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Archeologie van de computer

Amper drie decennia geleden drong de 
computer onze huiskamers binnen en 
toch kunnen we ons het leven zonder 
computer niet meer voorstellen. Dit 
nummer gaat over het moment – ergens  
in de tweede helft van de jaren 80 – dat 
‘iedereen’ computers begon te gebruiken. 
Twee teksten – een soort ‘wat voorafging’ 
– dalen dieper af  in de tijd. Via het verhaal 
van computerpionier Alan Turing maakt 
Friedrich Kittler duidelijk dat de compu-
ter wortelt in de oorlogsindustrie. Gijs van 
Oenen bespreekt een recente documen-
taire van Adam Curtis die in All Watched 
Over by Machines of  Loving Grace betoogt 
dat wij naar de wereld en naar onszelf  in 
cybernetische metaforen zijn gaan kijken. 
We hebben onszelf  in de ban van de 
computer geslagen!
 De opkomst van de computer ging met 
talloze beloftes gepaard. Daniël 
Robberechts herinnert ons aan enkele 
ervan in zijn eerste digitale dagboeknoti-
ties uit 1986-1987. Een ervan is de hoop op 
totale experimentele vrijheid: ‘De tekst-
verwerker maakt eerst helemaal komaf  
met alle remmingen, alles kan uitgepro-
beerd worden vóór er ook maar iets op 
papier komt.’ Robberechts wantrouwt de 
computer echter ook. Hij associeert hem 
met vormen van machtsoefening (‘Denk-
baar dat lagere werknemers flink gepest 
worden door het plezier dat hogere 
kaderleden beleven aan het organiseren-
op-de-computer.’) en sociale ontbinding 
(‘De MAChine als tegenzet op de tv: een 
scherm dat helemaal van mij alleen is.’). 
Dirk Van Hulle gaat op zoek naar de 
effecten van de computer op het (literaire) 
schrijven en bespreekt deze in het licht van 
de twee daaraan voorafgaande schrijf-
praktijken: het handschrift (het manus-
cript) en de schrijfmachine (het typoscript). 
 Eén bijdrage handelt over computer-
kunst in de strikte zin van het woord: een 
dubbelgesprek dat Koen Brams en Dirk 
Pültau voerden met Jef  Cornelis en Pol 
Hoste over Cornelis’ baanbrekende 
liveprogramma IJsbreker, met name over 
de 20ste episode over computerkunst. In 
drie andere bijdragen staat de impact van 
de computer op het werk van kunstenaars 
centraal. In een interview met Guido 
Goossens vertelt Suchan Kinoshita dat de 
computer niet alleen haar veranderlijke 
installaties een onvoorspelbare logica 
verleende, maar ook haar werkmethode 
grondig veranderde: ‘Ik ben steeds meer 
weggegaan van het verhalende, en steeds 
meer gaan denken in termen van compo-
sitie.’ Pieter T’Jonck spreekt met architect 
Stéphane Beel over de effecten van de 
overgang van de tekentafel naar het 
beeldscherm. Erwin Jans ten slotte heeft 
het met theatermaker Guy Cassiers en 
video-ontwerper Arjen Klerkx over het 
gebruik van (computergestuurde) 
technologie in het theater. Bij geen van 
deze drie ‘gebruikers’ is de verhouding  
tot de computer vrij van ambiguïteit. 
Kinoshita merkt op dat het apparaat haar 
‘in slaap dreigt te sussen’, Beel houdt een 
vurig pleidooi voor de handmatige schets 
en hoewel Cassiers’ voorstellingen bulken 
van de technologie, laat hij graag opmer-
ken dat hij de technische kant van de zaak 
liever aan anderen overlaat.
 De bijdragen over literatuur, architec-
tuur en beeldende kunst lopen niet 
toe vallig telkens uit op een discussie over 
de betekenis van de computer voor de 
archiveringsmethodiek. In de laatste 
bijdrage in dit nummer – een interview 
van Koen Brams en Dirk Pültau met Joëlle 
Tuerlinckx over haar archiefpraktijk – 
komt op zijn beurt de computer van de 
kunstenares ter sprake.
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FRIEDRICH KITTLER

Van alle diensten die de postmoderniteit 
karakteriseren, zijn computers de meest 
essentiële. De 19de eeuw dacht in termen 
van energie en productie, de 20ste eeuw in 
termen van informatie en denken. Intelli
gentie wordt een service, een dienstverle
ning die van intellectuelen op machines 
overgaat. De wereldgeschiedenis van het 
dier dat spreekt en telt, eindigt in machines 
die deze activiteiten automatiseren door het 
verschil tussen letters en cijfers af  te schaf
fen. In 1937 bewees Alan Turing dat al wat 
berekenbaar is ook bestuur en schakelbaar 
is. Vandaar zijn waarschuwing in 1951, 
drie jaar voor zijn dood: ‘Vanaf  een gegeven 
moment zullen we er moeten van uitgaan 
dat de machines de macht overnemen.’
 Macht is geen dienst. Het voortdurende 
gepraat over het ‘computertijdperk’ – waar
bij de gecomputeriseerde beelden alvast 
voor de nodige zelfreclame en verkoopscij
fers zorgen – benadert geenszins waar het 
om gaat. Omschrijvingen zoals ‘postmoder
niteit’ voor het tijdvak waarin we leven, ver

hullen alleen maar dat intelligence in het 
wonderlijk meerduidige Engels van de 
wereldmacht ook spionage betekent en 
intelligence service ook geheime dienst. Geen 
enkele organisatie of  firma heeft meer tot de 
opkomst van het computertijdperk bijge
dragen dan het Amerikaanse National 
Security Agency, sinds 1952 het centrum 
van de strategische ontcijfering van gehei
me boodschappen. En als de Sterrenoorlog 
uitbreekt, is dat alleen maar om ‘de alge
meen aanvaarde militaire premisse’ te 
bevestigen ‘dat in elke toekomstige oorlog 
de overwinning voor het kamp zal zijn weg
gelegd dat het elektromagnetische spec
trum het best weet te controleren’.
 In de marge van dergelijke voor hen 
onleesbare informatiestromen spreken his
torici liever van een Tweede Industriële 
Revolutie dan van een Tweede of  Derde 
Wereld oorlog. In hun optiek voltooien de 
computer als hardware en de cybernetica 
als software van het vroegere denken een 
vreedzame vooruitgang die in de loop van 
twee eeuwen heeft geleid tot de automatise
ring van de industriële productie en van de 
sturing van de economie. De (post)historio

grafie van de grote bedrijven verschuift de 
oorsprong van de eigen wordprocessors 
naar het vrije spel van de marktkrachten 
onder elkaar (en, in het beste geval, tegen de 
onverschillige natuur).
 Maar wat we vandaag de dag als ‘intelli
gentie’ in de zin van service van machines 
kennen (iets wat doorgaans niet meer in 
vraag wordt gesteld), dat vond zijn oor
sprong in en stond in dienst van ‘intelligen
tie’ in de betekenis van geheime dienst. 
Lang alvorens ze voor een ware revolutie 
zorgden in onze kantoren en boeken, onze 
drukkerijen en databanken, hadden com
puters al een Wereldoorlog beslist, de 
Tweede. ‘Historische eerlijkheid’ gebiedt 
ons de computer als een wapen te beschou
wen. ‘Zonder deze context is het absoluut 
onmogelijk om de ontwikkeling ervan te 
begrijpen.’
 Ook de wiskunde heeft een geschiedenis, 
al was het maar omdat haar cesuren 
geschiedenis schrijven. Wat Turing in 1937 
bewees, ongeveer tegelijk met Emil Post en 
Alonzo Church, daarvoor was toen plots de 
tijd rijp. De wiskunde veranderde haar defi
nitie in een automatisch wapen.

Alan Mathison Turing, 1951

www.dewitteraaf.be

redactie & administratie: DWR/TWR vzw
Postbus 1428 – 1000 Brussel 1

t.: 32(0)2 223.14.50 – f.: 32(0) 223.23.18
email info@dewitteraaf.be

zesentwintigste jaargang – ISSN 0774-8523
verschijnt tweemaandelijks – 15.000 Ex.

afgiftekantoor Brussel X
toegelaten gesloten verpakking Brussel X 3/187

Alan Turing.  
Computers als intelligence service

Vanaf  1 oktober bieden we voor het eerst 
twee extra’s aan op www.dewitteraaf.be: 
een bibliografie van Wim Van Mulders tot 
1983, aansluitend bij het interview met de 
criticus over de tekst Kunstkritiek uit 1983 
(zie De Witte Raaf nr. 150, maartapril 
2011), en een reeks snapshots van etalages 
genomen door Wim Delvoye tijdens diens 
eerste reis naar New York, een ‘extra’ bij de 
reeks interviews met de kunstenaar 
gepubliceerd in 2009 en 2010.
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Turings schandaleuze redenering was sim
pelweg dat ook de meest intelligente mense
lijke rekenaar (of  computer, zoals dat in 
1937 nog onschuldig kon heten) slechts 
een papiermachine is die volgens onwrik
bare regels schrijfgerei, gom en getallenko
lommen hanteert. Om die reden moest 
Churchill, als eerste minister en Alan 
Turings krijgsheer, de nieuwe, technische 
betekenis van de computer niet eerst uitvin
den, zoals Rolf  Hochhuth dat in zijn novelle 
Alan Turing heeft beschreven. Die betekenis 
was immers al aanwezig in het wiskundige 
bewijs: ze wachtte enkel nog op opdrachtge
vers en bouwplannen.
 De technische oorlog leverde beide. Twee 
getallenkolommen die voor de oorlog van 
belang waren en waarin de menselijke 
papiermachines vanwege de benodigde 
rekentijd telkens weer gefaald hadden, 
schreeuwden om elektronica: het ballisti
sche probleem van de drukgolven die ont
staan bij explosies, en het probleem van de 
inlichtingendiensten om de vijandelijke 
berichten te decoderen. Daarom werd de 
computer niet ontwikkeld vanuit de privé
sector of  door de druk van de concurrentie, 
maar op bevel van de centrale planningssta
ven van de oorlog van de heksenmeesters1, 
zoals de Tweede Wereldoorlog bekendstond 
bij zijn ingenieurs. (Opmerkelijk is dat de 
Amerikaanse industrie ook na de overwin
ning ongeïnteresseerd bleef.)
 De ENIAC in Philadelphia, die als eerste 
Amerikaanse machine zoals gebruikelijk 
ook alle roem van de ‘eerste’ computer 
oogstte, is het directe resultaat van een 
opdracht om schootstafels op te stellen. Met 
zijn 18.000 vacuümbuizen loste de ENIAC 
ballistische vergelijkingen tien keer sneller 
op dan tafelrekenmachines en honderd keer 
sneller dan mensen. Om die reden begon de 
ENIAC in december 1945 met een tot op 
vandaag geheimgehouden rekenopdracht 
uit Los Alamos, het centrum van het onder
zoek naar de uraniumbom. John von 
Neumann, als wiskundige van de bom en de 
Wereldoorlog zowat Turings geheime con
current, had vóór de eerste testexplosie nog 
gevreesd dat de bom volledige staten zoals 
New Mexico van de kaart kon vegen. Zo 
omslachtig was de handmatige berekening 
van drukgolven.
 De Colossus in Bletchley Park daarente
gen, halfweg tussen de militaire denkfabrie
ken van Oxford en Cambridge, was met zijn 
1500 vacuümbuizen al in december 1943 
opgestart. Het computertijdperk brak aan, 
roemloos en op duivenvoeten, omdat het 
voor de overwinning zorgde in de allerge
heimste van alle oorlogen tussen geheime 
diensten. Dertig jaar lang bleef  het bestaan 
van deze machine en haar tien nog kolos
salere opvolgers verborgen onder de onver
biddelijke bescherming van de Britse Official 
Secrets Act. Wetteksten ter geheimhouding 
en acties van de geheime dienst verheime
lijkten in feite alleen maar dat elf  kolossen 
de geheime dienst zelf  door machinale intel-
ligence service hadden vervangen. Maar wat 
ze ontcijferden waren radiogolven die aan 
vijandelijke zijde eveneens door machines 
waren gecodeerd: de Wereldoorlog tussen 
het informatieverkeer van de Wehrmacht 
en de Secret Service werd gevoerd door 
automaten. Precies daarom had de 
Government Code Cipher School (GCCS) in 
Bletchley Park twee dagen na het begin van 
de oorlog Alan Turing, de jonge docent uit 
Cambridge, als adviseur in dienst genomen. 
De automatisering van de wiskunde zelf  
besliste de uitkomst van een oorlog die zon
der rekenmachines ‘een pak langer had 
kunnen duren en mogelijk in het beste geval 
onbeslist zou zijn geëindigd’. Turings bewijs 
van 1937, in se bedoeld als oplossing van 
een wiskundig abstract beslissingspro
bleem, bood (in de woorden van Turings 
bewonderenswaardige biograaf  Andrew 
Hodges) tezelfdertijd een oplossing voor ‘het 
beslissingsprobleem van de wereld’. Een Brit 
maakte onze pax Americana mogelijk, om 
er vervolgens aan te sterven.
 De transfer van informatietechnologie 
maakt wereldmachten.
 Want toen Turing in 1912 in het Londense 
stadsdeel Paddington werd geboren, heerste 
het British Empire nog over de wereld. 
Macht als energie huisde in de slagschepen, 
macht als informatie in de telegraafkabels 
– tijdens de Muiterij van Sepoy (1857) had
den deze laatste zelfs Indië onderworpen. 
Dus diende Turings vader Hare Britse 
Majesteit op tweederangs administratie
postjes in Bellary, Kurnool, Vizigapatam en 

