - Bernhard 
Heisig [tot 25/9]
■ Stadtische Kunsthalle Diisseldorf 
Grabbeplatz 4 - 40213 Diisseldorf 
® 0211/899.62.43
di-za 12-19u zp ll-18u
► “Compilation IT’ - Anja Ciupka, 
Christian Forsen, Lucy Harvey, Robert 
Kraiss, Martin Pfeifle, Constantin 
Wallhauser.. [30/7 tot 11/9]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Diisseldorf 
® 0211/89.962.60di-zo 11-18a 
• “The World of Netsuke. Werdel- 
mann Collection of ornamental belt 
toggles from Japan” [tot 31/7] • “Inter
sections” - David Goldblatt [tot 21/8] • 
Bettina Rheims [tot 28/8] • ‘The Laby
rinth Antonin Artaud” [16/7 tot 9/10] • 
“Celebration of Painting. Dutch and 
Flemish Paintings of the 16th-18th 
Century” [16/7 tot 6/11] I “Neighbour
ship. New Accents in Contemporary 
Dutch and Flemish Art” - Mark Man
ders, Berlinde De Bruyckere, Carsten 
Holler, Thierry De Conder, Luc Tuy- 
mans, Desirée Dolron, Ediwn Zwak- 
man... [16/7 tot 6/11]

Essen
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■ Museum Folkwang Essen
und Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128 Essen 

0201/884.51.03 -t
di-zo 10-18u vr 10-24u
• "Moving Energies. Aspekte der 
Sammlung Olbricht; Takashi Mura
kami” [tot 14/8] • “Portraits” - Beat 
Streuli [tot 21/8]

Esslingen______________________ _

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 
2514 HA Den Haag 
www.stroom.nl

t (*31) 70 365 89 85
f (*31) 70 361 79 62 
e info@stroom.nl

Nederland

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen25 - 73728 Esslingen 

0711/35.12.24.61
di ll-20u wo-Zo ll-18a
• “Entourage de? Zur Lehre von Pro
fessor Paul Uwe Dreyeri’ [tot 31/7] • 
Klaus-Martin Treder, Misha Stroj/ 
Edwin Schafer [14/8 tot 16/10]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt
<f> 069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19a
• “The Nazarenes. Religion, Power, 
Art” [tot 24/7] » “Ideal Worlds. New 
Romanticism in Contemporary Art” - 
Peter Doig, David Thorpe, Kaye Dona
chie, Christopher Orr... [tot 28/8] > 
“Denkmal 7’ - Jan De Cock [tot 11/9] 
■ Museum fur Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 
(p 069/21.23.40.37 
di-zo 10-17u wo 10-20»
• “Das richtige Buch. Johannes 
Gachnang als Verleger” [tot 17/7] • 
"Roentgenmöbel aus dem Bestand” 
[tot 31/7]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
(p 069/219.314.0
di-vr 12-20u za-zo 11-18a
» “Populism” [tot 4/9]
■ Portikus im Leinwandhaus
Weekmarkt 17 - 60311 Frankfurt am 
Main

069/2199.8760
di-zo ll-18uwo ll-20a
► Matthew Ritchie [tot 28/8]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am- 
Main

069/212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20a
* “What’s New, Pussycat? Neuerwer- 
bungén und Sammlung Ströher" [tot 
31/7]

Freiburg______ __________ _______

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 

0761/349.44 di-zo ll-I7a
• “Gizmo’s Kiss” - Anna Amadio [tot 
14/8]

Hamburg_______________________  

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095Hamburg 
P 040/32.10.30di-zo ll-18a
• “Martin Munkacsi (1896-1963): 
Think While You Shoot! Retrospecti
ve” [tot 25/7] • “Painting in the 21st 
Century. Works-1982-2005” - Georg 
Dokoupil/'Helmut Schmidt. Pictures 
of a Life Time” [tot 28/8]

Herford 

■ Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5- 32052 Herford 
® 05221/99.44.30.0do-zo ll-18a
• “My Private Heroes” [tot 14/8]

Karlsruhe 

■ Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe
ft 0721/28.226
di-vr ll-19u za-zo ll-17a
• “Kritische Gesellschaften" - Carey 
Young, Simon Wachsmuth, Jens Haa- 
ning, Fikret Atay, Lukas Einsele, Allan 
Sekula, Stephen Willats, L.A. Raeven, 
Jeroen de Rijke & Willem de Rooij, 
Matthieu Laurette... [tot 22/11]

Kassel 

■ Kunsthalle Fridericianum 
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
® 0561/707.27.20 
di-zo 10-18u do 10-20a
• "Kollektive Kreativit" - General 
Idea, Gilbert & George, AA Bronson, 
Allegoric Postcard Union, Art & Lan
guage, Irwin, flyingCity... [tot 17/7]

Kleve

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
P 02821/75.010di-zo 10-18a
I “Aquarellen Schotland 1961-1965” -
Franz Gertsch/Joseph Beuys: grafiek 
als proces. Het late grafische werk” [tot 
4/9]

Köln

■ Kölnischer Kunstverein
Die Briicke, Hahnenstrasse6-50667Koln 
tj) 0221/21.70.21 di-zo 13-19a
• “Central Kunstpreis 2005” - Trisha 
Donnelly [tot 4/9]
■ Museum fiir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln 

0221/221.238.60
di-zo ll-17uwo 11-20»
• “Got the Look. Graphik der Popmu- 
sik” [15/7 tot 18/9]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafte 1 - 50667 Köln 

0221/221.223.79
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18a
• “StudioFilmClub” - Peter Doig [tot 
24/7] • “Max Beckmann - Fernand Lé- 
ger. Unerwartete Begegnungen" [tot 
28/8] » Dan Petjovschi [16/7 tot 25/9] » 
“Church of Fear” - Christoph Schlin- 
gensief [-/8 tot -/11]
■ Römisch-Germanisches Museum 
Roncalliplatz4 - 50667 Köln
<f> 0221/221.244.38di-zo10-17»
• “Von Anfang an. Archâologie in 
Nordrhein-Westfalen” [tot 28/8]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln 

0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18uza-zo 11-18»
• “Ansichten Christi. Das Christusbild 
von der Antike bus zur Gegenwart’ ’ [tot 
2/10]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 - 50670 Köln 

0221/226.24.33
dil2-20u do-ma 12-17»
» “Erich Salomon (1886-1944)”/ 
Barbara Klemm [tot 24/7]

■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln
<f> 0221/940.518-0
di-zo ll-17udo 11-20»
• “Der Fluss des Glücks: Kunst des 
Zen-Buddhismus’7”Den Himmel in 
der Pinselspitze. Chinesische Malerei 
de 20. Jahriiundert” [tot25/9]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum
Ubierring45 - 50678 Köln
(f> 0221/336.94.13
di-vr 10-16u za-zo 11-16a
• "Buddhisten - Jainas - Hindus. Auf 
der Suche nach dem Gottesbild. Die 
Sammlung Marianne und Viktor Lan
gen” [tot 2/10]

Krefeld 

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798 Krefeld
P 02151/77.00.44 di-zo ll-17a
• "Tceage" - Inigo Manglano-Ovalle/ 
’’John Wesly: Works on Paper 1961- 
2005” [tot 11/9]
■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798Krrfeld
P 02151/975.58-0di-zo ll-17a
* ‘Train, 2003” - Oliver Michael? [tot 
16/10]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshcfallee 91 - 47798 Krrfeld 

02151/77.00.44 di-zo ll-17a
• “The Krefeld Suite” - Inigo Mangl- 
no-Ovalle/'John Wesly: Works on Pa
per 1961-2005” [tot 11/9]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen

0214/855.560di ll-21u wo-zo 11-17» 
• “Blumenstück - Kiinstlers Gliick. 
Vom Paradiesgartlein zur Prilblume" 
[tot 28/8]

Mönchengladbach_____ __________ 

■ Stadtisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse 27- 41061 Mönchenglad
bach