andere knooppunten van het Indische 
Keizerrijk. Ook Turings moeder Sara, die 
haar man leerde kennen tijdens zijn eerste 
vakantiereis per schip en die haar zoon (vol
gens de wet van Derrida) nog zou begraven 
en biograferen, kwam uit een familie van 
louter Empireingenieurs: de Stoneys legden 
dammen in de Nijl, trokken spoorwegen 
door Indië, en in 1894 waren zij het die het 
begrip ‘elektron’ de wereld instuurden.
 Zo kon het Britse Rijk werk beginnen te 
maken van de modernisering van zijn 
machtstechnieken. In 1904 bouwde John 
Ambrose Fleming een elektronenbuis; Lee 
de Forest ontwikkelde hieruit in 1906 het 
eerste energieloze besturings en schakel
element, en in Turings geboortejaar ook een 
elektronische versterker. Het nog onont
gonnen terrein van de hoge frequenties gaf  
Guglielmo Marconi, de grootste profiteur 
van andermans uitvindingen, de mogelijk
heid om de Britse machtsbasis te herdefinië
ren: het monopolie van de kabeltelegrafie 
werd afgelost door de radiotelefonie, de 
technologie die tijdens de Eerste Wereld
oorlog vlooteskaders en gevechtsvliegtui
gen, en occasioneel bij wijze van test zelfs 
mitrailleursnesten en tanks, op afstand zou 
aansturen.
 Aan deze Wereldoorlog had Turing een 
moeder te danken. Koloniale ambtenaren 
gaven hun kleuters immers doorgaans in 
vreemde, doch Britse handen. Zoals de 
Empiredichter Kipling en zo vele Turings of  
Stoneys voor hen, groeiden Turing en zijn 
oudere broer op zonder ouders: aan het 
Kanaal, in het pension van een kolonel op 
rust. In 1917 bleef  Sara Turing, van wie 
enkele verwanten uitgerekend in het 
domein van de onderzeebootbestrijding 
onderzoek verrichtten, echter na een 
vakantieverblijf  in Engeland, terwijl haar 
man via de Middellandse Zee en het Suez
kanaal naar zijn Indische post terugreisde. 
Hij wilde haar niet blootstellen aan de tor
pedo’s van de totale onderzeebootoorlog 
van de Duitsers. In hetzelfde jaar onder
schepte Room 40, de centrale van de Britse 
afluisterdiensten onder leiding van admi
raal Sir William Reginald Hall, een geheim 
kabeltelegram van Berlijn aan MexicoStad. 
Aan de hand van een in 1914 buitgemaakt 
Duits codeboek ontcijferden deze diensten 
de boodschap; de publicatie ervan was voor 
Woodrow Wilson de aanleiding om Duitsland 
de oorlog te verklaren. De eeuw van de 
cryptoanalyse die oorlogen kon beslissen 
was aangebroken.
 In 1922 ontsproot aan de Britse midden
golfsystemen, waarmee tijdens de 
Wereldoorlog bevelen en een enkele keer 
ook muziek waren verzonden, ook een bur
gerlijke tak: de BBC. Admiraal Hall liet niet 
na zijn vertrouwenspersonen het staats
entertainment binnen te sluizen. De koloni
ale ambtenaren bleven evenwel het oude 
geschreven medium trouw. Met Latijn en 
met financiële opofferingen liet vader 
Turing, die na zijn literatuurstudies in 
Oxford ook nog Tamil en Telugu leerde, zijn 
zonen voorbereiden op een public school, de 
smeedplaats van het ambtenarenkader. In 
1922 volgde Alan zijn broer John naar de 
voorbereidingsschool Hazelhurst. ‘Een vol
ledig decennium van geworstel met kras
sende vulpennen en lekkende inktreservoirs 
was aangebroken, waarbij niets wat Turing 
schreef  gespaard bleef  van doorhalingen, 
vlekken en een onregelmatigheid die heen 
en weer slingerde tussen bombastisch ver
zorgd en totaal verloederd.’
 Dit handschrift zorgde ervoor dat Turing 
steeds opnieuw slechte punten kreeg, zelfs in 
de latere jaren in de public school, toen zijn 
werkstukken voor wiskunde reeds de kennis 
van zijn leraren op de proef  stelden. Onder 
de condities van de media bleven de scholen 
aan hun oude opdracht vasthouden en dis
ciplineerden ze de toekomstige generatie 
ambtenaren via het handschrift (zoals in de 
19de eeuw de dichters en secretarissen). 
Ook op Turings theorie van de lerende 
rekenmachines had dit flink wat impact. 
Slechts wanneer het erom ging de discipline
ring tegelijk als vrijheid te verkopen, sloot 
het schoolbestuur, met als doel ook de con
trole op ‘spontane, onbewaakte brieven’ 
vanuit Hazelhurst te garanderen, een 
‘onverstandig pact’ met Turings moeder. Dit 
schreef  althans de overlevende biografe, uit
gerekend in de marge van een brief  die de 
zich van geen kwaad bewuste Turing op het 
hoogtepunt van zijn schoolvermijdingsstra
tegieën toont. Een kind dat op zijn vijfde 
meer geïnteresseerd was geweest in de getal

len op lantaarnpalen dan in de letters in boe
ken en als zevenjarige de honing van Schotse 
honingbijen volgens vluchtrichting had 
geordend, begon op zijn elfde met de con
structie van zijn eerste schrijfmachine. Men 
kan zich nauwelijks een nog technischer 
manier voorstellen om moeder en school 
anders dan via bekonkelde pacten de ‘klach
ten over Alans handschrift’ te besparen.
 In hetzelfde jaar van Turings ‘ongemeen 
primitieve schets van een schrijfmachine’ 
ontstond de meest complexe schrijfmachine 
uit de militaire geschiedenis. Zes jaar lang, 
vanaf  de eerste muziekuitzendingen naar 
het front van de loopgravenoorlog, had de 
Duitse generale staf  tegen de mogelijkheid 
van een amusementsradio gestreden. 
Marconi’s uitvinding beperkte weliswaar 
het risico van afgetapte telegraafkabels en 
beantwoordde zo aan het vooropgezette 
doel, maar de vrees bestond dat het risico 
daarmee nog hoger zou uitvallen en er op 
wereldschaal zou kunnen worden afgeluis
terd. Hierop ‘antwoordde de uitvinder dat 
admiraals en generaals zich nog altijd kon
den beschermen door gecodeerde bood
schappen te versturen’. Precies dit onder
scheid stelde het Reichspostministerium 
aan de Reichswehr voor om haar weerstand 
tegen Duitse BBCimitaties te breken. Het 
ministerie ‘wees erop dat door de technische 
innovaties (in het bijzonder de ontwikkeling 
van de vacuümbuistechniek) een vermin
dering van de wederzijdse storing en interfe
rentie te verwachten viel, als men het ten
minste tot op zekere hoogte eens kon raken 
over de frequentieverdeling. De omschake
ling van de ambtelijke radiodiensten op 
sneltelegrafie gecombineerd met het 
gebruik van codeermachines zou dan snel 
genoeg de bewaring van het telegraafge
heim verzekeren.’
 De verwijzing naar codeermachines 
kwam (na Halls ontcijfering van het 
Zimmermanntelegram) precies op het juiste 
moment. In 1926 nam de Reichsmarine 
haar eerste codeermachines in dienst. De 
Enigma, een nagelnieuwe ontwikkeling van 
Nederlandse en Duitse ingenieurs, voltrok 
voor de militaire radio dezelfde omwente
ling als Turing in de wiskunde had teweeg
gebracht: een automatische schrijfmachine 
loste de menselijke papiermachines af  die 
sinds de Renaissance boodschappen letter 
per letter met potlood en rasterpapier had
den moeten coderen. Nu volstond een druk 
op het 26 toetsen tellende klavier van de 
Enigma, en ‘meerdere na elkaar geschakel
de, gekoppelde rotoren produceerden voor 
elke letter die via het toetsenbord van de 
schrijfmachine werd ingegeven een onge
looflijke verscheidenheid aan transforma
tiemogelijkheden. Daarenboven werden er 
ook nog stekkerverbindingen aangebracht 
die de letters met elkaar substitueerden. De 
Duitse Enigmamachines maakten zo meer 
dan een biljoen verschillende codeersleutels 
mogelijk. Aangezien in de Tweede Wereld
oorlog bovendien de beginpositie van de 
rotoren elke dag volgens vastgelegde code
woorden werd gewijzigd, golden deze 
machines in de praktijk als veilig.’ Tot 
Turing het tegendeel bewees.
 In 1926 echter was Turing, nadat hij op 
de eerste schooldag in zijn eentje een 
beroemde fietstocht van zestig mijl had 
gemaakt, nog maar pas intern geworden 

aan de public school in Sherborne. Ook daar 
leerde hij geen schoonschrift, klassieke talen 
of  de als ‘levenskunst’ geroemde habitus 
van de upper class. Wel leerde hij er de twee 
belangrijkste bindmiddelen waarmee de 
Britse elite werd gekweekt, namelijk sport en 
homoseksualiteit. In 1930 stierf  Christopher 
Morcom, Turings laatste platonische vriend, 
die hem drie dingen naliet: een vulpen van 
het merk Research, een nieuw atheïsme en 
een door zijn ontroostbare ouders uitge
schreven ChristopherMorcomprijs voor 
natuurwetenschappen. De pen ging natuur
lijk verloren (net zoals na 1945 een zilver
schat die Turing in de bossen rond Bletchley 
Park had begraven), maar het boek dat 
Turing als prijs kreeg, introduceerde hem in 
de cryptografie en begeesterde een leerling 
die, naar het oordeel van zijn leraren, ‘zijn 
tijd besteedde aan hogere wiskunde terwijl 
hij zijn meest elementaire taken verwaar
loosde’. Dat was ook de reden waarom het 
eerbiedwaardige King’s College, dat qua 
wiskundige reputatie enkel Göttingen moest 
laten voorgaan, na een eerdere afwijzing 
uiteindelijk toch de deuren voor Turing 
opende. In 1935, nadat hij was gepromo
veerd op Carl Friedrich Gauß’ foutenfunctie, 
was de tweeëntwintigjarige de jongste 
docent in het Cambridge van Ludwig 
Wittgenstein, George Edward Moore en 
andere knappe koppen die Göttingen sinds 
de Machtergreifung had verloren.
 En toch. Terwijl de fietsende Turing zijn 
zomervakanties in wisselend gezelschap in 
Duitse jeugdherbergen doorbracht, begon 
de Wehrmacht de blitzkrieg informatietech
nisch voor te bereiden. Haar probleem: het 
niet opnieuw tot een loopgraven en stel
lingoorlog te laten komen, maar de vijande
lijke linies op hun zwakste punt te doorbre
ken en zo in te sluiten. (Wereldoorlogen 
leren van elkaar.) Dergelijke sikkelslagen2 
veronderstelden echter pantserdivisies, die 
op hun beurt een perfecte besturing op 
afstand veronderstelden. In 1934 vond het 
Heereswaffenamt de oplossing: VHFradio
communicatie en Enigmamachines voor het 
volledige leger. Via een technische omzetting 
van de klassieke wiskundige analyse (van 
Euler over Fourier tot Gauß) beschikte de 
Wehrmacht, lang voor al haar tegenstan
ders, reeds over frequentiemodulatie (FM).
 De implementatie van de klassieke wis
kundige analyse hield ook Turing nog bezig. 
Tot de wiskundige nalatenschap van de 
jonggestorven Bernhard Riemann behoort 
onder meer de zètafunctie, die als een van de 
weinige overgangspunten tussen de analyse 
en de getaltheorie (of  anders geformuleerd: 
tussen de continue en de discrete wiskunde) 
richtinggevend zou blijken. Om de nulpun
ten van deze functie te controleren (ver 
voorbij de menselijke rekentijd) verliet 
Turing de isolatie van de Britse eliteuniver
siteiten en begon hij technische apparaten 
functioneel naar zijn hand te zetten, zoals 
verder alleen Vannevar Bush aan het 
Massachusetts Institute for Technology dat 
kon. Was er in 1939 geen wereldoorlog uit
gebroken, dan was in Liverpool een machi
ne om de getijden te voorspellen het model 
voor Turings analoge computer geworden. 
Een wiskunde van de golven, zoals in een op 
VHF gefundeerde Wehrmacht.
 Dit raderwerk met zijn geleidelijke stap
pen en beperkte mogelijkheden was echter 

een van de ‘kolossen’ in Bletchley Park, 19441945



De Witte Raaf  – 153 / september – oktober 2011 3

niets tegen de Universele Discrete Machine, 
waarvoor Turing naar verluidt in 1935 op 
de weides van Grantchester een ingeving 
kreeg en waarvoor hem de hoogste eer ten 
deel zou vallen die een uitvinder zich kan 
dromen, namelijk dat zijn uitvinding zijn 
naam zou dragen. Hoewel de turingmachi
ne nooit is gebouwd, was ze even revolutio
nair op technisch als op wiskundig vlak. De 
wiskundige analyse, die sinds Leibniz en 
Newton oneindige toenaderingen tot de 
natuur had gezocht, werd door eindig veel 
stappen afgelost; de pure symbolenspelletjes 
van de wiskundigen uit Göttingen sloegen 
om in schakeltechnische ernst. De buiten
gewoon primitieve schets voor een schrijf
machine die de elfjarige Turing had gemaakt 
was niet voor niets geweest. Met een ‘super
schrijfmachine’, zoals Hodges het formu
leert, zette Turings model alle discrete ope
raties die klavieren met de 26 letters kunnen 
vormen om in al even discrete operaties met 
binaire getallen. Slechts de secretaresses of  
de marconisten die bij schrijfmachines of  
Enigma’s moesten meelezen, werden door 
Turing geëlimineerd. Opdat ze alle andere 
machines zou kunnen imiteren, schrijft en 
leest Turings machine zélf.
 Sindsdien zijn er onze eindeloze stromen 
bits: lange rijen computergetallen die zowel 
getallen als letters, zowel functies als axio
ma’s adresseren. De getallen hebben hun 
opposities afgekeken van de letters, de let
ters van de getallen hun berekenbaarheid  
– die sinds Gödel via een eenvoudige num
mering zelfs ook zinnen kan omvatten. 
Geen toeval dus dat Turing in het systeem 
van vergelijkingen van zijn universele 
machine gebruik moest maken van de 
meest buitenissige schrifttypes, dat hij een 
verhandeling over haakjes en punten in de 
logica voorlegde en dat hij kort voor zijn 
dood de wiskunde het begrip ‘gegoten let
ters’ schonk. Geen toeval ook dat de niet
continue functies van onze binaire eeuw – 
tot ‘afschuw en ontzetting’ van traditionele 
wiskundigen – naar letters als π, x of  zelfs ш 
zijn genoemd, dat ze met andere woorden 
voor hun hoeken en kanten in het coördi
natensysteem ook in de letterkast van de 
zetter een equivalent weten te vinden. De 
overwinnaar in elke betekenis van het 
woord is een wiskunde van de schrijfma
chine: haar precisie hangt – in tegenstelling 
tot analoge computers, die allemaal aan het 
onophoudelijke ruisen van de natuur gren
zen – slechts af  van de inspanningen die 
worden geleverd bij de constructie ervan.
 Daarom was het zaak de nieuwe wiskun
de ook fysisch te implementeren. Aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, als 
het ware per dagorder zonder handteke
ning, bezetten algoritmes het laboratorium. 
Maar niets had de elektrotechniek, met 
haar trillingen en golven, haar elektronen
buizen en spoelen, voorbereid op binaire 
getallen. Enkel Joseph Henry’s ouderwetse 
relais, dat eerder al het fundament voor de 
telegrafie was geweest, leek een mogelijk
heid te bieden om het stijgen van curven om 
te zetten in een schakeling tussen ja en 
neentoestanden. Plots was de tijd er rijp 
voor. In de naar de uitvinder van de telefoon 
genoemde Bell Labs werkte Claude Shannon 
(tegelijk met twee vergeten Japanners) zijn 
theorie uit, en voordat het opperbevel van 
de Wehrmacht hem onder de wapens riep, 
knutselde Konrad Zuse in Berlijn bij een 
postbediende thuis uit trapschakelaars en 
relais de eerste binaire computer in elkaar. 
Deze mechaniek door elektronenbuizen 
vervangen vond hij ‘een bezopen idee’ 
omdat ‘buizen dienden om radioapparaten 
te bouwen’ en radioapparaten analoge 
machines waren. Turing ten slotte mon
teerde in Princeton, waar hij van 1936 tot 
1938 tussen de geëmigreerde grootheden 
van de wiskunde resideerde, als eerste toe
passing van zijn universele machine een 
binaire vermenigvuldigingsmachine. De 
snelle roem van een positie als assistent, die 
John von Neumann (en dus Amerika) hem 
aanbood, sloeg hij af: hij verkoos het om 
met spoelen en relais, met boormachines en 
soldeerbouten te leren omgaan. Turing was 
een eenvoudig man. Wat zijn leraar in 
Cambridge omschreef  als zijn ‘vermetelheid 
om in de fundamenten van de wiskunde 
papierstroken met geponste gaatjes te heb
ben ingevoerd’, stuurde ook Turings alle
daagse leven. De uitvinder van de computer 
wilde enkel zelfgebouwde techniek gebrui
ken en elektronische breinen maken ‘zo 
middelmatig als het brein van de president 
van AT&T’, zoals hij luidkeels in de kantine 