02161/25.26.31 di-zo 10-18a
• “Das Jahr in islandischen Farben und 
einige 90 Minuten in Schwarzweiss" - 
Birgir Andrésson [tot 31/7] • "Men- 
schensgladbach. Neue Ankaufe und 
Leihgaben” - Florian Baudrexel, 
Alexander Jasch & Jens Ullrich, Brian 
O’Connell, Peter Fischli & David 
Weiss, Bojan Sarcevic, Fiona Banner... 
[tot-/12]

München 

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29- 80333München 
® 089/23.80.50di 10-20u wo-zo 10-17a 
► “Franz Kobell (1749-1822). Drawer 
Between the Idyllic and the Real” [tot 
24/7] • “Images of Italy from the Time 
of Goethe” [tot 31/7] • “Frei Otto. The 
Reconciliation of Nature and Techno
logy” [26/5 tot 28/8] » “James Ander
son & the Painter-Photographers 1846- 
1870. The Siegert Collection” [tot 11/ 
9] • “Works from Stone. Lithography 
in the 19th Century and Toda/’ [4/8 tot 
2/10] • Bernhard Wicki - fotografie [tot 
2/10] • “RoundTrip” - Christine Hie
bert [tot 30/10] * “The Four Seasons of 
Veronica Read” - Kutlug Ataman [21/ 
7 tot 6/11]
■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 Mün
chen
^089/211.27.115
“La La Land. Parody Paradise” - Paul 
McCarthy [tot 28/8] • “Turning Back” 
- Robert Adams [tot 25/9]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafie 60 - 81675 Mün
chen
P 089/45.55.51.25 wo-zo 11-18»
• “Georges Braque. Lettera Amorosa. 
Aus einder Privatsammlung" [tot 9/10]

Siegen______________________ ' 

■ Museum fiir Gegenwartskunst 
Unieres Schloss 1 - 57072 Siegen

0271/405.77.10
I "Retrospektive Charlotte Posenenske 
(1930-1985)” [tot 28/8] » "Kontexte 
der Fotografie” - Victor Burgin, Gerard 
Collin-Thiébaut, Peter Downsbrough, 
Jochen Getz, Dan Graham, Hans 
Haacke, Pierre Huyghe, Jean LeGac, 
Anna Oppermann, Gina Pane, Jeff 
Wall... [tot 31/1]

Stuttgart________________________

■ Wiirttembergischer Kunstverein 
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart
0 0711/22.33.70 
di-zoll-18u wo ll-20a
• “On Difference #1: Local Contexts - 
Hybrid Spaces” - Babak Afrassiabi & 
Nastin Tabatabai, Daniel Garcia Andu
jar, Ciprian Mutesan, Zoran Pantelic & 
Kristian Lukic, Lucien Samaha, Stefan 
Tiron & Vlad Nanca.../Mark Tansey 
[tot 31/7]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles EamesstrafSe 1 - 79576 Weil 
am Rhein
0 07621/70.22.00
di-vr 14-18u za-zo 11-17»
► “Gaetano Pesce. Il rumore del tem
po” [tot 8/1]

Wolfsburg__________ ___________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 

05361/266.90
wo-za ll-18u di+zo 11-20»
I “Cecil Beaton: Portraits” [tot 24/7]

Frankrijk

Aix-en-Provence

■ Fondation Vasarely
Avenue Marcel Pagnol 1 -13090Aix- 
en-Provence
® 04.42.20.01.09ma-za 10-18»
• Mark Handforth [tot 15/9]

Altkirch 

■ Crac Alsace
Rue du Château 18-68130Altkirch 

03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19a
• "The Suspended Moment’ - Angela 
Bulloch, Felix Gonzalez-Torres, Sam 
Taylor-Wood, Roni Hom, Bernard Pri
ze, Karin Sander, Jeff Wall, Paul Kooi
ker, Jörg Sasse, Diana Thater, Gerald 
van der Kaap, Erwin Wurm... [tot 21/ 
89]

Arles

■ Rencontres Internationales
de la Photographie
Rond-point des Arènes 10 -13200Ar- 
les

04.90.96.76.06
“Les Rencontres d’Arles 2005” [tôt
18/9]

Carquefou_____________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
^02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-za 15-19a
• “Nord-Sud” - Fabrice Hyber [tôt 16/
10]

Castres 

■ Centre d’Art contemporain
rue Chambre-de-l’Edit 35 - 81100 
Castres

05.63.59.30.20
• ‘Tentatives de rapprochement” - Phi
lippe Terrier-Hermann [tôt 28/10]

Delme

■ Centre d’art contemporain
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 - 57590 Delme

03.87.01.43.42
wo-za 14-18u zp 11-18»
• “Côte à côte” - Jugnet & Clairet [tôt
28/8]

Dijon___________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000Dijon 

03.80.67.18.18
ma-za 14-18a
>“Legéniedulieu”-LaraAlmarcegui, . 
John Armleder, Elisabeth Ballet, Céci
le Bart, Bernard Bazile, Sylvia Bossu, 
Etienne Bossut, Koenraad Dedobbel- 
eer, Simone Decker, Philippe de Gobe- 
rt, Ann Veronica Janssens, Dora Gar
da, Rita McBride, Didier Vermeiren.. 
[tôt 26/9]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 
fi 03.80.30.75.23di-za 14-18» 
• Kirsten Everberg, Monique Van 
Genderen [tôt 13/8] 
■ Le Consortium 
centre d’art contemporain 
Rue de Longvic 37- 21000Dijon 
® 03.80.68.45.55di-za 14-18a 
I Angela Bulloch [tot 13/8] 
■ Musée des Beaux-Arts
Palais des Etats de Bourgogne - 21000 
Dijon
fi 03.80.74.5270
• “Le génie du lieu” - Lara Almarcegui, 
John Armleder, Elisabeth Ballet, Céci
le Bart, Bernard Bazile, Sylvia Bossu, 
Etienne Bossut, Koenraad Dedobbel- 
eer, Simone Decker, Philippe de Gobe- 
rt, Ann Veronica Janssens, Dora Gar
da, Rita McBride, Didier Vermeiren.. 
[tôt 26/9]

Lyon__________________________ _

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 

04.72.10.17.40
wo-ma 10u30-18a
• “Impressionisme et naissance du ci
nématographe” [tot 18/7] • “Archéolo
gie du Koweït: l’île de Faïlaka" [tot 3/ 
10]

Marseille 

■ Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Place Francis Chirat 1 - 13002 Mar
seille
f! 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u3014-18a
• John Bock [tot 8/10]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St Livier, Rue des Trinitaires 1 - 
Metz
P 03.87.74.20.02 wo-zp ll-19a
• “Camp of Angels” - Eduardo Srur 
[tot 28/8]/’Quand les latitudes devien
nent suisses” - Jean-Gilles Décosterd & 
Philippe Rahm, Monica Studer & 
Christoph van den Berg, Marine Hu- 
gonnier... [tot 28/8]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret 
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux 
f! 04.93.75.71.50 .
wo-ma ll-18a
• “Le chant rythmique de l’esprit Art 
de l’Islam et abstraction géométrique” 
[tôt 8/1]
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Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
P 04.92.07.73.80di-w 14-19ü
• “Météo” - Fabrice Hybert/’The Tra
velling Donkeys” - Stephen Wilks/ 
Ingrid Maria Sinibaldi, Dias & 
Riedweg, Gérald Panighi [tot 9/10]

Orleans

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000Orlé
ans
® 02.38.62.52.00 
ma-vr 10-12u 14-18u
• “Transcapes” - Jakob & MacFarlane 
[tot 23/10]

Paris

■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris

01.47.03.12.50 di 12-21u30 wo-vr 
12-19u m-w 10-19a
► “Chaplin et les images”/”Burlesques 
contemporains” [tot 18/9]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
75003 Paris

01.42.71.38.38 wo-w 14-19u
• “Signes quotidiens” - vormgeving 
[tot 9/10]
■ Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris
® 01.47.03.12.50
• Joan Jonas [tot 28/8]
■ Maison Européenne
de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris

01.44.78.75.00wo-w ll-20a
• “Oeuvres 1971-201” - Martin Parr/ 
’’Atelier David Adamson” - Jenny 
Holzer, Chuck Close, François-Marie 
Banier, Jim Dine, Adam Fuss, Robert 
Razuschenberg, Donald Sultan... [tot 
18/9]
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006Paris 

01.43.26.91.90di-w 10u-18u
• "Effroi" - Natacha Nisic [tot 2/10]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptai 16- 75009Paris
P 01.48.74.95:38 di-w 10-17u40
• “La Collection Brasiliana. Les pein
tres voyageurs romantiques au Brésil 
(1820-1870)” [tot 27/11]
• La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 - 75012 Pa
ris
<^01.40.01.08.81
wo-w ll-19u do ll-21\x
I “Eén” - Berlinde De Bruyckere/ 
"Arnulf Rainer et sa collection d'art 
brut”/”Le méta-jardin" - Jorg Lenzlin- 
ger & Gerda Steiner [tot 9/10] .
• Bibliothèque Nationale de France 
Quai François Mauriac - 75013Paris 
ëdi-w10-19u w 12-19u ’
• “Derain et la scène”/”Objets dans 
l’objectif. De Nadar à Jean-Louis 
Garnell" - fotografie [tot 28/8] • 
“Sartre (1905-1980)” [9/3 tot 31/8] » 
“Les impressions dé Pierre Alechins- 
ky” [tôt 4/9]
• Fondation Cartier
Boulevard Raspai} 261 - 75014Paris 
p 01.42.18.56.50 di-w 12-20u
• “J’en rêve” [tot 30/101 .
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris
<f> 01.53.19.88.10.
wo-vr 14-19uw-w ll-19u
• Joan Jonas, Narda Fabiola Alvarado, 
Sung Hwan Kim, David Maljkovic, 
Seth Price [tot 28/8]
■ Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 
75116 Paris
< P 01.47.23.38.86dagelijks 12-24u
• “Translation” - Ghada Amer, Vanes
sa Beecroft, Ashley Bickerton, Mauri
zio Cattelan, Matt Greene, Shirin 
Neshat, Chris Ofili, Gabriel Orozco, 
Yinka Shonibare, Chirstopher Wool, 
Fred Tomaselli [tot 18/9] • "WA. 
Surface d’autonomie temporaire” - 
Stéphane Dafflon, Olivier Millagou 
[tot20/11]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
^01.40.20.50.50
do-w 9-18u ma+wo 9-21u45
“Le dessin florentin sous les derniers 
Médicis 1620-1720” [tot 16/8] » “De la 
renaissance au premier âge baroque. 
130 dessins italiens pour les musées de 
France” [tot 29/8] • “Faïences de 
l’antiquité. De l’Egypte à l’Iran” [tot 
12/9]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légjon d’Honneur - 75343 
Paris cedex 07
^01.40.49.48.84
di-w 10-18u
• “Alphone de Neuville. Les dernières 
cartouches” [tot 14/8] • “Daumier. Les 
célébrités du Juste Milieu” [tot 28/8] • 
“L’empire brésilien et ses photograp
hes. Collections de la Bibliothèque Na
tionale du Brésil et de l’institut Moreira 
Salles” [tot 4/9]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Centre d’Art Contemporain
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320 Pougues-les-
Eaux

03.86.90.96.60 wo-w 14-18a
• Saverio Lucariello [tot 31/7]

Quimper__________________________

■ Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107 Quimper 
® 02.98.55.55.77 
di-w 10-18u w 14-17vi
• Dan Perjovschi, Nahum Tevet [tot 
2/10]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1-51100 Reims 
<? 03.26.05.78.32 di-w 14-18u
• Franz Ackermann [tot 30/10]

Saint-Etienne

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne
P 04.77.79.52.52 wo-ma 10-18a
• “Domicile privé/public” - Krijn de 
Koning, Simone Berti, Maurizio Nan- 
nucci, Jan Fabre, Dennis Oppenheim, 
Kim Sooja, Wim Delvoye... [tot 31/8]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contem
porain Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber26 - 34200 Sète 
P 04.67.74.94.37wo-ma 12u30-19a
• Peter Kogler, Bertrand Lavier [tot 
25/9]

Sotteville-lès-Rouen

■ Trafic
Place des Martyrs-de-la-Résistance 3 - 
76300Sotteville-lès-Rouen 
® wo-w 13u30-18u30
• “Solo Show Solo Soul” - Chris Jo
hanson, Jo Jackson, Christopher Gar
rett, Dale Hoyt, Scott Myles [tot 24/7]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer
Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers

< f> 04.73.80.26.56ma wo-vr 10-12u 14-
18u za-w 14-19vi
• “Détours des tours” - Tadashi Kawa
mata [tot 25/9]

Tourcoing________________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
^5 03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18a
• Julien Baete, J.B. Bemadet Ariztia, 
Guillaume Bruère, Xavier Noiret-Tho- 
mé - schilderijen [tot 26/9]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
Stives - TR261TG Cornwall 
p 01736779.65.43 di-w 10u30-17u30
• Richard Deacon, Paul Feiler [tot 25/9]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation 
Perry Green, Much Hadham - SG10 
6ÉE Hertfordshire o 
0 01279/84.33^',m a -
“Henry Moore and the Challenge of
Architecture” [tot 31/10]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds
<70113/234.31.58
dagelijks 10-17u30wo 10-21x1
• ‘Ettore Spalletti and the Experience 
Of Abstraction’/”Shallow Space” [tot 7/ 
8] • ‘Plans for Forgotten Works" - Jaki 
Irvine [tot 2/10]

Liverpool_________________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 

0151/709.32.23 di-w 10-18u
• “Summer of Love: Art of the Psyche
delic Era” [tot 25/9]

London

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
<f> 020/75.22.78.88
di-w ll-17u wo ll-20u
• “Back to Black. Art, Cinema and the 
Racial Imaginary" ’ [tot 4/9]
■ IBID Projects
Cambridge Heath Road 210 - E29NQ 
London
<fi 0208/983.43.55
wo-w 12-18x1
• "Donki-Hote" - Makoto Aida [tot 
31/7]
■ Institute of International Visual Arts
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London
<f> 020/77.29.96.16
“Godville" - Omer Fast [7/9 tot 23/10]
■ Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre - EC2Y 8DS 
London
<f> 020/7638.41.41
di 10-17-45 ma, wo-w 10-18u45
‘Folk Archive. Contemporary Popular 
ArtfiomtheUK” [tot 24/7]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 

020/74.72.55.00
di-do ll-19u vr-wll-17u30
• Assefa Gebrekidan/The Way We 
Work Now: some atitudes to materials 
and making” [22/7 tot 11/9]
• Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London
P 020/78.87.86.87
vr-w 10-22u w-do 10-18»
• Meschac Gaba [tot 21/8] • “Herzog 
& de Meuron. An Exhibition” [tot 
29/8] • “Open Systems: Rethinking 
Art cl970” - Lygia Clark, Donald 
Judd, Cildo Meireles, Dimitrije Man- 
gelos, Robert Filliou, John Baldessa- 
ri, Alghiero Boetti, Bas Jan Ader, 
Marhta Rosler, Adrian Piper... [tot 
18/9] • “Frida Kahlo (1907-1954)” 
[tot 2/10] • “Beyond Painting. Burri, 
Fontana, Manzoni” [tot 28/2]

■ Institute of Contemporary Arts
The Mall - SW1 London 
70171/930.36.47 
w-do 12-19u30 vr 12-21u 

' • “London Garage Sale” - Martha Ros
ler [tot 17/7] 
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London
7 020/78.87.80.08dagelijks 10-17u50 
• “A Picture of Britain. Celebrating the 
British Landscape” [tot 4/9] • “Joshua 
Reynolds. The Creation of Celebrity” 
[tot 18/9]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London 
7 0171/439.74.38 ma-w 10-18xi 
• “Summer Exhibition” [tot 15/8] • 
“Impressionism Abroad. Boston and 
French Painting” [tot 2/10]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
7 020/72.98.15.15 dagelijks 10-18a
• Rirkrit Tiravanija [tot 21/8] • Oliver 
Payne & Nick Relph [6/9 tot 2/10]

Italië

■ La Biennale
Giardini di Castello en Arsenale di Ve
nezia - Venezia
7041/521.88.57
“Biennale van Venetië” [tot 6/11]

Groothertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg 
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 -2240Luxembourg 
7 +352/22.50.45 wo-ma 10-18u
• “Sous les ponts, le long de la riviè
re H” - BGL, Luchrezar Boyadjiev, 
Esra Etsen, Jeppe Hein, Anne Marie 
Jugnet & Alain Clairet, Tadashi Kawa
mata, Sohie Krier, Suchan Kinoshita, 
Shen Yuan, subREAL, Alesandre Po
nomarev... [tot 9/10] • “5 Rooms, 5 
Stories, 5 Problems and a Hallway"’ - 
Seamus Farrell/’En attente” - Dairen 
Almond, Sarah Jones, Sharon Lock
hart, Rashid Mazsharawi, Roman On- 
dak, Hans Op de Beeck, Roman Opal- 
ka, Nicalos Pinier, Santiago Sierra [16/ 
7 tot 18/9]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo 
70546/53.11.12
“Pax & Peace and Etc.” - Ritsaert ten
Cate [tot 4/9]

Almere

■ Museum De Paviljoens
Odeonstfiuat 5 ■ 1325Ah Almere
7 036/^37.82.87
wo w-W 12-17u do-vr 12-21x1
• “In contact met Nagele 1999-2005” - 
Witho Worms/’Borrowed Sceneries” - 
Florian Göttke [tot 23/10]

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 
7033/461.40.88 
di-vrll-17uw-w 12-17x1
• "Körpersprache - Landschaftsspra- 
che. Arnulf Rainer te gast in het Ar
mando Museum” [tot 15/1]
■ Museum Flehite
Westsingel50 - 3811 BL Amersfoort 
7033/461.99.87 
di-vr 10-17u w-w 14-17x1
• “Tekenend voor Amersfoort. Willem 
van Dam (1895-1964)” [tot 23/10]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst 
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
7 020/547.50.50 di-w ll-17u
* “Dutch Pop Art & the Sixties” [tot 
18/9]
■ Museum Jan van derTogt
Dorpsstraat50-1182JE Amstelveen 
7 020/641.57.54 do-w 13-17u
• “Bob Verstraete (1921-1993). Nala
tenschap expositie”/”De wereld is mijn 
poppenkasf ’ - Kees de Waal [tot 21/8] b Robert Combas - schilderijen, sculp
turen [25/8 tot 9/10]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht 534 -1017 KJ Amster
dam
7 020/320.92.42 do-w 13-17u30
» "Zomertentoonstelling" [tot 4/9 (gesl.

23/7 tot 20/8)]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VXAm- 
sterdam
7 020/620.48.78 di-w 13-17u
» “Suitcase Architecture” [tot 27/8]
• Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
7 020/625.77.64 wo-w 13-17u30
• ‘Twee naturen” - schilderijen [10/9 
tot 2/10]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59-1016 NN Amsterdam 
7 020/422.04.71 di-w ll-17u
• ‘Tropical Abstraction” [tot 21/8]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
7020/625.56.51
di-wo+w ll-18u do-w ll-23xi
• “Prix de Rome 2005” - Yael Bartana, 
Lonnie van Brummelen, Esther Tiele- 
mans, Kan Xuan [tot 7/8] • “On Mobi
lity” - Tiong Ang, Bik Van der Pol, 
Castro & Olafsson, Banu Cennetoglu, 
Alicia Framis, Multiplicity, Marjetica 
Potrc, Nastin Tabatabai [25/8 tot 25/9]

■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
7020/622.90.14 
di-W 10-20u30w 13-17xi
• “Test Drive” [tot 7/8]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
7 020/626.81.68ma-w 10-18u
• “Wereld natuur kunst Staatsbosbe
heer” [tot 23/10] 
■ Foam
Keizersgracht 609 - 1017 DS Amster
dam
7 020/551.65.00dagelijks 10-17x1
• ‘Faces. Sir Cecil Beaton (1904- 
1980)” [tot 14/8] • “Passage” - Catheri
ne Yass [8/7 tot 28/8] * “Ed van der 
Elsken (1925-1990). Mijn Amster
dam” [tot 28/9]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
7020/620.47.58 
wo-vr llu-18u w 14-18x1
• "Zomeraccrochage" [tot 31/7]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJ Amsterdam 
7 020/423.30.46di-w 13-18xi
• “Groepstentoonstelling” - Job Koele- 
wijn, Jennifer Tee, Maria Roosen, Ga
briel Lester, Rob Birza, Merijn Bo- 
link... [tot 16/7]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 - 1019 LE Amster
dam
7 020/418.70.03 wo-w ll-17u30
• Jens Birkemose [tot 20/7] I Jeroen 
Hofman - fotografie [tot 21/7] • Peter 
Glandorff, Jef Diederen, Anton Marti

neau, Ger Lataster, Pieter Defesche, 
Constant [22/7 tot 7/9] • Konstanze 
Sailer - schilderijen [9/9 tot 7/10]
■ Glazen Huis
Amstelpark - Stadsdeel Buitenveldert - 
Amsterdam
7 020/422.20.89do-w 11-17»
• ‘Twee x twee” - Kitty Doomernik, 
Henk van Rooij [tot 24/7]
■ Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 - Amsterdam 
“Venezia!” [tot 4/9] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amster
dam
7 020/531.89.89di-w 11-18»
• "Fotoverzamelingen van Hans van 
den Bogaard en Josje Janse-de Ronde 
Bressa” [tot 4/9] • “Isidore van Kins- 
bergen (1821-1905)” [10/9 tot 4/12] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat 409 - 1017 PH Amster
dam
7 020/624.17.77wo-w 14-20a
• “Mooi voor boven de deur" - Jaap 
Vliegenthart [15/7 tot 4/9]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht 605 -1017Amsterdam 
7 020/523.18.22 
ma-vr 10-17u w-w 11-17x1
• “Palet Willet Eeen keuze uit de col
lectie van Abraham Willef ’ [tot 21/8] 
■ Sle we Galerie
Kerkstraat 105 A - 1017 GD Amster
dam
7 020/625.72.14 di-w 13-18»
• “Open volgens afspraak” {-D tot -/8]
• Kees Smits [3/9 tot 2/10]
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam 
7020/573.29.11 
dagelijks 10-18udo 10-21» 
• “Populism” - Fatma Akinci, Willem 
de Rooij, Matthieu Laurette, Cildo 
Meireles, Sean Snyda, Erik van Lies
hout Jeremy Della, Pa Kirkeby, 
Wang Du, Julika Rudelius, Sarah Mor
ris, Marc Bijl... [tot 28/8] * "Zomerop- 
stelling. Hoogtepunten uit de collectie 
vanaf 1970” [15/7 tot 23/9] • “Michel 
Majerus. Installaties en schilderijen 
1992-2002” [tot 16/10]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 - 1092 CK Amster
dam
7 020/568.82.00 
ma-vr 10-17u w-w 12-17u 
• “Zwart in dienst van Oranje. Afri
kaanse soldaten in Nederlands Indië" 
[tot 4/9] • “Het Kwaad. All about Evil” 
[tot 12/9]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 - 1011 BS Amster
dam
7 020/428.42.84 wo-w 12-18»
• ‘Tanz” - Daniela Wolfer/Pepo Sala
zar [tot 30/7]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 - 1071 CX Am
sterdam 
7020/570.52.52 
dagelijks 10-18u vr 10-22»
* “Van Gogh als stripfiguur” - Martin 
Lodewijk [22/7 tot 18/9] • “Van Gogh 
tekenaar. De meesterwerken” [tot 18/9] 
• “Prenten met een boodschap” [tot 9/ 
10]
■ W139
Oosterdokskade 5 -1011 AD Amster
dam
7 020/622.94.34 di-w 13-19»
• “Young Dictators’ Village” - Paolo 
ChiaseraF’Adieu" - David Maroto [tot 
21/8]

Apeldoorn________________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn 
Vosselmanstraat 299 -7311 CL Apel
doorn
7 055/526.84.00 ma+do 10-20u30 di- 
vr 10-17u30 wl0-17uw 13-17» 
• “Villawijk De Parken in Apeldoorn” 
[tot 31/7] • "Talens Palet 2005” [16/7 
tot 11/9]
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■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechiseweg 87- 6812AA Arnhem 
Cf 026/351.24.31 
di-m 10-17u zo ll-17u
• “Made in Arnhem” - vormgeving [tot 
18/9]