van Bell Labs verkondigde. Zijn horloge stel
de hij af  op een ster die op een welbepaald 
tijdstip achter een naburig huis verdween; 
zijn hooikoorts bestreed hij met gasmaskers, 
mankementen aan zijn fiets met bindgaren; 
wat kledij, haarsnit en gedrag betrof  zagen 
de meeste mensen hem nog op zijn dertigste 
aan voor een eerstejaars.
 Maar onschuldig was de ineengeknutsel
de binaire vermenigvuldigingsmachine 
geenszins. In de herfst van 1937 rekende 
ook Turing, die vier jaar voordien nog tegen 
de Britse bewapening had geprotesteerd, 
met oorlog. Bijgevolg moest zijn vermenig
vuldigingsmachine geheime berichten zo 
elegant coderen dat honderd Duitsers aan 
honderd tafelrekenmachines honderd jaar 
nodig zouden hebben om ze te ontcijferen. 
Computers en hun voorlopers, de primitieve 
vooroorlogse relaisschakelingen, zijn niet 
uitgevonden om de geheimen van een vol
ledig analoge natuur te ontsluieren. In het 
ja en neen van de binaire toestanden op zich 
huizen bevelen, commando’s, strategische 
beslissingen. Turing, nog net binnen de 
grens van het onder de Official Secrets Act 
toelaatbare, noemde de cryptoanalyse, en 
niet de fysica, ‘de meest lonende toepassing’ 
van computers.
 Geen wonder dus dat de Britse geheime 
dienst hem opdroeg dit ook in de praktijk 
aan te tonen. Na wiskundige modelmachi
nes en knutselarijen met relais was het tijd 
voor oorlogstechnische ernst. Vanaf  1940 
kraakten Turings zogenaamde ‘bombes’ 
(nadat Gordon Welchman ze logisch had 
geoptimaliseerd) de Duitse Enigma, vanaf  
1943 kraakten de kolossen van Turings 
leerlingen of  navolgers ook de T52, de 
Geheimschreiber van Siemens & Halske die 
werd ingezet voor oorlogstelegrafie op het 
hoogste strategische niveau. Media zijn geen 
protheses van een hypothetische mens die 
zijn zintuigen wil uitbreiden, ze zijn een 
wapentechnische escalatie. Tegen de bestu
ring op afstand per radio door de Wehrmacht, 
het bedrijfsgeheim van haar Blitzkriege, was 
enkel de overgang van analoge naar digitale 
machines opgewassen. Slim ingezette elek
tronenbuizen met slechts twee schakeltoe
standen haalden het van radiofrequentie
buizen. Eleganter dan Turing vroeger bijen 
of  zijn verwanten in 1917 onderzeeboten 
lokaliseerden, lokaliseerden zij nu het vijan
delijke commandosysteem zelf.
 Tevergeefs had Zuse het Heereswaffenamt 
gesuggereerd om de zogenaamd onkraak
bare Enigma door zijn computers te vervan
gen. Tevergeefs had Heinrich Scholz, de 
laatste logicus in Göttingen, die zijn studen
ten vanzelfsprekend in de BDienst 
(Beobachtungsdienst) van de Duitse crypto
analyse onderbracht en met Zuse in contact 
stond, Turings machinale weerlegging van 
het programma van Hilbert vertaald. Naar 
verluidt had Hitler de suggestie van minis
ter van bewapening Albert Speer dat de 
machines van Zuse ‘een bijdrage zouden 
kunnen leveren tot de eindzege’ afgedaan 
met een verwijzing naar ‘de moed van zijn 
soldaten’. Het gevolg was dat de Wehrmacht 
Turings beslissende voorsprong in de oorlog 
niet meer inhaalde (om nog te zwijgen van 
het Rode Leger). De weliswaar zelfstandig 
opererende, maar wel via VHF op afstand 
gestuurde officieren in tanks of  onderzeebo
ten, verving de Wereldoorlog door auto
noom sturende machines: computers, 
raketten, wapensubjecten. De weg naar een 
Sterrenoorlog lag open.
 In 1944, toen de oorlog informatietech
nisch en op het niveau van de geheime 
dienst al was beslist, brak voor een overbo
dig geworden Turing zijn zwartste jaar aan. 
Kort daarvoor nog prominent aanwezig in 
de coördinatie van de geheime diensten in 
de VS, verliet hij het ondertussen verbu
reaucratiseerde Bletchley Park om helemaal 
in zijn eentje een nooit ingezette codeerma
chine te ontwikkelen voor het telefoonver
keer tussen de krijgsheren Churchill en 
Roosevelt. In de zomer waarmee Gravity’s 
Rainbow eindigt, ging Turing een laatste 
keer op dienstreis naar de bezette cryptolo
giecentra in Duitsland, daarna ruilde het 
Empire zijn oorlogsheksenmeesters in tegen 
bestuursambtenaren, zijn vloten en kolo
nies tegen de bescherming van een alliantie. 
Het streng geheimgehouden UKUSA
akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten had (niet zonder 
Turings medewerking) de machinekennis 
reeds van Bletchley Park naar Washington 
getransfereerd, wat aan gene oever van de 
Atlantische Oceaan zou uitmonden in de 

National Security Agency met haar spiona
gecomputers en spionagesatellieten. De 
technologietransfer was beëindigd toen 
Truman op 28 augustus 1945 het volledige 
traject, van Göttingen over Cambridge en 
Bletchley Park tot Fort Meade, tot staatsge
heim verklaarde. Het feit dat de intelligence 
servicecomputer de agenten van de gehei
me dienst zelf  overbodig maakt, zou in de 
geschiedenis telkens weer over het hoofd 
gezien worden. Van toen af  aan kregen 
Turing en zijn kennis het predicaat classified, 
in zijn eigen woorden de ‘idiote term van 
Amerikaanse oorsprong om documenten 
volgens geheimhoudingsniveau te classifi
ceren’. In Turings teksten en radiouitzen
dingen verdwenen de vijf  bepalende jaren.
 En terwijl in Amerika de naoorlogse strate
gen, op de eerste plaats John von Neumann, 
die op weg was naar de atoomraket, specifi
caties voor steeds weer nieuwe computers 
opstelden en die ook konden laten uitvoe
ren, had Turing moeite om zijn projecten 
voor een universele machine eerst aan de 
staat en vervolgens aan een terug oplevende 
industrie te verkopen. De ACE (Automatic 
Computing Engine) bleef  fragmentarisch, de 
computer van Manchester University liet 
Turing nog tijdens de ontwikkelingsfase 
voor wat hij was. Een computerarchitectuur 
die niet in het bedje van ‘de Amerikaanse 
zonde van de modulaire herhaling’ ziek 
was, zou ongebouwd blijven. Na de oorlog 
verdween bij de eerste computerhistorici 
Turings naam achter die van John von 
Neumann. Hij nam ook nauwelijks nog deel 
aan de latere ontwikkelingen, toen William 
Shockley’s uitvinding in Engeland werd 
opgepikt en in 1952 de eerste computer op 
basis van transistors mogelijk werd.
 Toen Turing in 1935 zijn eerste ideeën 
‘Over berekenbare getallen’3 verzamelde of  
assembleerde (om de Engelse term te gebrui
ken die tegenwoordig door technici in de 
mond wordt genomen), kon zijn vriend en 
schaakpartner David Champernowne nog 
spottend opmerken dat men om een derge
lijke machine te installeren een gebouw ter 
grootte van de Albert Hall nodig had. 
Dankzij hun 1500 tot 2400 vacuümbuizen 
pasten de kolossen van 1944 al in de zoge
naamde hutten van Bletchley Park, wat ook 
de reden was waarom Turing het geheugen 
van zijn ACE louter uit financiële overwe
gingen niet volledig elektronisch uitvoerde. 
Met de tweede generatie computers op basis 
van transistors – in Manchester vanaf  
1952, in de Bell Labs vanaf  1955 – zonken 
de grootte, de schakeltijden en de prijzen 
verder met een factor 10, totdat de inge
nieurs van Intel in 1971 hele batterijen 
transistors in een geïntegreerde 1chip
computer aan elkaar schakelden. De esthe
tica van de miniaturisering als esthetica 
van de verdwijning.
 Turing heeft hem ooit eens beschreven, 
deze lange weg van de Egyptische papyrus
rollen (of  Sherbornes handschriften) over 
traditionele boeken en bandopnames tot het 
geheugen in het geschakelde circuit. Maar 
in de eerste plaats heeft hij die weg zelf  
bewandeld. Het feit dat zijn universele 
machine de wiskunde had gematerialiseerd, 
liet omgekeerd ook toe de materie te mathe
matiseren. Onder de naam cybernetica 
bereikte de zelfbesturing, nadat ze eerst van 
subjecten of  officieren op automatische 
wapensystemen was overgegaan, uiteinde
lijk zijn begin. Vandaag de dag is materie 
informatie, en niet langer slechts energie.
 Volgens een spotvers van een medestu
dent in Hazelhurst keek Turing tijdens het 
obligate hockeyspel liever naar het groeien 
van de madeliefjes. Dit vers kwam de biogra
fe en overlevende steeds weer in de zin wan
neer ze aan Turings laatste jaren terugdacht. 
Met behulp van de rij van Fibonacci uit 
1202, het eerwaardige, klassieke voorbeeld 
van een recursieve (of  ook wel: berekenbare) 
functie, wilde hij immers niet meer of  min
der dan de ordening van de bloemenblaadjes 
ontcijferen. Hij liet het grafische programma 
van zijn computer de ingewikkeldste diffe
rentiaalvergelijkingen printen, tot ook Sara 
Turing moest toegeven dat ze steeds meer op 
de vlekken van een bonte koe begonnen te 
lijken. Mother Nature’s Son, zoals de 
Londense scene hem later met elektronische 
muziek zou fêteren, had de geheime berich
ten van de Wehrmacht ingewisseld voor die 
van dieren, planten en embryo’s. Het ‘Fort 
Europa’ was tot een berekenbare eisprong 
gekrompen of  geminiaturiseerd.
 Een ander soort berouw toonde de oor
logstechnicus Turing niet. In de eerste 

plaats geen sociaalkritisch berouw over zijn 
‘machine die – onvermijdelijk – een leger 
van elektronische slaven zou voortbrengen’ 
en die ‘miljoenen werkloos zou maken’. 
Voor hem was het niet meer dan een con
ventie om ‘mensen die op de gebruikelijke 
wijze ter wereld komen van de machines uit 
te sluiten’. Turing had kinderen noch 
berouw toen in 1952 een aanklacht wegens 
homoseksuele ontucht de reden daarvoor 
publiek maakte. Ook stervend trad het 
Empire nog steeds tegen zijn eigen elitebind
middel op. Het vonnis luidde: hormonen
kuur.
 Zonder klagen bekende Turing hierop aan 
één enkele vriend dat hij voor de geheime 
dienst had gewerkt, maar als homoseksueel 
niet meer acceptabel was. Want met de 
beschermende alliantie had GrootBrittannië 
ook de verplichting aanvaard om in alle vei
ligheidskwesties de Amerikaanse normen te 
volgen. Sinds 1950 liep McCarthy’s campag
ne tegen homoseksuele risicoprofielen in het 
State Department, de CIA en de NSA. Alan 
Turing, vroeger ‘het hart van de Anglo
Amerikaanse alliantie’, beet in een in blauw
zuur gedrenkte appel naast zijn bed. Hij was 
Disneys Sneeuwwitje niet vergeten. Een 
vluchtige lijkschouwing zag het als zelf
moord, een door de liefde verblinde moeder 
als een ongeluk, maar het sprookje speelt 
zoals bekend met een derde mogelijkheid. 
Turingmachines, de wiskunde van het ein
dige, hebben eindig veel toestanden.
 Hans Magnus Enzensberger heeft aan 
Turing een van die mooie nieuwe gedichten 
gewijd die een soort human science fiction 
worden. De poëzie – zinspelend op alle 
mythes en anekdotes die excentriekelingen 
omgeven – beloofde Turing het eeuwige 
leven. Men kan ‘hem, of  zijn simulacrum, 
bijwijlen, vooral op druilerige oktoberda
gen, in de omgeving van Cambridge, op 
afgemaaide stoppelvelden, onberekenbaar 
een zijsprong wagend, in de nevel dwars het 
veld in zien rennen’.
 Sinds er artificiële intelligentie bestaat, 
wordt ook de meest intelligente poëzie ech
ter mythe of  anekdote. Turings spook of  
simulacrum waart, veel waarschijnlijker 
dan op de weilanden van de Engelse roman
tiek, in elke computer uit de supermarkt 
rond. Waar iets verdwijnt, vloeien de geld
stromen. Na de Eerste Wereldoorlog schonk 
de industrie ons radio’s en geluidsfilms, na 
de Tweede Wereldoorlog televisie en de per
sonal computer, terwijl ze zelf  al de opdracht 
heeft afscheid te nemen van Von Neumann 
en haar rekencapaciteit op het niveau van 
Star Wars te brengen. Maar alle computers, 
of  ze nu volgens de vonNeumannarchitec
tuur zijn ontworpen of  niet, blijven turing
machines.
 Een maand voor zijn dood vertrok Turing 
uitgerekend met zijn psychoanalyticus naar 
de badstad Blackpool. De jungiaan bleef  
wachten terwijl Turing de tent van een 
waarzeggende zigeunerin betrad. Na een 
halfuur kwam hij lijkbleek naar buiten en 
zei geen woord.

Vertaling uit het Duits: Maarten Bullynck 
en Iannis Goerlandt

Noten van de vertalers

De citaten in de tekst komen uit Alan Turing: The 
Enigma, Andrew Hodges’ biografie.

 1  Naar de Duitse ondertitel in de vertaling van 
The Secret War van Gerald Pawle – Englands 
geheimer Krieg. Der Kampf  der Hexenmeister. In 
het Engelse origineel is sprake van The Wizard 
War, naar een uitspraak van Churchill.

 2  In het Duits ‘Sichelschnitte’, op zijn beurt een 
vertaling van het Engelse ‘sickle cuts’, een 
militaire term van Churchill.