Beetsterzwaag___________________

■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 - 9244 CP Beetster- 
ovaag

0512/3823.76
za-zo ll-18u
• “Magie Squares” - Federico Bonelli 
& Maurizio Martinucci [tot 24/7]

Bergen_________________________

■ Museum Kranenburgh 
Hoftoon 26 -1861 CR Bergen 
P 072/589.89.27£-z013-17u
• “Der Mensch braucht das Bild” - Jaap 
Mooy [tot 18/9]

Breda 

■ Breda’s Museum
Parade 12 - 4811DZ Breda
Cf 076/529.93.00di-w 10-17u
» “Theatre of Pain” - Colin Peters [tot 
28/8]

Delft 

■ Museum Paul Tétar van Elven 
Koorranarkt67- 2611 EC Delft 
® 015/212.42.06di-w 13-17u
> “Thomas Simon Cool (1831-1870). 
Kunstschilder” [tot 30/10]

Den Haag_______________________

■ Artotheek Den Haag
Denneweg 14a-2514 CG Den Haag 
<f 070/346.53.37
di-wo vr-za 10-17u do 10-17u 19-21u
► “Den Haag onder ogen” - Eko 
Nugroho [21 n tot 28Z8]
■ Fotomuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
<f 070/33811.40di-w 14-22\i
• Helena van der Kraan [tot 21/8] • 
Ruud van der Peij [27/8 tot 13/11]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den 
Haag
® 070/33811.11 di-w ll-17u
» Toon Verhoef [tot 14/8] • “Prenten
kabinet; Odilon Redon (1840-1916)”/ 
"Kees Verwey (1900-1995), een over- 
zichf ’ [tot 21/8] • “Andere cultuur, an
dere muziek” [tot 28/8] * ‘Thinking in 
Glass. Hedendaagse glaskunst uit Tsje
chië en Slowakije”/”Indische zomer” 
[tot 11/9] • “Andere culturen, andere 
muziek" [tot 18/9] • “Jacoba van 
Heemskerk & Piet Mondriaan” [tot 25! 
9] • “Franse 19de eeuwse landschap
pen uit de Triton Collectie” [tot 30/10] 
b “Prentenkabinet; affiches” [27/8 tot 
21/11]
■ Haagse Kunstkring
Denneweg 64 -2514 Cl Den Haag 
f 070/364.75.85 
di-w 12-17u w 13-17u
• “Den Haag Creatief’ [15/7 tot 2/8] • 
“Kunststof’ [5 tot 30/8]
■ Museum Mesdag
Laan van Meerdervoort 7 - 2517 AB 
Den Haag
<f 070/363.54.50di-w 12-17u
• “Isaac Israels en Raden Mas Jodjana. 
Een Indische vriendschap” [tot 25/10]
■ Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag 
<f 070/365.89.85ma-w 12-17u
• “My Other Car Is a Broom” - Lara 
Schnitger/Bik Van der Pol [tot 20/8] • 
“Welcome to Fusedspace Database. 
Nieuwe technologie in/als publieke 
ruimte" [27/8 tot 8/10]

Domburg_______________________

■ CBK Zeeland
Kasteel Westhove - Dornburg
Cf 0118/61.14.43 ma-vr 9-17a
• "Zomeratelier Bert Frijns en Barbara 
Voif ’ [tot 4/9] • “Verborgen lanen in 
natuurgebied de Manteling” - Pat 
Warner, Marc De Roover, Charlotte 
Brunetti, Stephan Vee, Kees Wijker, 
Teja van Hoften, Osama Seo... [16/7 
tot 30/10]

Dordrecht

■ CBK Dordrecht
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
Cf 078/631.46.89 wo-w 12-17u do 12- 
21u
• “In de hand gehouden” - Damiët van 
Dalsum [tot 16/7]
■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dor
drecht
Cf 078/648.21.48di-w ll-17u
• “Dromen van Dordrecht” [tot 21/ 
8] • “Gebroeders De Witt. Macht en 
onmacht in de 17de eeuw” [10/9 tot 
15/1]

Egmond aan Zee_________________
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5 ■ Galerie Conny van Kasteel 

Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aanTee
Cf 072/506.715do-w 15-19a
• Enrico Castellani, André Evrard, Rolf 
Forster, E.R. Nele, Anthinie Sas [tot -I 
8] • Anthonie Sas, Enrico Castellani, 
Rolf Forster, E.R. Nele, André Evrard 
[tot 25/9 (gesl. 4/8 tot 10/9)]

Eindhoven 

■ MU
Emmasingel20- 5611 AZ Eindhoven
<f 040/296.16.63 
ma-vr 10-18u za ll-17u w 13-17u
• “Zoo” - Han Hoogerbrugge [3/9 tot

■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eind
hoven
<f 040/252.90.93
di-w 13-17»
► “Oog op portretten. Portretkunst 
van Brabantse schilders"P'Met ge
duld gecomponeerd” - Annemarie 
Petri [tot 4/9]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven
<f 040/238.10.00
di-W ll-17u do 11-2 lu
► Jef Geys/Cosey Fanni Tutti [tot 21/8]
I David Claerbout, Robert Kusmirow- 
ski [tot 11/9]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe 
Lasondersingel 129-131 - 7514BP En
schede
<f 053/435.86.75
“Getekende ruimte” - Loes van der
Horst [tot 31/7] • “Echo” - Nicolas 
Dings [tot 25/9]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Gronin
gen
<f 050/366.65.55
di-w 10-17»
I Hussein Chalayan - mode [tot 4/9] • 
“Van Kirchner tot Kandinsky. Duits 
expressionisme uit Nederlandse musea 
1919-1964” [tot 18/9]
■ Stichting Fotografie Noorderlicht
Aa-kerk - Groningen
Cf 050/31822.27
ma-vr 10-21»
• “Noorderlicht 2005. Traces & 
Omens. Photography and die Visuali
sation of Tune” [4/9 tot 9/10]

Haarlem

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47 - 2011 EP Haar
lem
cf 023/534.05.84
di-w 12-17UW13-17»
• “Creative Immigratie in NL. Typisch 
NL architectuur door NO NL architec
ten” [tot 21/8] * “Nut, noodzaak, waar
de” - BDG Architecten Ingenieurs [tot 
26/8]
■ De Hallen Haarlem
Vleeshal en Verweyhal
Grote Markt 16 - Haarlem 
cf 023/511.57.75 
di-W ll-17uw 12-17»
• “De dames van Kees Verwey”/ 
’’Onvergetelijke vrouwen. Een keuze 
uit de collectie van het Spaarnestad 
Fotoarchief"P'Blik op vrouwen. Por
tretten uit de fotocollectie”/ 
’’Portretten” - Arnoud Holleman [tot 
11/9] • “Drie schilderijen gerestau
reerd” [tot 18/12]
■ De Vishal
Grote Markt20 - 2011 RD Haarlem
<f 023/532.6856
di-w ll-17uw 13-17»
• “Bloemendal, 6 juni 2005. Het Ka- 
beljauwgenootschap” [tot 7/8]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen
<f 045/577.22.10
di-vr ll-17u w-w 13-17»
* “Attitudes 5” - Lieven Hendriks, Ma- 
chiel van SoestP'ELF collectieaanko- 
pen 2004” [tot 4/9]

Hengelo_________________________

■ Kunstcentrum Hengelo
Industriestraat 17a-7553 CK Hengelo 
cf 074/291.02.32 
di-w 13-17u w 11-16»
» "Zeit-Schrift, 2005, Jg.53, nr.l” -
Mare Schepers [tot 31/7]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 
cf 0229/28.00.28 
ma-vr ll-17u w-w 14-17»
• Gérard Di-Maccio - schilderijen [tot 
31/7]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren
<f 035/539.3939
di-w ll-17u w 12-17»
» “Dirk Filarski (1885-1964) en Dirk 
Smorenberg (1883-1960). Schilders
vrienden” [tot 17/7] • “Samen” [23/7 
tot 31/8]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
cf 058/255.55.00 
di-w 11-17»
• "Nearly There” - Claire Harvey [tot 
21/8] • ‘Not She” - Ine Larners [tot 28/ 
8]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250-Maastricht 
cf 043/329.01.90 
di-w 11-17»
• "Anschool" - Thomas Hirschhorn 
[tot 11/9] • "Wall Drawing #801, Spi
ral 1996” - Sol LeWitt [tot 712]
■ Marres
Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
cf 043/327.02.07 
di-w 13-18»
• “Monster Trucks” - Corey McCorkle 
[tot 31/7]