 3  On Computable Numbers is een opstel van Alan 
Turing uit 1937.

Bovenstaande tekst is een vertaling van het 
essay Alan Turing. Computer als intelligence 
service, opgenomen in: Friedrich Kittler, 
Unsterbliche. Nachrufe, Erinnerungen, 
Geister gespräche, München, Wilhelm Fink 
Verlag, 2004 (pp. 59-81).
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De cybernetica als mythe en als Verlichting
Een beschouwing over de documentaire All Watched Over by Machines of  Loving Grace

GIJS VAN OENEN

In verschillende dialogen brengt Plato de 
stuurmanskunst, techne kybernetike, ter 
sprake om zijn opvattingen over het bestu
ren van de staat te illustreren. Iedere dom
oor kan het roer ter hand nemen, maar 
alleen de schipper weet wat hij doet. Hij 
heeft kennis van de zee, de wind en de stro
mingen, en weet zeil en roer daarop aan te 
passen. De analogie is duidelijk: niet ieder
een kan zomaar roerganger zijn van het 
schip van staat; voor een behouden vaart 
zijn kennis en begrip nodig. Dit fragment 
politieke filosofie wordt regelmatig aange
haald in beschouwingen over de cyberneti-
ca: de eigenaardige wetenschap die halver
wege de vorige eeuw plotseling nadrukkelijk 
in de belangstelling komt, en sindsdien peri
odiek herleeft. 
 Die belangstelling heeft te maken met de 
mogelijkheid, die zich destijds voor het eerst 
aandiende, om de bedoelde sturing ‘auto
matisch’ te laten plaatsvinden, dus zonder 
menselijke interventie. Aan de basis van die 
zelfsturing ligt het principe van feedback: 
terugkoppeling van informatie over de 
effecten (‘output’) van een systeemoperatie 
naar het systeem, waardoor dit zichzelf  kan 
aanpassen en stabiliseren. Een stuurman 
bijvoorbeeld bepaalt door zulke terugkoppe
ling hoe de stand van de zeilen zich moet 
verhouden tot die van het roer. Dat is muta
tis mutandis wat de ‘automatische piloot’ in 
het moderne vliegtuig doet: het systeem 
stuurt zelf.
 Maar zoals de idee van een automatische 
piloot al aangeeft, is cybernetica niet alleen 
een kwestie van techniek die het de mens 
makkelijker maakt zijn doelen te bereiken. 
Zij impliceert dat de techniek de stuurmans
kunst van de mens kan overnemen. En meer 
nog: dat zij deze kunst beter zou kunnen 
verstaan dan de mens zelf. De gedachte dat 
machines, respectievelijk robots of  compu
ters, het politieke heft in handen zouden 
kunnen en ook moeten nemen, steekt vanaf  
de jaren 50 van de 20ste eeuw met enige 
regelmaat de kop op. In de drie afleveringen 
van All Watched Over by Machines of  Loving 
Grace, in meijuni van dit jaar uitgezonden 
door de BBC, onderneemt documentaire
maker Adam Curtis een poging om te laten 
zien wanneer, waarom en bij wie die 
gedachte post vat, en wat daarvan de poli
tieke, economische, biologische en ecologi
sche implicaties zijn.1 Zijn ‘beeldessay’  
– want dat is de beste term voor deze driede
lige documentaire – fascineert door deze 
brede thematiek, door de vele dwarsverban
den die worden gelegd of  gesuggereerd, en 
niet in de laatste plaats door het detective
element dat Curtis in het verhaal legt. De 
cybernetica wordt gepresenteerd als een 
verleidelijke heilsleer, die zich in allerlei 
gedaanten manifesteert. Vogels van zeer 
uiteenlopende pluimage blijken dragers of  
zelfs propagandisten van deze heilsleer, 
haast alsof  zij leden zijn van een geheim 
genootschap. Hun inzichten, zo blijkt, bren
gen onze samenleving regelmatig aan de 
rand van de afgrond, zonder dat dit openlijk 
wordt toegegeven of  bekendgemaakt.

Greed is good

De eerste ‘Tempelier’ met cybernetische 
profetieën die we in de documentaire leren 
kennen is Alisa Rosenbaum, een dochter 
van Russische nietbelijdende joden die aan 
de universiteit van SintPetersburg geschie
denis en filosofie studeerde en die zichzelf  
kort voor haar emigratie naar de Verenigde 
Staten, in 1925, Ayn Rand was gaan noe
men. Rand is een curiosum in de geschiede
nis van de politieke theorieën. Zij verwierf  
in de jaren 40 en 50 in bepaalde kringen 
een grote naam met de romans The 
Fountainhead en, in het bijzonder, Atlas 
Shrugged. Dit laatste boek zouden we kun
nen zien als een libertairliteraire versie van 
de mythe van de algemene staking, zoals de 
anarchosyndicalist Georges Sorel die naar 
voren had gebracht in 1903.2 In Rands 
geval zijn het niet de arbeiders, maar de 

‘creatieven’ die in staking gaan – dat wil 
zeggen op zijn Amerikaans weigeren nog 
belasting te betalen aan de nivellerende 
overheid. Sterker nog, Robin Hoodachtige 
rebellen kapen de regeringsschepen vol 
geladen met belastingpenningen, om deze 
aan de creatieven (lees: topindustriëlen) 
terug te geven. 
 In deze combinatie van elementen kun
nen we zonder veel moeite een aantal 
typisch Amerikaanse preoccupaties ontwa
ren: de onafhankelijkheidsstrijd tegen de 
Engelsen, de traditie van rugged individua-
lism, en de afkeer van het communisme  
– dit alles gegoten in een Asterix en Obelix
achtige setting van een groepje dappere hel
den dat zich in een kleine uithoek heeft 
teruggetrokken en heldhaftig strijd levert 
tegen de brute overheersers. Maar ook in 
meer geletterde kringen weet Rand met dit 
verhaal een gevoelige snaar te raken, onder 
meer door de ‘objectivistische’ filosofie die 
zij eraan verbindt: een eigen cocktail met 
delen Aristoteles en Nietzsche, maar vooral 
grote doses ongegeneerd eigenbelang en 
ongereguleerd kapitalisme. Simpel gezegd: 
greed is good.
 Dit recept valt bij velen in de smaak, en 
Curtis vestigt onze aandacht op twee opval
lende verschijningen in dit kader. Ten eerste 
iemand die al een vroege volgeling, of  
bekeerling, van Rand was: Alan Greenspan, 
economisch beleidsadviseur van president 
Nixon en van 1987 tot 2006 topman van 
de Federal Reserve, de Amerikaanse centra
le bank. Curtis suggereert dat Rands laisser 
fairefilosofie een diepgaande invloed op 
Greenspan had; het zou verklaren waarom 
hij zich als machtigste financiële man ter 
wereld met hand en tand blijft verzetten 
tegen regulering van de deraillerende finan
ciële markten.3 Zelfs Bill Clinton weet hij te 
overtuigen van de macht van nieuwe finan
ciële instrumenten, zoals in het bijzonder de 
hedging – een methode die wordt gepresen
teerd als een computergestuurd wonder
middel om risico’s af  te dekken, maar in de 
praktijk ook financiële crises onbeheersbaar 
kan laten escaleren.4 Volgens Curtis zijn er 
aldus twee cruciale schakels via welke Ayn 
Rands ‘objectivisme’, eigenlijk dus een apo
logie van de hebzucht, de hele westerse 
financiële wereld in haar fatale greep heeft 
kunnen krijgen: de bijna bedwelmende uit
werking die haar leer en haar persoon had
den op figuren als Alan Greenspan, en de 
opkomst van computers die met hun com
plexe algoritmes in staat zijn de werking van 
financiële markten te perfectioneren en zo 
de objectivistische utopie van een zelfregu
lerend systeem zonder inmenging door 
mensen – lees: de altijd tot socialisme 
geneigde overheden – tot werkelijkheid 
kunnen maken.
 Het concept ‘tovenaar en tovenaarsleer
ling’ is verleidelijk, maar hoever Rands 
invloed op Greenspan reikte kunnen we niet 
weten, en dus is de vraag wat psychologi
sche speculatie daarover precies toevoegt 
aan ons inzicht in het ontstaan van de 
financiële crises. Informatiever is de tweede 
verhaallijn die Curtis in dit eerste deel van 
de documentaire opvoert. Die situeert een 
vergelijkbare, op computers gebaseerde 
utopische visie in een heel andere context, 
die van Silicon Valley. Die plek staat voor 
Curtis niet alleen voor de opkomst van een 
nieuw soort nerdy ondernemerschap, maar 
ook en vooral voor een nieuwe maatschap
pij en levensfilosofie. Silicon Valley is niet 
alleen bedrijfsmatig, maar ook moreel 
opwindend en vernieuwend. Hier kan ieder
een weer een heroïsch individu worden, in 
de traditie van het stoere individualisme. En 
belangrijker nog: de computertechnologie 
belooft maatschappelijke stabiliteit zonder 
centrale sturing of  controle. Als voorbeeld 
dient een collectieve versie van het destijds 
populaire computerspelletje Pong, eigenlijk 
een oersimpel virtueel pingpongspel. Het 
blijkt dat de ‘batjes’ in perfecte harmonie 
door een groep van gebruikers kunnen wor
den aangestuurd; samen vormen zij als het 
ware een ‘stuurman’ met een perfecte 
timing. De computer, luidt de radicale 
gedachte, maakt zo een nieuwe vorm van 
de aloude commons mogelijk, een perfecte 

harmonie van individuele belangen zonder 
centrale sturing. Radicaal individualisme 
zou probleemloos overgaan in een ideale 
vorm van democratie.

Computerecologie

De profeten van de cybernetica zijn ervan 
overtuigd dat de computer ons de ogen kan 
openen en ons naar een machtsvrije brave 
new world leiden, maar in feite is volgens 
Curtis het omgekeerde het geval: we zijn de 
wereld door de ogen van de computer gaan 
bekijken. Dat heeft geleid tot de verblinding 
die de chaos op de financiële markten moge
lijk maakte, of  in ieder geval in de hand 
werkte. In de tweede aflevering presenteert 
Curtis een tweede gevolg: we zijn naar de 
natuur gaan kijken door de ogen van de 
computer. Zo is de natuurwetenschappelij
ke idee van het zelfregulerende ecosysteem 
kunnen ontstaan – een notie die Curtis ont
maskert als een ‘machinefictie’, een cyber
netische dagdroom. 
 Net als bij de quasicybernetische dromen 
van Ayn Rand ligt ook aan deze fictie van 
het zelfregulerende ecosysteem een politie
ke ideologie ten grondslag. En ook hier is de 
Koude Oorlog de belangrijkste achtergrond. 
Nu gaat het echter niet om een agressieve 
apologie voor winst en kapitalistische toe
eigening, maar om een filosofie van mati
ging en evenwicht. Tweede Wereldoorlog 
en Koude Oorlog hebben beide op hun eigen 
manier laten zien dat de menselijke rationa
liteit geen stabiliserende werking heeft; zij 
brengt de mens juist eerder aan de rand van 
de afgrond. Computers bieden hiervoor een 
alternatief. Zij hebben, meer dan mensen, 
het vermogen om alle mogelijke gevolgen 
van een situatie door te rekenen, en op 
grond daarvan vast te stellen hoe de stabili
teit kan worden hersteld. Het model hier
voor ontleent men dus aan de natuur, die 
complexe feedbacksystemen zou kennen die 
haar zelfstabiliserende vermogens verlenen.
 Op zichzelf  is na de Tweede Wereldoorlog 
de opvatting wijd verbreid dat politieke uto
pieën hebben afgedaan; het rationele stre
ven naar zulke idealen heeft tot ongekende 
misdrijven en vernietiging geleid. Veel poli
tieke filosofie in de jaren 50 is daarom voor
al antitotalitair, en er dus op gericht te ver
mijden dat fanatici met grootse plannen het 
politieke roer in handen kunnen krijgen. 
Denk bijvoorbeeld aan het werk van verder 
zeer uiteenlopende denkers als Karl Popper, 
Hannah Arendt en Isaiah Berlin. In de jaren 
60 komt echter weer ruimte voor een nieuw 
optimisme, waarin technologie en techno
logische metaforen wederom als oplossing 
voor de gebreken van de menselijke conditie 
kunnen verschijnen. En waarin, zo rond de 
jaren 70, ook weer ‘totale’ oplossingen 
denkbaar worden, zij het dan in de ‘softe’ 
vorm van inspiratie op de natuur.
 Nu is het niet de ruige, woeste natuur van 
Whitman en Thoreau, waar het Amerikaanse 
rugged individualism mede op was geïnspi
reerd, maar de natuur als vreedzaam, 
althans zelfregulerend ecosysteem. Ook in 
deze wending spelen, in de visie van Curtis, 
de Californische ingenieurs een belangrijke 
rol. Zij bedenken eind jaren 60 dat de tijd 
van de grote mainframecomputer voorbij is; 
de toekomst is aan kleine, personal compu
ters. Die kunnen in uitgebreide, zelfs wereld
omspannende netwerken met elkaar wor
den verbonden, zodat nieuwe communes 
ontstaan, of  ‘communities’ zoals we in het 
daadwerkelijke internettijdperk zeggen  
– maar dan gekenmerkt door een ‘natuur
lijke orde’, die via het cybernetische princi
pe van feedback zou kunnen worden gerea
liseerd. Inspiratie hiervoor vindt men onder 
meer bij de schrijver Richard Brautigan, die 
in 1967 als poet-in-residence aan het 
California Institute of  Technology een 
dichtbundel publiceert waarin de technolo
gie menselijke arbeid overbodig maakt en 
computers als een soort vreedzame planten 
het milieu in stand houden: All Watched 
Over by Machines of  Loving Grace.5

 Deze flowerpower en GAIAachtige visie 
waarin alles ter wereld met iedereen is ver
bonden houdt niet lang stand, en sneuvelt 

wanneer begin jaren 70 de oliecrisis uit
breekt en de Club van Rome haar onheil
spellende rapport uitbrengt. De cyberneti
sche principes worden als gevolg hiervan 
letterlijk conservatief. Equilibrium is belang
rijker dan groei; de wereld behouden is 
belangrijker dan haar veranderen. Links 
keert zich tegen dit ‘misbruik van het vege
tatiebegrip’ en noemt het een nieuwe vorm 
van kolonialisme, die primair zou zijn 
gericht op instandhouding van bestaande 
politieke en economische verhoudingen. 
Minstens zo belangrijker als deze politieke 
kritiek is voor Curtis de wetenschappelijke 
weerlegging van de notie van zelfstabilise
rende ecosystemen. Uit nieuw biologisch 
onderzoek blijkt dat ecosystemen net als 
menselijke samenlevingen veranderlijk zijn, 
een geschiedenis kennen. Ze zijn niet sta
biel, maar dynamisch, of  zelfs chaotisch. 
Het hele idee van een zelfregulerend ecosys
teem is een ‘fantasie’, die kon ontstaan door 
de cyberneticaideologie van een mondiaal 
netwerk van computers dat de wereld zou 
kunnen bevrijden van politiek machtsmis
bruik. Opnieuw blijkt dus, net als in de eer
ste aflevering waarin Ayn Rand centraal 
stond, dat de cybernetica zowel politiek als 
wetenschappelijk tekortschiet als organisa
tiemodel voor de menselijke samenleving. 

De moraal van de genen

Het zou niet heel boeiend zijn als ook het 
derde deel van Curtis’ documentaire drie
luik tot diezelfde conclusie zou leiden. Dat 
gebeurt dan ook niet, en het betoog neemt 
zelfs een nogal verrassende wending. Die is 
qua vorm vergelijkbaar met de wending in 
Plato’s bekende dialoog Politeia, waarin 
Socrates halverwege concludeert dat de 
gesprekspartners in hun speurtocht naar de 
rechtvaardigheid op het verkeerde spoor 
zijn geraakt. De rechtvaardigheid, zo stelt 
hij, is geen aparte, nog onontdekte deugd, 
maar iets wat zich al ‘voor onze neus’ 
bevindt, namelijk de juiste verhouding tus
sen reeds geïdentificeerde deugden. Analoog 
hieraan suggereert Curtis dat de cyberneti
ca geen model of  mechanisme is om de 
samenleving vorm te geven, maar een prin
cipe dat allang heel letterlijk ‘onder ons’ is: 
het is het mechanisme volgens welke onze 
genen functioneren en dat ons gedrag, bui
ten onze wil om, bepaalt. De cybernetica is 
geen normatief, maar een evolutionair prin
cipe dat ons handelen stuurt, of  we daar nu 
blij mee zijn of  niet. Onze genen zijn kleine 
machientjes die over al ons handelen 
waken, niet met loving grace, maar met de 
meedogenloze logica van de ‘evolutionaire 
markt’.
 Het verhaal hoe deze ontdekking van de 
‘genetische cybernetica’ op wetenschappe
lijk niveau tot stand is gekomen, verweeft 
Curtis op dramatische maar ondoorzichtige 
wijze met de moderne geschiedenis van 
Congo en Rwanda en de bemoeienis daar
mee van het Belgische koloniaal bestuur, de 
westerse mijnbouwbedrijven en niet in de 
laatste plaats de excentrieke Amerikaanse 
zoöloge Dian Fossey. Bovendien is ook het 
wetenschappelijke verhaal tegelijk een heel 
persoonlijk verhaal, over de eigenaardige 
levensloop en dood van de Brit William 
Hamilton en de Amerikaan George Price. 
 Hamilton is een beroemde evolutiebio
loog die zich in de jaren 60 buigt over een 
onopgelost probleem in de theorie van 
Darwin: hoe is binnen die theorie van selec
tie door evolutionair voordeel, het bestaan 
van altruïstisch gedrag verklaarbaar? 
Altruïsme, zoals we bijvoorbeeld aantreffen 
bij mieren die zichzelf  opofferen voor het 
grotere goed van het volk, is voor het indi
vidu evolutionair nadelig, en zou dus allang 
uitgestorven moeten zijn. Hamiltons oplos
sing voor dit probleem is revolutionair: evo
lutionaire selectie en zelfbehoud vinden niet 
plaats op het niveau van individu, groep of  
soort, maar op het niveau van het gen. 
Mensen zijn, net als de mieren en alle ande
re dieren en levende natuur, willoze dragers 
van genen, kleine machientjes die zichzelf  
reproduceren, of  beter gezegd de code 
reproduceren die zij belichamen. Altruïsme 
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is een rationele overlevingsstrategie van 
genen, die in werking treedt wanneer daar
mee de overlevingskansen van andere, ‘ver
der verwijderde’ genen (respectievelijk hun 
codes) worden verminderd en die van meer 
verwante genen bevorderd. Hamilton is 
hiermee de grondlegger van de notie van de 
‘selfish gene’, die in de jaren 70 door 
Richard Dawkins breed onder de aandacht 
is gebracht.6

 George Price, een Amerikaanse weten
schapsjournalist en IBMwerknemer, emi
greert midden jaren 60 naar Londen. Hij 
ontdekt daar in de bibliotheek het werk van 
Hamilton, raakt erdoor gefascineerd en 
weet, ondanks zijn gebrek aan opleiding in 
de genetica, Hamiltons formules te vereen
voudigen en te generaliseren tot een baan
brekende algemene theorie van selectie. In 
deze veralgemenisering toont zich voor hem 
een direct verband met de cybernetica: 
genen zijn zelfstabiliserende machines, en 
computers zijn in principe in staat dit model 
te emuleren. Net als de eerdere cybernetica
enthousiasten ziet Price hierin mogelijk
heden om de gebrekkige en falende politiek 
te overtroeven. Zo zouden bijvoorbeeld wis
kundigen zijn formule kunnen gebruiken 
om de mate van ongeluk bij bevolkingsgroe
pen over de hele wereld te meten, en op 
grond daarvan te voorspellen waar er een 
voedingsbodem voor communisme zou ont
staan.
 In contrast met deze wereldvreemde 
opvatting van politiek toont Curtis ons in de 
moderne geschiedenis van Congo een ande
re, ruigere politieke dimensie van de overtui
ging dat computer en cybernetica de wereld 
kunnen redden. Die uitstapjes naar Afrika 
zijn spannend, maar het verband met de ver
haallijn van Hamilton en Price is soms 
geforceerd. We kunnen vier Afrikaanse 
‘subplots’ ontwaren. De eerste laat zien hoe 
het toegaat bij de winning van de zeldzame 
mineralen die nodig zijn voor de productie 
van computers, in het bijzonder in Congo. 
Al eind jaren 50 zijn zowel westerse bedrij
ven als de Belgische koloniale overheid 
betrokken bij vuile praktijken aldaar ten 
bate van de koperwinning voor de productie 
van computers die nodig zijn in de Koude 
Oorlog. Zo wordt de dictator Mobutu in het 
zadel geholpen in een coup georkestreerd 
door mijnbouwbedrijven tezamen met de 
Belgische en de Amerikaanse overheid. 
Maar ook tegenwoordig gaat de winning 
nog gepaard met uitbuiting van mensen en 
verwoesting van de natuur, zoals schrijnen
de beelden duidelijk laten zien.
 Een tweede subplot betreft het racisme 
dat werd ingevoerd door het Belgische kolo
niaal bestuur in het naastgelegen Rwanda. 
De Belgen creëerden van de minderheid van 
Tutsi’s een elite die superieur zou zijn in 
intelligentie en afstamming aan de boerse 
Hutu’s. Beide groepen kregen ook aparte 
identiteitskaarten. Wanneer Rwanda net 
als Congo begin jaren 60 onafhankelijk 
wordt, ontstaan tussen beide groepen gewa
pende conflicten en vinden massaslachtin
gen plaats, mede doordat Belgische liberale 
bestuurders uit schuldgevoel de Hutu’s aan
moedigen om in opstand te komen tegen 
hun ‘superieuren’. En natuurlijk liep dertig 
jaar later een soortgelijke confrontatie zelfs 
uit op een gruwelijke genocide.
 De materialistische kritiek die deze ver
haallijnen uitdragen, is recht voor zijn raap: 
veel kopers van verleidelijk glimmende en 
tegenwoordig zelfs letterlijk aaibare iPads, 
iPhones en laptops realiseren zich niet dat 

de productie van hun gekoesterde object 
met dergelijke vernietiging en onrecht 
gepaard gaat, net zo min als de cybernetica
profeten inzien dat de vreedzame computers 
hun bestaan danken aan deze helse praktij
ken. Daarnaast lijkt er een impliciete kritiek 
op de ‘selfish gene’theorie in Curtis’ verslag 
besloten te liggen: wanneer het juist is dat 
de raciale scheiding tussen Hutu’s en Tutsi’s 
een door de Belgen geïntroduceerde fictie 
betreft, dan kan het geweld hier toch juist 
niet worden verklaard door de ‘selfish gene’
theorie. Maar Curtis zegt dit niet met zoveel 
woorden, en het is ook de vraag of  een aan
val op die theorie nodig is voor zijn kritiek 
op de cybernetica – een kwestie die Curtis 
zelf  wijselijk in het midden laat. 
 De relatie tussen Congo en Rwanda speelt 
ook een rol in de derde subplot, die een heel 
andere wending impliceert. Dit is het aan
sprekende verhaal van Dian Fossey, de 
vrouw die eerst in Congo en daarna, door 
het politieke geweld verdreven, in Rwanda 
een strijd voert om de berggorilla’s te 
beschermen tegen menselijke ‘genocide’. 
Ook dit verhaal, breed bekend geworden 
door de film Gorilla’s in the Mist met 
Sigourney Weaver, kent een tragische wen
ding. In haar fanatieke strijd voor de goril
la’s komt Fossey uiteindelijk bijna zelf  als 
een koloniale heerser tegenover de lokale 
bevolking te staan, en in december 1985 
wordt zij met ingeslagen schedel aangetrof
fen in haar berghut, een nooit opgehelderde 
moordzaak.
 Curtis lijkt de praktijk van Fossey te wil
len presenteren als een kritiek op de opvat
tingen van Hamilton en Price. Waar ver
lichtingsfilosoof  René Descartes betoogde 
dat dieren automaten zijn, in tegenstelling 
tot de mens die beschikt over bewustzijn, en 
Hamilton en Price juist stellen dat ook de 
mens een automaat is, lijkt de episode over 
Fossey te willen zeggen dat zowel dieren als 
mensen geen automaten zijn, maar sociale, 
affectieve, of  zelfs altruïstische wezens. Het 
is moeilijk te zeggen of  Curtis inderdaad 
zo’n romantische kritiek op het overtrokken 
rationalisme van de cybernetici onder
schrijft. Het zou hem weer dicht in de buurt 
brengen van Richard Brautigan en de flower 
powertechneuten van eind jaren 60, een 
visie waarin computers als een vredelieven
de, plantaardige levensvorm golden. Of  
natuurlijk bij echte romantici, ecologen, of  
filosofen als Heidegger die de techniek 
sowieso negatief  waarderen. Maar dan is 
weer moeilijk te begrijpen waarom Curtis 
zich zo sterk, zij het dan in kritische zin, 
voor de cybernetica interesseert.
 De laatste subplot draait om persoonlijke 
tragiek. Niet alleen Fossey, maar ook 
Hamilton en Price komen op bizarre wijze 
voortijdig aan hun einde. Hamilton onder
neemt in 2000 een reis naar Congo en 
Rwanda, om geruchten te controleren dat 
aids daar in de jaren 50 en 60 opzettelijk is 
gecreëerd door laboratoriumexperimenten 
met poliovaccins. Hij loopt echter malaria 
op en overlijdt aan interne bloedingen ver
oorzaakt door een aspirinetablet. Price op 
zijn beurt lijdt aan psychologische proble
men. Net als Darwin destijds kan hij maar 
moeilijk vrede nemen met de gevolgen van 
zijn eigen inzicht dat religie, moraal en ver
lichting louter illusoir zijn. Curieus genoeg 
concludeert hij dat zo’n diepgaand inzicht 
alleen een gift van God kan zijn. Hij stort 
zich vervolgens op hulp aan Londense dak
lozen en als goed christen gaat hij zelfs zijn 
bezittingen weggeven – volgens Curtis wel

licht in een poging om zijn eigen theorie van 
het zelfzuchtige gen te weerleggen. In 1975 
pleegt hij zelfmoord door zijn halsslagader 
door te snijden, opnieuw wellicht in een 
extreme poging om het bestaan van vrije 
wil te bewijzen.
 Je zou deze persoonlijke tragedies allemaal 
kunnen uitleggen als uitingen van het 
onvermogen van de mens om, met zijn tech
nische en politieke vermogens, een ‘onge
stoorde’ verhouding tot de natuur te vinden. 
Hamilton kan niet leven met de gedachte dat 
wetenschap corrupt zou zijn en door politie
ke motieven gedreven; Price verdraagt zijn 
eigen inzicht niet dat de hele natuur zielloos 
en machinaal zou zijn; en Fossey kan alleen 
de onzelfzuchtige natuur van levende 
wezens aan het licht brengen door zichzelf  
als een koloniale tiran te gedragen. 
 Om een antwoord te vinden, richt Curtis 
dus zijn pijlen op de cybernetica. Dat dit niet 
echt bevredigt, komt doordat hij de cyberne
tica te nadrukkelijk neerzet als een zwart 
schaap, een verwerpelijke visie waarin men
selijk bewustzijn wordt ontkend en mense
lijke verantwoordelijkheid afgeschoven op 
machines, zoals computers. Curtis betoogt 
niet expliciet dat het – naar zijn eigen opvat
ting – ultieme cybernetische inzicht, dat van 
het zelfzuchtige gen, onjuist is. Maar hij stelt 
wel dat mensen zo’n theorie gebruiken om 
zich achter te verschuilen, om niet de ver
antwoordelijkheid te hoeven dragen voor 
allerlei vormen van onrecht. Ook tegenover 
het ‘systeemdenken’ en het ‘managerialis
me’, zoals dat inherent zou zijn aan de ideo
logie van de cybernetica, staat Curtis pal 
voor de ‘progressieve’ verlichtingsgedachte 
dat de mens in staat is de wereld naar zijn 
wil te vormen, en daar verantwoordelijk
heid voor te nemen.7 
 Dit is echter een eenzijdige oplossing, die 
zich enerzijds slecht verdraagt met Curtis’ 
flirt met Fossey’s gorillaromantiek, en daar
mee ook met de ‘softe cybernetici’, maar 
anderzijds ook voorbijgaat aan de veelbe
sproken ‘dialectiek van de Verlichting’, de 
heers en beheerszucht over mens en natuur 
die onvermijdelijk verbonden lijkt aan de 
bewuste onderwerping van de wereld aan de 
menselijke wil. Juist met de Verlichting, zo 
menen critici van Max Weber, Theodor W. 
Adorno en Max Horkheimer tot Zygmunt 
Bauman en Michel Foucault, heeft de mens 
zichzelf  laten opsluiten in een ‘ijzeren kooi 
van rationaliteit’ – eenzelfde onverschillige 
of  zelfs onmenselijke rationaliteit als die 
waarvoor Curtis de cybernetica veroordeelt. 
 Maar wat de kijker zich ook afvraagt: als 
de cybernetica zo puur slecht en verwerpe
lijk is, waarom besteedt Curtis er dan zoveel 
aandacht aan? En waarom worden anderen 
er kennelijk zo door gefascineerd? Curtis 
laat hier vooral een kans liggen om kwesties 
ter sprake te brengen die de actuele relevan
tie van de cybernetica kunnen laten zien. Zo 
zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat 
het moderne politieke bestuur eigenlijk al 
enkele decennia langs cybernetische princi
pes werkt. Het openbaar bestuur is al een 
tijdlang expliciet ‘interactief ’, wat wil zeg
gen dat het structureel feedback van de 
bevolking vraagt, en zelfs nodig heeft, om 
effectief  te kunnen ‘besturen’. Je zou hier 
ook, in het voetspoor van bijvoorbeeld 
Foucault, kunnen spreken van een 
‘bestuurstechnologie’, een systeem waarin 
een hele wetenschap – de ‘bestuurskunde’ 
– is ontwikkeld rondom de verwerking van 
de feedback, met als doel om een samenle
ving stabiel en productief  te houden, in 

plaats van bijvoorbeeld humaan en demo
cratisch.8 
 Maar ook laat Curtis de uitdaging liggen 
om de controverse over de cybernetica te 
begrijpen als een nieuwe discussie over de 
verhouding van de moderne mens tot de 
levenloze dingen, ja zelfs tot machines. Dit 
‘materialistische’ onderwerp spreekt de laat
ste tijd weer tot de verbeelding, in beschou
wingen waarin ‘ecologie’ van zijn romanti
sche connotaties is ontdaan en in meer 
algemene zin staat voor een noodzaak om de 
dingen minder stiefmoederlijk te behande
len dan wij als moderne of  verlichte mens 
gewend zijn te doen. Dat impliceert niet per 
se een affectieve relatie met dingen of  met de 
nietmenselijke natuur, zoals dat in de 
romantiek het geval was, maar wel een 
inzicht dat de dingen – inclusief  allerlei bac
teriën en genen – op tal van manieren 
betrokken zijn bij het menselijk handelen.9 
In mijn eigen theorie van ‘interactieve 
metaalmoeheid’ zet ik nog net één stap ver
der door aan te geven dat de dingen ons op 
bepaalde manieren ‘sturen’. Daar schuilt 
geen zelfzucht of  koude rationaliteit achter. 
De dingen helpen ons te handelen naar onze 
eigen, geheel volgens de principes van de 
Verlichting tot stand gekomen en verant
woorde normen.10

 Het is misschien een verontrustende con
clusie dat we op de dingen zijn aangewezen 
om geëmancipeerd – dat wil zeggen volgens 
de principes van de Verlichting – te blijven 
handelen. Het is immers in tegenspraak met 
het uitgangspunt van de Verlichting, name
lijk de zelfstandigheid van de mens ten 
opzichte van vreemde machten zoals de 
natuur en de dingen. Toch lijkt me dat een 
‘progressievere’ conclusie dan de terugkeer 
naar verlichtingsbeginselen zoals Curtis die 
bepleit. Als we de ‘bijstand’ die de dingen 
ons kunnen bieden afslaan omdat we bang 
zijn dat hun loving grace ons zal tirannise
ren, zoals men al in de jaren 50 bang was 
dat de robots over de mensen zouden kun
nen gaan heersen, dan hebben we zowel de 
penibele situatie waarin wijzelf  verkeren, 
als het aanbod van de dingen om ons daarin 
bij te staan niet helemaal goed begrepen. 