Middelburg

■ SBK Middelburg 
De Kabinetten
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
<f 0118/65.22.00di-w 13-17»
• “Een selectie uit het MuHKA” - Mi
chelangelo Pistoletto, Luc Tuymans, 
Bruce Nauman, Gordon Matta-Clark, 
Marlene Dumas... [tot 11/9]
■ Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg
Markt - Middelburg 
cf 0118/65.2200di-w 13-17»
• “Een selectie uit het MuHKA” - Mi
chelangelo Pistoletto, Luc Tuymans, 
Bruce Nauman, Gordon Matta-Clark, 
Mariene Dumas... [tot 11/9]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg
<f 0118/626&55ma-w ll-17uw 12-17»
• “Wonderkamer: Cinerama” [tot 
11/9]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof 
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
Cf 024/360.88.05
di-vr 10-17u w-W 12-17»
► “Moderne favorieten. 50 jaar collec
tie moderne kunsf ’ [tot 7/8] • “De ge
broeders Van Limburg. Nijmeegse 
meesters aan het Franse hof (1400- 
1416)”/’Les Très Riches Heures door 
hedendaagse dichters en beeldend kun
stenaars” [30/8 tot 20/11]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss
Cf 0412/62.93.28di-w 12u30-16u30
• “Etans van der Sanden (1943-1996).
Grafisch kunstenaar” [tot 7/8]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo
<f 0318/59.12.41 di-w 10-17»
• “De favorieten van Helene” [tot 1/9]
► “Happy Foresf ’ - Atelier Van Lies
hout [tot 2/10]

Piasmolen

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586 Piasmolen 
<f 024/696.21.76vr-w 12-17»
• “Niet om te zitten” [tot 11/9]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
<f 0475/33.34.96 
di-vr ll-17u w-w 14-17»
• “Harrie Tillieprijs. Vormgeving in 
het voetspoor van Pierre Cuypers" [tot 
4/9]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<f 010/436.37.13
di-vr H-16u30 w ll-17u w 12-17»
► “Light and Form. Modernistische vil- 
la-architec tuur en fotografie uit Honga
rije (1927-1950)” [tot 18/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westwedijk341 - 3015AA Rotterdam
<f 010/440.03.01
di-w 10-17u w 11-17»
• “Gaudi. Dromen en bouwen” [tot 
18/9]
■ Museum
Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CK Rotter
dam
Cf 010/441.94.00di-w 10-17»
• “A Chronicle of Modem Times” - 
Robert Crumb [tot 4/9] • Thomas 
Rentmeister [tot 11/9] • “Project Rot- 
terdam” - Babak Afrassiabi, Atelier 
Van Lieshout, Lara Almarcegui, Anti- 
strot, The Buggers, Bik Van der Pok 
Mare Bijl, Jurgen Bey, Lidwien van de 
Ven, Crimson, Jeanne van Heeswijk, 
Jeroen Jongeleen... [tot 18/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
Cf 010/440.12.00
di-w 10-17u w 11-17»
I “Flow. Blauw voor groen” [tot 21/8] 
► “2de Internationale Architectuur Bi
ënnale Rotterdam: Polders, een thea
ter van land en water" ’/Three Bays: 
Tokio, Amsterdam en Venetië” [tot 4/ 
9] • “Een vorstelijke tentoonstelling” 
[tot 23/10] » ‘Net binnen. De Neder
landse huiskamer herontworpen" [4/9 
tot 4/12]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rot
terdam
<f 010/213.20.11 di-w 11-17»
• “Industrie in beeld” [tot 28/8] • “Oc
cupying Space. De Generali collectie” 
- Dan Graham, Martha Rosler, Hans 
Haacke, Allan Sekula... [tot 28/8]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
cf 010/476.76.44 do-w 13-18»
• Rob van Avesaath, Chris Baaten, 
Berrie van Beers, Bruce Gemand, Han- 
neke Klinkum, Hans Könings, Marjan 
Laaper, Lex van Lith, Toos Nijssen, 
Sally Reynolds, Anne-Marie van 
Sprang... [tot 7/8]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rot
terdam
<f 010/411.01.44
di-W 11-18»
I “Occupying Space. The Generali 
Collection” - Valie Export, Dan Gra
ham, Hans Haacke, Harun Farocki, 
Hans Hollein, Elke Krystufek, Adrian 
Piper, Martha Rosler, Allan Sekula, Pe
ter Weibel, Franz West, Heimo Zober- 
nig... [tot 28/8]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheve
ningen
cf 070/35858.57
di-W 11-17»
• ‘Traditie in nieuwe vormen. Heden
daagse beeldhouwkunst uit China” [tot 
11/12]

Schiedam

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 -3111 Schiedam
cf 010/426.15.57
do-w 13-18»
► “Niet netjes” [tot 28/8]
■ Stedelijk Museum Schiedam
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
(f 010/246.36.66
di-w ll-I7u w 12u30-17»
• “Summer of Beauty. Sieraden, de 
keuze van Schiedam”/”Almost Per- 
feet” - Kirsten Geisler, Caren van Her
waarden, LA. Raeven, Silvia B. [tot 
28/8]

‘s-Hertogenbosch________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Herto
genbosch
<f 073/687.7877
di-vr 10-17u w-w 12-17»
• Jeroen van de Ven [tôt 31/7] • “Wat 
beweegt de kunstenaar? Eigentijdse 
kunst uit Nootd-Brabanf ’/Evert Thie
len [tot 4/9] • Koosje Schmeddes [6/8 
tot 25/9]

Sittard

■ Museum Het Domein 
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 
Cf 046/451.34.60
di-w 11-17»
• “De Liefde Natuurlijk” - Susan Cian- 
ciolo,, Thomas Campbell, Jesper Just, 
Tracey Emin, Adam Leech, Martine 
Stig... [tot 21/8]

Tilburg_________________________

■ De Pont museum voor heden
daagse kunst
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
Cf 013/543.83.00di-w 11-17»
• Anne Daems [tot 28/8] • Wolfgang 
Laib - tekeningen, fotografie [tot 25/9] 
» Ine Vermee [3/9 tot 23/10] » “Over
zicht werk 1995-2005” - Robert Zand
vliet [10/9 tot 8/1]

Utrecht 

■ BAK, basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 4 - 3512 PH 
Utrecht
cf 030/231.61.25 
wo-vr 12-17u w-w 13-17»
• ‘Test Department #1” [4/9 tot 16/10]
■ Casco
Oudegracht366 - 3511PP Utrecht 
cf 030/231.99.95di-vr 10-18»
• “Public Club. Ontwerpposities #3” - 
Ben Laloua, Didier Pascal [tot 17/7]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
<f 030/236.23.62 
di-w 10-17u w 12-17»
» “De Penselen 2005” [tot 28/8] » “Al
les werd anders. Nederlandse schilder
en beeldhouwkunst uit de 19de eeuw” 
[24/7 tot 28/8]
■ Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 
<f 030/231.3835 
di-vr 10-17u w-w 11-17»
• “Verstilde emotie. Beeldhouwkunst 
uit heden en verleden” [28/8 tot 14/8]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
Cf 077/351.34.57di-w 11-17»
• “Hoe mag ik je noemen?” - Hamid el 
Kanbouhi [tot 18/9] • “Obsessions & 
Fears” - Agata Siwek [tot 2/10]