Noten

 1  Eerder maakte Curtis eveneens meerdelige 
documentaires over de opkomst van het 
individualisme (The Century of  the Self, 2002) 
en over de parallellen tussen de opkomst van 
het islamisme in de Arabische wereld en de 
opkomst van het neoconservatisme in de 
Verenigde Staten (The Power of  Nightmares, 
2004).

 2  Zie John L. Stanley (red.), From Georges Sorel. 
Essays in Socialism & Philosophy, New York, 
Oxford University Press, 1976, pp. 3947. En 
Bas van Stokkom, Georges Sorel: de 
ontnuchtering van de Verlichting, Zeist, 
Kerkebosch, 1990.

 3  Het verhaal over Ayn Rand en Alan Greenspan, 
in relatie tot de opkomst van het 
neoliberalisme, is ook te vinden in het eerste 
hoofdstuk van Hans Achterhuis’ De utopie van 
de vrije markt, Rotterdam, Lemniscaat, 2010.

 4  Voor een schrikwekkend voorbeeld uit de jaren 
90, zie Roger Lowenstein, When Genius Failed. 
The Rise and Fall of  Long-Term Capital 
Management, New York, Random House, 2000.

 5  Richard Brautigan, All Watched Over by 
Machines of  Loving Grace, San Francisco, The 
Communication Company, 1967. Herdrukt in 
id., The Pill Vs the Springhill Mine Disaster, 
London, Cape, 1970.

 6  Richard Dawkins, The Selfish Gene, New York, 
Oxford University Press, 1976. Nederlandse 
vertaling: Onze zelfzuchtige genen: over evolutie, 
agressie en eigenbelang, Amsterdam, Contact, 
1986.

 7  Interview met Andrew Orlowski, 23 mei 2011, 
in The Register (zie www.theregister.co.
uk/2011/05/23/adam_curtis_machines_
interview/).

 8  Dit principe beschrijf  ik in hoofdstuk 3 van 
mijn boek Nu even niet! Hoe emancipatie en 
democratie ons dwars gaan zitten, Amsterdam, 
Van Gennep, 2011 (binnenkort te verschijnen).

 9  Zie bijvoorbeeld Bruno Latour, Reassembling the 
Social, New York, Oxford University Press, 
2005; Jane Bennett, Vibrant Matter. A Political 
Ecology of  Things, Durham (North Carolina), 
Duke University Press, 2010.

 10  Zie Nu even niet!, op. cit. (noot 8), in het 
bijzonder hoofdstuk 6.

De driedelige documentaire All Watched 
Over by Machines of  Loving Grace van 
Adam Curtis werd op 23 mei, 30 mei en 6 
juni 2011 uitgezonden door de BBC. 

Adam Curtis

All Watched Over by Machines of  Loving Grace

Adam Curtis

All Watched Over by Machines of  Loving Grace
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DIRK VAN HULLE

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 

Welke impact had de intrede van de compu
ter op de genese van literaire teksten? Deze 
kwestie roept onvermijdelijk de vraag op 
naar de impact van minstens twee oudere 
schrijfculturen – handschriften en typoscrip
ten. Even onvermijdelijk is de vraag of  het 
onderwerp van tekstgenetisch onderzoek 
niet stilaan verdwijnt nu de meeste auteurs 
op laptops schrijven. Bestaan er naast manu 
en typoscripten ook ‘digiscripten’? Of  bete
kende de komst van de computer definitief  
het einde van de zogenaamde gouden eeuw 
van het moderne manuscript? En heeft dat 
nieuwe medium een invloed op het creatieve 
schrijfproces? Om dit te onderzoeken is het 
nuttig om eerst na te gaan wat de impact van 
ander schrijfgerei is geweest in het niet zo 
verre verleden, tijdens de overgang van pen 
naar schrijfmachine naar tekstverwerker en 
spraakherkenningstechnologie. 

Manuscript/typoscript

Edgar Allan Poe schreef  in 1844 een kort 
stuk over ‘Anastatic Printing’ waarin hij de 
mogelijkheid suggereert om manuscripten 
als dusdanig uit te geven. Dat auteurs hun 
manuscripten nog jaren aan letterzetters 
zouden toevertrouwen, weet hij aan een 
hardnekkige zin voor conventionaliteit. Het 
zou nog lang duren, voorspelde hij, vooral
eer ze zouden beseffen dat dit geen nood
zaak was. In de middeleeuwen, toen manus
cripten de enig mogelijke vorm van 
publicatie waren, werd er volgens Poe zo 
zorgvuldig geschreven dat geen boek deze 
handschriften ooit heeft overtroffen, noch 
in nauwkeurigheid noch in schoonheid. De 
nieuwe uitvinding van de anastatische druk 
maakte het mogelijk om een tekening of  een 
handgeschreven tekst rechtstreeks te ver
menigvuldigen, zonder de dure tussen
komst van een letterzetter en zonder de 
vaak rampzalige bemoeienissen van een 
uitgever. Dankzij de anastatische druk zou 
een schrijver eindelijk leven in de zekerheid 
dat het lezerspubliek zijn werk te zien zou 
krijgen met de frisheid van het oorspronke
lijke ontwerp. En zelfs voor uitgevers zou het 
een goede zaak zijn. Ze zouden niet meer 
exemplaren moeten drukken dan waar 
vraag naar was.1 Zo lanceerde Poe het con
cept van ‘printing on demand’, maar dan 
wel om handgeschreven teksten te verme
nigvuldigen. Er was niets ouderwets aan 
schrijven met de pen en handgeschreven 
teksten uitgeven was allesbehalve middel
eeuws, volgens Poe. Hij omarmde de nieuw
ste technieken precies om de nauwe band 
tussen het eenvoudige schrijfgerei en de ori
ginele gedachtegang van het schrijfproces 
beter tot zijn recht te laten komen. Het ging 
niet om een afkeer van machines, maar om 
de manier waarop ze werden ingezet.
 Twee decennia later, in 1863, suggereer
de Samuel Butler dat machines zelf  welis
waar niet kunnen deelnemen aan de strug-
gle for life, maar dat dit geenszins hoeft te 
betekenen dat ze ongeschikt zijn om mee te 
dingen in de survival of  the fittest en tot uit
sterven gedoemd zijn. Niets is minder waar, 
beweerde Butler in zijn essay Darwin and the 
Machines, dat hij later als The Book of  the 
Machines verwerkte in zijn satire Erewhon. 
Met het loutere overleven hielden machines 
zich niet bezig. Ze hadden er iets geniaals op 
gevonden en delegeerden die taak aan de 
mens. De mens werd als het ware het voort
plantingsorgaan van de machine. Butler 
ging zelfs verder: zolang de mens deze func
tie naar behoren vervulde, ging alles goed 
met hem – tenminste dat dacht hij; maar 
zodra hij zich niet naar behoren van zijn 
taak kweet, hinkte hij achterop in de con
currentiestrijd. Kortom, de machine zou 
enkel dienen op voorwaarde dat ze gediend 
werd, en dat onder haar eigen condities.2 
 Tegen de tijd dat Butler zijn Book of  the 
Machines in Erewhon had verwerkt en het 
boek in 1872 verscheen, was er intussen 
alweer een nieuwe ‘soort’ ontstaan. De 
Deense dominee Hans Rasmus Johan 
Malling Hansen had een patent verkregen 

op zijn zogenaamde schrijfbol of  ‘Skrive
kugle’, waarmee hij prijzen won op de wereld
tentoonstelling van Wenen in 1873 en die 
van Parijs in 1878.
 De bijna blinde Friedrich Nietzsche kocht 
zo’n schrijfbol. Op 11 februari 1882 schreef  
hij vanuit Genua een postkaart naar 
Elisabeth Nietzsche, met een uitbundig 
‘Hurrah!’ omdat ‘de machine’ net was gele
verd. Het eerste (nog bewaarde) typoscript 
dat met deze machine is geschreven, dateert 
van 17 februari en was aan zijn secretaris 
Peter Gast (alias Heinrich Köselitz) gericht. 
Er staan een paar korte gedichtjes of  spreu
ken op, waaronder dit: ‘NICHT ZU FREI
GEBIG! NUR HUNDE / SCHEISSEN ZU 
JEDER STUNDE.’ Peter Gast antwoordde 
opgetogen. Hij vroeg zich af  hoe je zo’n 
machine moest hanteren en of  het niet veel 
oefening vergde. Bovendien suggereerde hij 
dat het instrument wel eens een invloed zou 
kunnen hebben op Nietzsches manier van 
schrijven. Zelf  had hij immers al ondervon
den dat zijn gedachten vaak afhingen van 
de kwaliteit van het papier of  van de pen 
waar hij mee schreef. Nietzsche antwoordde 
eind februari met een getypte brief, waarin 
hij zijn secretaris gelijk gaf: ‘Sie haben Recht 
– unser Schreibzeug arbeitet mit an unse
ren Gedanken. Wann werde ich es über 
meine Finger bringen, einen langen Satz zu 
drucken!’3

Schrijfmachinisten

Nietzsches bewering dat ons schrijfgerei 
meewerkt aan (of  inwerkt op) onze gedach
ten is intussen een redelijk bekende oneliner 
geworden, vooral sinds Friedrich Kittler 
ernaar verwees in Gramophone, Film, 
Typewriter (1986). Van de schrijfbol van 
Malling Hansen, met al zijn mechanische 
problemen, werd Nietzsche laconiek. 
Volgens Kittler was het effect op de filosoof  
een omslag van argumenten naar aforis
men, van gedachten naar woordspelletjes, 
van retoriek naar telegramstijl.4 In Auf-
schreibe systeme 1800/1900 spreekt Kittler 
van een soort typ‘cultus’ rond 1900.5 Die 
cultus wordt op de spits gedreven in een 
geestige column van Alfred Polgar met als 
titel Die Schreibmaschine. Net als Butler 
maakt Polgar van de machine een levend 
wezen: ‘Want de schrijfmachine leeft.’ Zijn 
buurman, schrijft hij, is met zijn machine 
vergroeid als een cavalerist met zijn paard. 
Hij zit 25 uur per dag achter het toetsen
bord en kan haar productiviteit niet bijhou
den. Elk uur is in termen van tekstproductie 
even vruchtbaar – een vruchtbaarheid die 
het meest actieve konijn zou beschamen. 
Het ene woord brengt het andere voort. En 
dat is, volgens de buurman, volledig aan de 
schrijfmachine te danken. Niet minder dan 
vijftig procent van de creatieve arbeid zou 
de machine van de schrijver overnemen. 
Het gekletter van de letterarmen en het 
metalen geklingel dat het einde van de regel 
aankondigt, zouden een ritme vormen dat 
het brein deed meetrillen. ‘Hoe futloos is 
daartegen het gekras van een pen!’6

 Het stuk van Polgar verscheen in het 
Prager Tagblatt in 1922, het annus mirabilis 
van het modernisme, het jaar waarin onder 
meer T. S. Eliots The Waste Land verscheen. 
Het lange gedicht bevat een scène die zich 
rond teatime afspeelt en waarin een typiste 
een centrale rol vervult. De typiste verwacht 
een gast. ‘The young man carbuncular’ 
komt tegen valavond,

At the violet hour, when the eyes and back 
Turn upward from the desk, when the human 

engine waits
Like a taxi throbbing waiting

In het typoscript dat Eliot aan Ezra Pound 
liet lezen, zijn honderden regels geschrapt. 
De beschrijving van ‘the violet hour’, bij
voorbeeld, was oorspronkelijk een traditio
nele strofe met rijmende verzen: 

At the violet hour, the hour when eyes and 
back and hand

Turn upward from the desk, the human engine 
waits –

Like a taxi throbbing waiting at a stand – 
To spring to pleasure through the horn or ivory 

gates7

Ezra Pound zette het hele vierde vers in deze 
passage tussen haakjes en Eliot had er geen 
probleem mee om de regel gewoon te 
schrappen, net als ‘at a stand’ dat oorspron
kelijk ook alleen maar leek te zijn toege
voegd om te kunnen rijmen op ‘hand’. De 
‘heap of  broken images’ die The Waste Land 
uiteindelijk werd, is het resultaat van een 
intussen beroemde interactie tussen getypte 
tekst en handgeschreven annotaties. 
 Het verband tussen de typmachine en 
literaire vernieuwing in het modernisme is 
niet recht evenredig. In 1922 kwam ook 
Ulysses van James Joyce uit, een van de 
meest innovatieve romans die ooit zijn 
geschreven. Maar Joyce kon niet typen. Eind 
1917 ontstond, opnieuw door toedoen van 
Ezra Pound, de mogelijkheid om hoofdstuk
ken van Ulysses als voorpublicatie te laten 
verschijnen in The Little Review in de VS, en 
in The Egoist in GrootBrittannië. Luca 
Crispi suggereert dat dit nieuwe vooruit
zicht Joyce ertoe aanzette zijn manuscripten 
te laten typen.8 Hij gaf  zijn typisten precieze 
instructies om een brede linkermarge blan
co te laten, om plaats over te houden voor 
correcties en (vooral) toevoegingen. De 
meeste van de veertien hoofdstukken die als 
afleveringen in deze magazines verschenen, 
zijn door typisten in drievoud getypt. Joyce 
verbeterde er gewoonlijk twee (tegelijker
tijd) en stuurde dan één exemplaar naar 
Pound, die het op zijn beurt doorstuurde 
naar The Little Review. 
 Toen Joyce aan Frank Budgen vertelde 
dat hij zo’n vijf  jaar aan Ulysses had gewerkt 
en Budgen opmerkte dat sommige van zijn 
collegaschrijvers twee boeken per jaar een 
goed gemiddelde vonden, antwoordde Joyce 
met een beamend Yes. Maar hoe doen ze 
dat, vroeg hij retorisch. Door hun boeken 
‘in te spreken’ in een typmachine. Daartoe 
voelde hij zich best wel in staat, maar hij zag 
het nut er niet van in en vond het niet de 
moeite waard.9

 Wat Joyce ook mocht denken van het 
‘inspreken’ in een schrijfmachine, een vol
gende generatie zou er juist een punt van 
maken om zo snel, direct en spontaan 
mogelijk te schrijven, vaak met de typma
chine. Het typoscript van Jack Kerouacs On 
the Road (1957), de bekendste roman van de 
beatgeneration, is bewaard als één lange 
rol. Toen deze scroll in 2007 werd uitgege
ven ter gelegenheid van de vijftigste verjaar
dag van de roman, bevestigde de paratekst 
al meteen hetzelfde punt: volgens de flap
tekst zou de typoscriptrol de eerste volledige 
uitdrukking van Kerouacs revolutionaire 
esthetica vertegenwoordigen, het herken
bare punt waar zijn thematische visie en 
narratieve stem zouden samenkomen in 
één volgehouden uitbarsting van creatieve 
energie. Deze ‘oorspronkelijke versie’ zou 
ruwer, wilder en seksueel explicieter zijn 
dan de tekst van de gepubliceerde versie. 
Maar tekstbezorger Howard Cunnell nuan
ceert dit beeld al meteen in de introductie. 
De typoscriptrol en het verhaal over hoe 
Kerouac On the Road heeft geschreven zijn 
heel gauw een legende geworden. De 
romantische versie laat Kerouac achter een 
schrijfmachine zitten in een New Yorkse loft 
in Chelsea, West Twentieth Street, waar hij 
in april 1951 in drie weken tijd de fameuze 
rol voltypte. Op 22 mei 1951 stuurde hij 
een brief  naar Neal Cassady in San 
Francisco waarin hij de rol beschrijft – ‘het 
hele ding op een strook papier van 120 voet 
lang … gewoon door schrijfmachine gerold 
en in feite geen paragrafen … uitgerold op 
de vloer en het ziet eruit als een weg.’10 De 
nuchtere versie van Cunnell preciseert dat 
Kerouac al zeker sinds 1947 notities en 
kladversies had zitten schrijven in een stijl 
die nog lang niet op die van On the Road 
geleek. De vroegere versies van het verhaal 
waren zelfs niet in de eerste persoon verteld. 
Pas dankzij een brief  die Kerouac op 27 
december 1950 ontving, waarin Neal 
Cassady uitgebreid, snel en onverbloemd 
over zijn seksuele tegenspoed vertelt, vond 
Kerouac ‘zijn’ eigen stem. Dat Kerouac toen 
op het idee kwam om die stem in zijn schrijf
machine ‘in te spreken’, zoals Joyce het 
omschreef, alsof  het om een draaiorgel 
ging, zegt veel over de functie van schrijfge
rei in het compositieproces en de rol die het 
kan spelen als katalysator bij het vormge
ven van een poëtica. 

Schrijf- en spraakgerei

Toch was de typoscriptrol van Kerouac nog 
altijd maar een metaforische interpretatie 
van wat Joyce het ‘inspreken’ van romans 
in een typmachine noemde. Sommige 
hedendaagse schrijvers passen dit veel let
terlijker toe. Richard Powers, bijvoorbeeld, 
maakt graag en vaak gebruik van spraak
herkenningstechnologie om zijn romans te 
schrijven. Het is een weloverwogen keuze: 
‘Mijn lezers horen woordgroepen en eben
vloedbewegingen op een hoger syntactisch 
niveau; dat is wat ook ik wil horen terwijl ik 
schrijf. Spraakherkenning helpt me te leven 
en te schrijven op het niveau van de woord
groep eerder dan op het niveau van groepjes 
aanslagen op het toetsenbord.’11 Naast de 
stilistische voordelen, spelen ook cognitieve 
overwegingen een rol: ‘de snelheid en vloei
ende soepelheid van spraak maken het me 
mogelijk om, tijdens het compositiemo
ment, vollediger in de onmiddellijkheid van 
het ogenblik te blijven, met ‘de snelheid van 
een gedachte’, als het ware, zonder extra 
cognitieve belasting van het kortetermijn
geheugen en de motorische gedeelten van 
de hersenen, waardoor er geen gevaar is 
voor verstoring van de processen van ver
bale verbeelding.’12

 Wat die cognitieve link betreft, merkt 
Matthew Fuller op dat software gewoonlijk 
beschouwd wordt als gereedschap, gewoon 
‘iets waar je iets mee doet’13, terwijl ze vol
gens hem wel degelijk een impact heeft op 
het denkproces. Ze helpt immers niet gewoon 
gedachten vast te leggen, maar structureert 
het denkproces ook in zekere mate. 
Computergebruikers zijn zich daar nauwe
lijks van bewust. In die zin gelijkt digitaal 
schrijfgerei op ingeburgerde metaforen, die 
nauwelijks nog als dusdanig aangevoeld wor
den, maar die eenzelfde effect op denkproces
sen hebben, zoals Lakoff  en Johnson argu
menteerden in Metaphors We Live By (1980). 
 Als schrijfgerei een invloed heeft op het 
denkproces, zou er een verschil moeten zijn 
tussen schrijven met de pen, met de schrijf
machine of  met de computer. Al in 1989 
stelde Christina Haas de vraag ‘Does the 
Medium Change the Message?’ Om dat te 
achterhalen vergeleek ze de efficiëntie en de 
kwaliteit van 15 brieven, geschreven door 
evenveel ervaren briefschrijvers in drie ver
schillende omstandigheden: met pen en 
papier, met een eenvoudige pc en met een 
geavanceerd computermodel. Over het 
algemeen schreven ze langere brieven met 
het meest geavanceerde schrijfgerei. De 
resultaten suggereerden dat schrijven met 
de pen meer planning vergt, of  tenminste 
eerder aanzet tot voorafgaande planning 
dan schrijven op de computer.14 
 Ook in de literatuurwetenschap wordt af  
en toe een pleidooi gehouden voor ‘media
specific analysis’.15 De toelichtingen van 
Richard Powers als ‘ervaringsdeskundige’ 
bij het schrijven met spraakherkennings
technologie bevestigen het belang van het 
medium bij het schrijven. Maar is er nog wel 
iets terug te vinden van die schrijfstijl en van 
alle stilistische, narratieve en structurele 
beslissingen die de dynamiek van het schrijf
proces uitmaken? Of  hebben we geen andere 
keus dan de auteur op zijn woord te geloven? 

Digitale documenten

In de traditionele tekstanalyse is het docu
ment een duidelijk materieel gegeven; het is 
de materiële drager van (een versie van) een 
tekst. In het geval van een handgeschreven 
manuscript bestaat het uit papier en inkt. 
Maar waaruit bestaat het dan in het geval 
van een digitaal manuscript? In een essay 
met als titel What Is a Digital Document? 
greep Michael Buckland in 1998 terug op 
definities van Paul Otlet, die in zijn Traité de 
documentation uit 1934 al een functionele 
definitie voorstelde, zodat bijvoorbeeld ook 
museumstukken en levende dieren als 
‘documenten’ beschouwd konden worden. 
De Franse bibliothecaresse Suzanne Briet 
bouwde hierop voort en zag een document 
als een (concrete of  symbolische) index of  
aanwijzing (indice) om fysieke of  intellectu
ele fenomenen te representeren, te restau
reren of  te bewijzen.16 Een okapi in het wild 
zou dus geen document zijn, een okapi in de 

Digitaal kladwerk
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zoo van Antwerpen wel. Maar wat is het 
document van de ‘eerste versie’ van een 
tekst die op een computer is geschreven? 
Wat is het ‘authentieke origineel’? En kan 
een digitaal manuscript een ‘aura’ hebben, 
zoals Walter Benjamin het noemde in zijn 
essay over Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit? Als een 
archief  bijvoorbeeld de pc van Salman 
Rushdie in haar collectie heeft, wat wordt er 
dan precies bewaard – de hardware, de 
harde schijf, of  eerder de binaire data die ze 
bevat? Graham Barwell suggereert (voor
zichtig) dat literaire werken een immate
rieel bestaan hebben, waardoor alle instan
tiaties ervan ‘kopieën’ zijn.17 Anderen, 
zoals Matthew G. Kirschenbaum en Doug 
Reside, pleiten resoluut voor de erkenning 
van ‘Digital Materiality’. Als het gaat om 
zogeheten ‘digitaal geboren’ werken, is het 
belangrijk voor archivarissen om niet alleen 
diskettes te bewaren (zoals bijvoorbeeld die 
van Herman De Coninck in het Letterenhuis 
te Antwerpen), maar ook de hardware, de 
pc waarop het werk is geschreven. Dit soort 
archiefmateriaal zou in aanmerking komen 
om er ‘file carving’ of  andere forensische 
technieken voor het recupereren van gege
vens op los te laten.18 Of  schrijvers dat zelf  
zo’n goed idee vinden, is een andere vraag.
 De gegarandeerde levensduur van een 
diskette, een harde schijf  of  een USBstick 
zou gemiddeld vijf  jaar zijn. In april 2011 
sloeg PierreMarc de Biasi, een van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van de 
Franse critique génétique, alarm. Hij wees op 
een groot hiaat in de meest recente geschie
denis van de literaire tekstgenetica, die 
samenhangt met de opkomst van de com
puter: omdat we plots alles konden saven, 
dachten we dat we ook alles konden bewa
ren. Het kortetermijndenken en de onmid
dellijke rendabiliteit zouden het besef  van 
duurzaamheid en tijdsdiepte tenietgedaan 
hebben: ‘L’ère du parchemin avait été celui 
du palimpseste, l’âge du papier celui de la 
rature, voici venue l’ère du support sans 
repentir.’19 Maar de Biasi (directeur van het 
Institut des Textes et Manuscrits Modernes) 
is zeker niet de eerste die dit opmerkt.
 Roger Laufer vestigde in 1993 al de aan
dacht op digitale manuscripten, die volgens 
hem tegen ‘het einde van het decennium’, 
eind 20ste eeuw, veel fijner gedocumen
teerd zouden zijn dan conventionele manus
cripten, op voorwaarde – merkte hij er wel 
meteen bij op – ‘dat de machines en de pro
gramma’s bewaard worden’.20 Een paar 
jaar tevoren klonk Wolfgang Hagen nog 
heel wat pessimistischer. Volgens hem was 
het altijd een van de belangrijkste taken van 
de wetenschappelijke tekstanalyse geweest 
om de genese van een tekst aan de hand van 
vroegere versies te reconstrueren, maar 
helaas: ‘Over vroegere versies geeft de com
puter geen informatie. Ook niet over de 
inspanning van het schrijven.’21 Intussen 
bestaan er al heel wat zogenaamde keystro-
ke loggingprogramma’s die elke aanslag op 
het toetsenbord registreren. Elke letter die 
wordt toegevoegd, elk teken dat weer weg
gehaald wordt, alles wordt bijgehouden. 

Met programma’s zoals Inputlog wordt 
intensief  onderzoek verricht naar schrijf
processen allerhande (gewoonlijk nietlite
raire tekstgeneses), inclusief  schrijfproces
sen met spraakherkenningstechnologie.22

 De tijden van floppy’s en cdroms worden 
door archivarissen beschouwd als de digi
tale middeleeuwen. Heel wat informatie uit 
die periode is mogelijk niet meer te recupe
reren, doordat de digitale dragers hun mag
netische eigenschappen hebben verloren of  
om welke reden dan ook. Nu het mogelijk is 
om niet alleen elke versie, maar zelfs elke 
toetsaanslag van elke versie te bewaren, 
rijst de vraag of  daarmee niet het tegen
overgestelde probleem ontstaat, een over
vloed aan bewaard materiaal. Daarom 
pleitte Kari Kraus op 5 augustus 2011 in de 
New York Times voor een andere archief
praktijk voor digitale bestanden.23 Digitale 
gegevens kunnen niet eindeloos migreren 
van een ouder computermodel naar een 
recenter. Nieuwere software kan zich tot op 
zekere hoogte wel ‘retro’ gedragen alsof  hij 
in een oude Tandy zat, maar ook aan deze 
zogenaamde emulation zijn grenzen. In 
plaats van voor het bewaren van een docu
ment te wachten tot het niet meer gebruikt 
wordt, zou er al in een vroeger stadium 
opgetreden moeten worden, idealiter tijdens 
de creatie van een document. Kari Kraus 
verwijst naar de fans van games zoals Super 
Mario Bros. en Pac-Man, die hun eigen 
oplossingen hebben gezocht om een evolue
rend archief  van games te maken. Het idee 
is om niet langer te ‘bewaren’, maar te 
‘beheren’. Een archivaris van digitaal mate
riaal zou dus een curator worden. Dit model 
ziet digitaal erfgoed niet als iets statisch, dat 
voor verandering moet worden behoed. 
Verandering is niet te voorkomen, enkel te 
beheren. Dat betekent onder meer dat de 
moeilijke beslissingen over wat wél en wat 
niet wordt bewaard al in een heel vroeg sta
dium zouden gemaakt moeten worden.
 De dichter Paul Bogaert heeft in 2002 
deze taak van curator bij wijze van experi
ment op zich genomen door de totstandko
ming van zijn gedicht Iets refreinerigs in de 
vorm van een powerpointpresentatie weer 
te geven. Hiervoor heeft hij 225 versies van 
het gedicht bewaard (en het moment van 
bewaring telkens zorgvuldig geregistreerd). 
Op zich kan dit het gedroomde materiaal 
voor tekstgenetisch onderzoek lijken, maar 
het probleem met deze aanpak is dat de 
schrijver zich onvermijdelijk in grotere mate 
bewust is van het registratieproces, en dit 
bewustzijn kan verlammend werken of  het 
schrijfproces anderszins beïnvloeden, zodat 
de vraag rijst wat hier nu eigenlijk geregis
treerd wordt: het schrijfproces of  het proces 
van de registratie van het schrijven. Paul 
Bogaert vermeldt dit verhoogde bewustzijn 
heel openlijk bij het begin van de presenta
tie: ‘Tijdens het schrijven zat ik voortdurend 
te denken: ‘ik moet versies bewaren’. 
Daardoor verschilt het vastgelegde schrijf
proces van het normale schrijfproces: ik heb 
veel meer dingen ingetikt dan gewoonlijk.’24