Vijfhuizen_______________________

■ Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 - 2141 EB Vijfhuizen 
cf 023/564.04.26 
vr-w 13-17»
I “Monument Betekenis geven tegen 
wil en dank” - Guy Bahir, Loes Hee- 
bink. Laurent Liefooghe, Antonis Pit
tas [3/9 tot 6/11]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 -Vlissingen
Cf 0118/41.55.05 
do-w 12-17»
• Philippe Tonnard, Jeanny Golem- 
biewski [17/7 tot 28/8]
■ Zeeuws Maritiem Muzeeum
Vlissingen
Nieuwendijk 15 - 4381 Vlissingen 
cf 0118/41.24.98 
ma-vr 10-17u w-w 13-17»
• “Werk in uitvoering” - Jan Sanders - 
tekeningen [tot 2/10]

Weert

■ Gemeentemuseum
De Tiendschuur
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert
<f 0495/52.56.10di-w 14-17»
• “Body Art Versierde Weertenaren" 
[tot 2/10]
■ Museum Jacob van Home
Markt 7 -6001EJ Weert
<f 0495/53.19.20di-w 14-17»
• “Aanwinsten en restauraties” [tot 
16/10]

Oostenrijk

Graz 

■ Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz
Cf 0316/80.55.500
di-w 10-18u do 10-20»
• “Chikaku. Time and Memory in Ja
pan” [tot 11/9]

Klosterneuburg

■ Sammlung Essi
An derDonauAu 1 - 3400Klosterneu
burg
Cf 02243/370.50.150
di-w 10-19u wo 10-21»
► “Body Fiction Nature” - Maria 
Lassnig [tot 28/8] > “Figure sculptu
re” - Atelier van Lieshout, Joannis 
Avramidis, Stephan Balkenhol, Ge
org Baselitz, Daniel Büren, Tony 
Cragg, Jörg Immendorff, Markus 
Liipertz, Jonathan Meese, Erwin 
Wurm... [tot 6/11] • “Antoni Tapies 
& Arnulf Rainer. Porteurs de secret” 
[tot 29/1]

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien
<f 01/587.53.07
di-w 10-18»
• Michael Krebber, Catherine Sullivan, 
Terence Koh [tot 4/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien
<f 01/504.98.80
di-vr ll-18udo ll-20u W-W 11-16u
• “History History” - Gustav Metzger 
[tot 28/8]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien
<f 01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20»
I Surasi Kusolwong [tot 28/8] • "Ar- 
chitektur und Kunst Dialoge” [7 tot 
25/9]
■ Kunsthalle Wien
Museumsquartier

Museumplatz 1 -1070 Wien
<f 01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20»
► “Lebt und arbeitet in Wien II" [tot 
4/9] • “Das unmögliche Theater. Per- 
formativitat im Werk von Pawel Alt
hamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna 
Kozyra, Robert Kusmirowksi...” [tot 
30/10]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura
Contemporania de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona
<f 093/306.41.00
• “L’occident vu de l’orient’ [tot 25/9]
■ Museu d’Art Contemporain
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona
<f 093/412.08.10
wo-vr 12-20u w 10-20u w 10-15»
• “Walking Distance from the Stu
dio” - Francis Alÿs [tôt 29/8] • 
“Works 1960-2004” - Stanley 
Brouwn [tôt 25/9]
■ Fundacio “La Caixa”
Centre Cultural
Passeig de Sant Joan 108- 08037Bar
celona
<f 03/458.89.07
Rineke Dijkstra [tot 21/8]

Valencia 

■ IVAM
C/Guillem de Castro 118 - 46003 Va
lencia
Cf 06/386.30.00
I “Dali, El Quijote" [tot 28/8] * Antho
ny Caro [tot 4/9] • “Whistler Music” 
[21/7 tot 11/9]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
Cf 062/835.23.30 
di-w 10-17u do 10-20»
• ‘Nothing is Lighter than Light" - 
Maikus Raetz [tot 28/8] • Sophie 
Taeuber-Arp - grafiek/Bridget Riley 
[3/9 tot 13/11]

Basel

■ Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Basel
<f 061/645.97.00
dagelijks 10-18»
» “René Magritte (1898-1967). The
Key to Dreams” [7/8 tot 27/11]
■ Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 - 4051 Basel
<f 061/206.99.00
di-vr ll-18u do ll-20u30w-w 11-17»
* Tomma Abts/'Black Wholes” - Carl
Andre/Artur Zmijewski [tot 28/8]
■ Schaulager
Ruchfeldstras.se 19 - 4142 Basel
cf 061/335.32.32
di-vr 12-18u do 12-19u w-W 10-18»
► “Jeff Wall Photographs 1978-2004”
[tot 25/9]

Bern 

■ Kunstmuseum Bem
Hodlerstrasse 12 - 3000 Bem
<f 031/311.09.44
di- 10-21u wo-w 10-17»
• “Mahjong Contemporary Chinese 
Art from the Sigg Collection” [tot 
16/10]

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem
<f 031/350.00.40
di 10-21u wo-w 10-17»
• “Off Key” - Knut Asdam, Mike Bou
chet, Gert Verhoeven, Stefan Briigge- 
mann, Pavel Biichler, Ivan Grubanov, 
Suchan Kinoshita, Pamela Rosen
kranz... [tot 7/8] » "Atelier 5” [18/8 tot 
4/9]

Fribourg________________________

■ Fri-Art
Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 
cf 037/23.23.51
di-vr 14-18u w-w 14-17»
► “Shaping Imagination. Interior 
View” - Jonas Dahlberg, Pascal Danz, 
Clare Goodwin, Monique Kwist, 
Langslands & Bell, Toby Paterson, 
Riccardo Previdi, Silke Schatz, Tho
mas Schiitte... [tot 4/9]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
cf 041/226.78.00 
wo 10-20u di-w 10-18»
* “Leon Kossoff. Ausgewâhlte Gemal
de 1956-2000” [tot 24/7] » "Ergriffen- 
heit. Werke aus der Sammlung von 
Hodler bis Henning” [tot 13/11] • “A 
Kind of Magic. Die Kunst des Verwan- 
deins” [6/8 tot 27/11]

Winterthur

■ Fotomuseum Winterthur 
Griizenstrasse44 - 8400 Winterthur 
<f 052/234.10.60
di-vr 12-18uw-W ll-17u wo 12-19u30 
• “In the Still of the Afternoon” - Alex 
Morel/'Work by African Photograp
hers from the Alex Van Gelder Collec
tion”/ Werner Ignaz Jans [tot 21/8] • 
‘The Dream of Myself, the Dream of 
the World. From the collection of the 
Fotomuseum Winterthur” [tot 9/10]
■ Kunstmuseum Winterthur 
Museums trafic 52 - 8402 Winterthur 
Cf 052/267.51.62
di 10-20u wo-w 10-17»
• John Chamberlain [3/9 tot 20/11] * 
“Von Calame bis Anker. Zeichnungen 
und Aquarelle des 19. Jahrhundert” [tot 
4/12]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Dmmatstrqfte 270 - 8005 Zürich
Cf 01/272.15.15
di-vr 12-18u w-W 11-17»
I Scott Myles, Keren Cytter [tot 14/8]
■ Migros
Museum ftir Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 - 8005Zürich 
cf 01/277.20.50
di-vr 12-18u w-w 11-17»
* “Horizontal Memories” - Yoko Ono 
[tot 14/8]
■ Kunsthaus Zurich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich
<f 01/251.67.65
di-do 10-21U vr-w 10-17»
* “Henri Cartier-Bresson (1908-2004) 
und Alberto Giacometti (1901-1966)” 
[tot 7/8] • “Pieter Claesz. Stilleben im 
Goldenen Zeitalter" [tot 21/8] • Mi

roslav Tichy/The Art of the Archive. 
Fotos aus dem Archiv des LAPD” [15/ 
7 tot 18/9] > "Leftoovers" - Nedko So- 
Iakov [2/9 tot 13/11]
■ Museum fur Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
cf 01/446.21.11 
di-vr 10-18u w-w 10-17»
I “Einfach Komplex. Bildbaume 
und Baumbilder in der Wissen
schaft” [tot 4/9] • "Trickraum" [3/8 
tot 13/11] • “Schweizer Möbel im 
Bild" [tot 31/12]
■ Museum Bellerive
Höschgasse3 - 8034 Zurich 
cf 01/383.43.76 
di-do 10-20u vr 10-17u w-w 11-17»
• “Simply Droog. 10+1 années de de
sign d’avant-garde aux Pays-Bas” [tot 
2/10]

De volgende De Witte Raaf ver
schijnt op 15 september 2005. 
Gegevens voor de agenda moe
ten binnen zijn vóór 15 augustus 
2005 op het postbusadres: Post
bus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf 
will be released on 15 August 
2005. Please send your irforma- 
tion before 15 September2005 to: 
Postbus 1428 B-1000Brussel 1.

Ruchfeldstras.se
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NUMMER 112-NOVEMBER-DECEMBER 2004 

■ Dirk Lauwaert De Roeping, de Kunstenaar en hun Carrière 
■ Hinrich Sachs Speelruimte voor beslissingen Een gesprek 
met Anna Winteler ■ Alexander Koch Het verlaten van de 
kunst Waarover we (kunnen) spreken als we over het uit de 
kunst stappen spreken ■ Koen Brams en Dirk Pültau 1980 
Gesprekken met Guillaume Bijl, Leo Steculorum en Walter Van 
Rooy • Rudi Laermans De draaglijke lichtheid van het kun
stenaarsbestaan Over de onzekerheden van artistieke carrières 
■ Use Kuijken Wim Wauman ■ Bart Meuleman Shuggie’s 
Misfortune ■ Catherine Robberechts Wat te doen? Over 
het vroege werk van Franciska Lambrechts • Geert Bekaert 
Wegen van vrijheid Luc Deleu ’s T. O.P. Office ■ Bart Meuleman 
Het kunstbeleid van het Vlaams Blok

NUMMER 113- JANVARI-FEBRUARI2005

De Vlaamse Regering De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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PRAKTISCHE GEGEVENS

■ Paul De Vylder Een monsterlijk perspectief Over de waanzin 
van de taal en de schoonheid van de kunsten ■ David Nolens 
Deze schrijver en zijn pathetiek ■ Koen Brams en Dirk Pültau 
1980 Een gesprek met Guillaume Bijl deel 2—2.1 Oeuvre en 
werkwijze ^2.2 Leven, carrière en het vroege werk 
■ Wouter Davidts “Mijn studio is waar ik me bevind” Daniel 
Buren en de afschaffing van de studio • Mare Kregting 
De coördinaten van het andere ■ Bart Meuleman The Beach 
Boys, een tragedie ■ Bart Meuleman Ondertussen in het 
SMAK ■ Koen Brams VB (Slaap goed, Peter Vandermeersch)

NUMMER 114 - MAART-APRIL 2005 

■ Jan Blommaert Blokspraak ■ Jorinde Seijdel In het hart 
van het ontstaan De computer als werkplek van de kunstenaar 
■ Dirk Van Huile De mogelijkheidszin vanhetmanuscript• 
Eddy Bettens Een flauwe grap ■ Geert Bekaert De intimiteit 
van de werkplek Kunstgeschiedenis volgens Daniel Arasse ■ 
Dirk Lauwaert Kijk zonder mouwen! Chanel, Visconti en 
Romy Schneider ■ Koen Brams & Dirk Pültau Wat zegt u 
de tentoonstelling Dear LCC1 ■ Maaike Bleeker Nostalgia for 
an age that never existed Over Life, Once More

NUMMER 115 -MEI-JUNI2005 

■ Koen Brams en Dirk Pültau Visionair België EenAbece- 
darium • Geert Bekaert De vermomde werkplek • Rudi 
Laermans De intimiteit van een dansstudio (een essayistische 
speculatie) ■ Rudi Laermans De sociabiliteit van een dans
studio (een sociologische herinnering) ■ Sven Lütticken 
Progressieve striptease Oude en nieuwe performance-ideologie 
■ Steven Jacobs Caleidoscopen met bewustzijn Over op
komst, ondergang en simulatie van de Street Photography ■ 
Alain Badiou Filosofische overwegingen bij het hoogst merk
waardige gebruik van de stembusgang, gebaseerd op een ana
lyse van recente verkiezingen in Frankrijk ■ Bart Meuleman 
Het VB is geen partij als een andere

IN HET VOLGENDE NUMMER

Over het televisieoeuvre van Jef Cornelis (in samenwerking 
met Koen Brams)

■ Irene Cieraad Cultureel antropologe, als senior onderzoe
ker verbonden aan de Vakgroep Interiors and Design van de 
Faculteit Architectuur van de Technische Universiteit Delft. 
Zij verricht onderzoek naar de veranderende culturele beteke
nis van wonen, interieurvormgeving, huishouden en technolo
gie in de westerse samenleving. Publicaties: At Home: An 
Anthropology of Domestic Space (Syracuse, New York, Syracuse 
University Press, 1999) en Honderd jaar wonen in Nederland 
1900-2000 (Rotterdam, 010 Pubfishers, 2000).
■ Fredie Floré Ingenieur-architect. Als assistent verbonden 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universi
teit Gent. Zij bereidt een proefschrift voor met als titel Lessen 
in Modem Wonen? Een architectuurhistorisch onderzoek naar 
de communicatie van modellen voor modem wonen in België; 
1945-1958.
■ Jouke Kleerebezem Beeldend kunstenaar. Woont en 
werkt vanuit Saint Germain des Bois en Amsterdam.
■ Rudi Laermans Doceert algemene sociologie en cultuur- 
sociologie aan de K.U.Leuven, waar hij tevens het Centrum 
voor Cultuursociologie leidt. Recente publicaties: Het cultureel 
regiem (2002) en, samen met Pascal Gielen, Een omgeving 
voor actuele kunst (2004).
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks De 
Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever).
• Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Doceert 
kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 
Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, waaronder Art- 
forum, Afterimage en New Left Review.
■ Johan Lagae Ingenieur-architect, verbonden aan de Vak
groep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent 
Verricht onderzoek naar koloniale architectuur in Afrika. Publi
ceerde onder meer een oeuvrecatalogus over architect Claude 
Laurens (Vlees & Beton, UGent, 2001). Is een van de samen
stellers van de tentoonstelling Het geheugen van Congo. De 
koloniale tijd (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, 
Tervuren, 2005).
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Hoofdredacteur van De 
Witte Raaf.
■ Gijs van Oenen Politicoloog en rechtsfilosoof. Hij is als 
universitair docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbe
geerte van de Erasmusuniversiteit Rotterdam.
• Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurthe- 
orie aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de 
Universiteit Gent, (bart.verschaffel@ugent.be)
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vanabbemuseum
09.07.2005 t/m 11.09.2005

uit de collectie:
Verhalen uit Europa
schilderijen en werken op papier uit de eerste helft van de 20e eeuw

Met werken van o.a. Georges Braque, Marc Chagall, Robert Delaunay, 

Fernand Léger, Pablo Picasso, Max Beckmann, Wassily Kandinsky, 

Oskar Kokoschka, Herman Kruyder, Constant Permeke, Jan Sluijters, 

Charley Toorop, Constant, Joan Miró, Hendrik Werkman.

t/m 21.08.2005

Jef Geys
overzichtstentoonstelling

t/m 11.09.2005

David Claerbout
video-installaties

t/m 11.09.2005

Robert Kusmirowski
eerste solo museumpresentatie

Bilderdijklaan 10,5611 NH Eindhoven, Nederland
T +31 (0)40 2381000, info@vanabbemuseum.nl, www.vanabbemuseum.nl

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD STDSGLR presenteert
Stadsgalerij Heerlen ■

7 JULI T/M 4 SEPTEMBER 2005

OVER LIEFDE I ON LOVE
De tentoonstelling is geïnspireerd door de film 

0 Amor Natural van Heddg Honingmann
met werk van 

Susan Cianciolo, Thomas Campbell, Tracey Emin, Jesper Just, 
Adam Leech, Jacqueline Machado de Souza, Martine Stig 

en met aan de collectie van het museum 
gerelateerde oude en nieuwe liefdes

4 juni t/m 21 augustus 2005

ATTITUDES 5 
Lieven Hendriks 
& Machiel van Soest

ELF_collectieaankopen 2004

IN DE PROJECTRUIMTE
SANDRO SETOLA Form Follows Death
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