 Thorsten Ries beschrijft een vergelijkbaar 
tekstgenetisch experiment dat hij met de 
auteur Michael Speier heeft uitgevoerd aan 
de hand van alle digitale versies van het 
gedicht ausfahrt st. nazaire die de auteur zelf  
had bewaard.25 Voor het experiment maak
te Ries gebruik van een computer met 
Microsoft Word 97 (8.0). Hij vermeldt dat 
van Microsoft Word 6.0 (1993) tot Word 8.0 
(Word 97) de optie ‘fast save’ in de stan
daardinstelling was ingeschakeld; in Word 
2000 was ze niet meer standaard ingescha
keld en vanaf  Office 2007 was de fast save
optie niet meer beschikbaar. Maar concur
rent Apple investeerde recent in vernieuwde 
versies van AutoSave en Versions in de Mac 
OS X Lion, die gelanceerd werd op 20 juli 
2011. Telkens wanneer je een bestand opent 

en terwijl je eraan werkt, wordt er om het 
uur automatisch een versie van bijgehou
den. Als je een vroegere versie wilt bekijken, 
kun je een overzicht van alle versies oproe
pen en bekijken hoe je tekst er op een bepaald 
moment uitzag, of  hoe hij toen van alle 
vroegere en latere versies verschilde.
 De genese van teksten is zelden zo expli
ciet erkend als een integraal en vanzelfspre
kend onderdeel, niet alleen van het schrijf
proces, maar zelfs van het schrijfgerei. De 
openingszin van de promotietekst bij 
Versions luidt: ‘It’s only natural that a docu
ment goes through many changes as it’s 
being created.’26 De functie wordt samenge
vat in het ondertiteltje ‘See every step you 
took’ en de laatste zin van de promotekst 
eindigt met ‘all the hard work it took to get 
there’. Als de gebruiker de tekst met iemand 
wil delen, wordt weliswaar automatisch de 
meest recente versie gekozen, maar het is 
opvallend dat de promotekst van begin tot 
einde de erkenning van digitaal kladwerk 
uitdraagt. Het onderwerp van tekstgene
tisch onderzoek lijkt dus geenszins verdwe
nen te zijn door de komst van de computer, 
integendeel.
 In tegenstelling tot wat de onheilsprofe
ten in de jaren 80 beweerden, is er mis
schien wel meer dan ooit een soort tekstbe
sef  gegroeid dankzij het gebruik van 
tekstverwerkers en spraakherkennings
technologie – het besef  dat teksten niet 
altijd stabiele eenheden zijn, maar dat er 
vaak verschillende versies van bestaan. 
Heel wat schrijvers en onderzoekers publi
ceren op eigen websites zogenaamde ‘voor
laatste’ pdfversies van artikels die in peper
dure wetenschappelijke tijdschriften 
verschijnen. Het is een stil protest tegen de 
manier waarop wetenschappelijke uitgeve
rijen munt slaan uit de academische rat 
race. Via digitale editieprojecten zoals het 
Walt Whitman Archive (www.whitmanar 
chive.org/) of  Les manuscrits de Madame 
Bovary (www.bovary.fr/) neemt dan weer 
het besef  toe dat van teksten altijd al ver
schillende versies hebben bestaan, ook in de 
zogenaamde gouden eeuw van moderne 
handschriften en typoscripten. De manus
cripten van een literair werk zijn over de 
jaren heen vaak verspreid geraakt. De 
manuscripten van Samuel Beckett bijvoor
beeld, worden bewaard in meer dan tien 
verschillende archieven in Frankrijk, Groot
Brittannië, de VS en Canada. Om alle ver
sies van Krapp’s Last Tape te bestuderen 
moet een onderzoeker op z’n minst twee rei
zen maken, naar de University of  Reading 
in GrootBrittannië en het Harry Ransom 
Center in Austin, Texas. Het Beckett Digital 
Manuscript Archive (www.beckettarchive.
org) probeert deze versnipperde genetische 
dossiers weer samen te stellen – een tekstu
ele vorm van gezinshereniging met digitale 
facsimile’s en transcripties. Misschien zal 
een nieuwe generatie niet meer in eerste 
instantie via gedrukte boeken met litera
tuur in contact komen, maar via digitale 
versies en scans van handschriften en typo
scripten. De scantechologie mag dan totaal 
verschillen van de anastatische druk, het 
resultaat komt op hetzelfde neer. Zo krijgt 
Edgar Allan Poe uiteindelijk toch een beetje 
zijn zin. 
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Curated by:
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Spacecraft Icarus 13 is a 
research exhibition in the 
framework of the project 
FORMER WEST.

For more information and the 
accompanying program, please 
visit www.bak-utrecht.nl or 
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DANIËL ROBBERECHTS

Onderstaande dagboekfragmenten zijn geput uit 
het digitale dagboek van Daniël Robberechts 
(Brussel, 1937 – Everbeek, 1992). Vanaf  
december 1986 tot aan zijn dood zou Robberechts 
zijn dagboek bijhouden op de MAChine, zoals 
hij zijn computer steevast noemde. Aan de 
MAChine wijdde hij bijzonder lezenswaardige 
glossen. De fragmenten zijn het resultaat van 
zoekoperaties in het dagboek 01/12/1986-
31/12/1987 op basis van de termen 
‘MAChine’, ‘computer’ en ‘floppy’.

M 011286  Het ‘nieuwe boek’ dat op 
computerschijf  zou verschijnen i.p.v. 
gedrukt: ik zou absoluut niet enthousiast 
zijn, maar wel wanneer samen met elk ver
schijnend boek ook de schijf  ervan geleverd 
zou worden: niet alleen hoef  je geen indexen 
meer te hebben, maar van elk woord dat je 
opvalt zou je meteen kunnen nagaan waar 
het nog in de tekst voorkomt.

Zo 211286  MAChine. De tekstverwer
ker als bijna onmisbaar instrument bij het 
vertalen. B.v.: na meer dan 100 pp. rijst de 
vraag: hoe heb ik ‘ditil’ vertaald bij 
Dannemark? Via ‘Find’ vind ik in minder 
dan een kwartier waar ik ‘zei hij’ en ‘zegt 
hij’ gebruikt heb. Het zou nóg beter zijn als 
ik over een schijfje beschikte met de oor
spronkelijke Dannemark erop.

M 291286  Proberen om Word als start
schijf  te gebruiken, mislukt. De MAChine 
een paard dat ik nog niet helemaal vrij kan 
berijden.

Za 030187  Gister en vandaag de hele 
dag gewerkt aan de regellengte voor TOXT: 
op zoek naar een regellengte voor de 
MAChine die zoveel mogelijk overeenkomt 
met die van het typoscript tS. Een misluk
king: de lengten die goed overeenkomen 
met de regelvallen in tS schommelen van 
fragment tot fragment, van alinea tot alinea 
tussen een insprong van 3.36 cm tot 4.2. Er 
valt blijkbaar niet te ontkomen aan grove 
benadering. Een maximale regellengte 
bepalen waarbinnen alle regels moeten 
kunnen passen, het overschot wordt dan 
opgevuld? Als de zetterij maar op dezelfde 
manier te werk gaat… Anders: voor elk frag
ment een optimale regellengte bepalen? 
(onmogelijk verschillende alinea’s binnen 
hetzelfde fragment elk een eigen regellengte 
te geven.) Of: van een fragment eerst de 
gewenste regelvallen juist plaatsen, daarna 
de rest laten vollopen? En verder: welke 
regellengte kiezen voor de fragmenten die 
nog niet getikt werden, en alle volgende?

Zo 040187  Regellengte met de MAChine: 
telkens een versie van het IBMtyposcript 
vergelijken met de versie van de MAC? Zou 
toch wat ál te omslachtig zijn. En hoe kan je 
zorgen dat die vergelijking grondig gebeurt, 
dat ze niet over bepaalde gelukkige of  onge
lukkige regelvallen heenkijkt?

Do 080187  MAChine. Hypothese over 
de talrijke overblijvende tikfouten (ook in de 
publicaties van de fabrikanten zelf): de 
tekens op het scherm stralen eigenlijk niet 

continu (cf. het verhaal van Pol over de 
VUBprof  die foto’s maakte van het scherm, 
verscheidene foto’s waren leeg omdat pre
cies was afgedrukt tussen twee straalflitsen 
in), feitelijk neem je ze dus niet allemaal 
fysiek waar; dit feit gecombineerd met het 
feit dat je bij het lezen altijd zelf  ‘springt’ en 
invult (vandaar de moeilijkheid om proeven 
te lezen van een tekst die je te goed kent), 
heeft tot gevolg dat je op het scherm toch 
altijd weer over fouten heenleest. Betekent 
dat je toch altijd van het papier moet proef
lezen. ∆ MAChine: een paradox: je bent van
zelf  geneigd om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van alle mogelijkheden die de 
machine biedt, en dus om zoveel mogelijk te 
coderen; maar de zetters (zowel Fotec als 
Pion) vragen allen dat je zo weinig mogelijk 
coderingen aanbrengt. ∆ TOXT: eens probe
ren om mijn beweegredenen i.v.m. de zetre
gel op een rijtje te zetten: A. Ik ga ervan uit 
dat bij een vaste regellengte (links en rechts 
uitgelijnd) er toch altijd verschillende moge
lijkheden zijn om de regel af  te breken 
(anders zou het niet mogelijk zijn, de regels 
voor het afbreken van woorden na te leven) 
en met wit bij te vullen: er is een speling in 
de breedte. I.p.v. de keuze aan de zetter (of  
de zetmachine) over te laten, wil ik die keuze 
zelf  bepalen op literaire grond, om op som
mige plaatsen verdoken enjambementen te 
produceren: gewenste regelvallen. (Ik ver
onderstel dat die een subliminaal effect heb
ben op de lezer die ze niet bewust als enjam
bementen waarneemt maar er toch enige 
invloed van ondergaat.) De vraag is: hoe 
kan dat gebeuren zonder dat ik zelf  voor de 
zetmachine ga zitten? B. Als ik er in slaag op 
de MACintosh PC een lettertype te gebrui
ken dat qua breedte relatief  genoeg over
eenkomt met die van de geplande drukletter 
(een pseudoBembo), dan kan ik op mijn 
scherm een betrouwbaar beeld van de zet
regel simuleren. Ik heb redenen om aan te 
nemen dat dit type Geneva aan die voor
waarde voldoet. (Om dat te bepalen heb ik 
twee in ‘Bembo’ gezette pagina’s regel op 
regel overgetikt, daarna heb ik gemeten bij 
welk van alle op de computer beschikbare 
lettertypen de speling (het resterende wit) 
op het einde van de regels het kleinst was.) 
Dan moet ik nog kunnen berekenen welke 
de speling in de breedte is die op mijn scherm 
beantwoordt aan de speling die voor de zet
regel geldt. Dit zal me toelaten, de tekst ‘cre
atief ’ in te tikken: telkens als de regel op ver
schillende plaatsen afgebroken kan worden, 
kies ik de literair meest gewenste regelval.  
C. Een eerste benadering in die richting heb 
ik met de IBMschrijfmachine gedaan: 
regels van 55 tot maximum 57 aanslagen. 
Die benadering is uiteraard nog veel te grof. 
Intussen vertoont mijn typescript TOXT (dat 
al een 750 pagina’s bedraagt) al een flink 
aantal gewenste regelvallen. De vraag is: 
hoe kan ik zorgen dat zoveel mogelijk van 
die regelvallen voor de gedrukte tekst 
bewaard blijven? C1) de fragmenten die 
bestemd zijn om gevlagd gezet te worden 
leveren wschl. geen probleem: daar zal de 
speling wel ruim genoeg zijn om het type

script bijna altijd getrouw weer te geven; 
(uitzonderingen: een paar regels met veel 
w’s en men, blijkens hun reproductie in 
Raster 29); C2) het zijn de fragmenten die én 
links én rechts uitgelijnd moeten zijn die 
flinke problemen kunnen opleveren. 

V 090187  De MAChine trekt aan. Voor 
het eerst heb ik het gevoel dat ze het schrij
ven met de hand beconcurreert. Het vloeit 
er allemaal zo gemakkelijk uit, en het resul
taat komt er zoveel vlugger en lijkt zo aan
trekkelijk. De machine laat ook toe, zeer 
toekomstige notities te verzamelen; bvb. nu 
al een deel in te tikken van een brief  naar 
Jacq die ik niet voor volgende week zal 
opsturen (als ik een kopie heb van pagina’s 
van Ponges La fabrique du pré). Dit zou ook 
op papier kunnen, maar zou dan wel een 
heel secuur classificatiesysteem vergen 
opdat niets zoek zou raken. ∆ Het heeft geen 
zin, fragmenten van TOXT op de harde schijf  
in te tikken vóór ik precies weet hoe ik de 
juiste regellengte kan intikken. Dus voor 
Staalkaart als proef  geslaagd blijkt te zijn 
d.w.z. niet voor einde ’87. Want ik wil niet 
intikken zonder rekening te houden met de 
regelvallen. En wat als de proef  niet slaagt? 
Dat zou betekenen dat ik niet op uitgeverij H 
kan rekenen. Dus een andere uitgeverij zoe
ken? In het uiterste geval TOXT op eigen kos
ten met een Laser Writer laten uitdraaien? ∆ 
S/MAC: de 2 zwaarste redenen om de 
machine níet te gebruiken voor het literair 
schrijven lijken me nu te zijn: A. Ze is erop 
berekend, het overschrijven zoveel mogelijk 
uit te sparen. Nu is het overschrijven precies 
een van de eerste literaire criteria: een tekst 
is eerst goed genoeg als de schrijver hem 
nog met voldoende plezier kan overschrij
ven. (Zie o.a. Gilliams.) B. Met de tekstver
werker kan je wel uitwissen, verplaatsen, 
opslaan enz., maar niet schrappen. (De 
tekstverwerker als ‘magische lei’ waar 
Freud het over had.) En schrappen is wel
licht de belangrijkste literaire activiteit. 
Afwijzen, en het afgewezene niet alleen bij
houden, maar ook een fysisch spoor van de 
afwijzing letterlijk voor ogen houden.

Zo 110187  MAChine: als er geen enkel 
werk genoeg bekoort, dan kan je nog altijd 
op de machine werken. 

M 120187  Het doorstaan van de vorst 
heeft hier iets van een beslommerende 
onderneming. Niet dat er zo heel veel te 
doen valt: de radiators extra in het oog hou
den, de brander, de olietank en de thermo
staat, en hout binnenhalen voor de kachel. 
Niet veel, maar toch zoveel meer dan bij 
normaal weer. Maar er is ook de noodzaak 
om geen brandstof  te verspillen. En natuur
lijk verscheidene vrezen in het achterhoofd: 
wat als een waterleiding bevroren raakt? 

wat als de cv defect raakt? Een nieuwe vrees: 
dreigen de MAChine of  de schijven niet 
beschadigd te raken in die koude hoek van 
m’n kamer?

Di 130187  Gister van ‘s middags tot ‘s 
avonds laat gewerkt aan de codering van 
Dannemark. Ben er wel duizelig van. 
Waarschijnlijk voor het eerst ogenmoeheid 
door de MAChine – doordat ik altijd weer van 
het boek naar het scherm moest kijken e.o.

Zo 010387  De tekstverwerkingsMAChi
ne: het is alsof  je op water schrijft, zo vrijblij
vend. Geen remmingen meer.

Za 140387  MAChine: de remmingen 
zijn verschoven van het schrijven naar het 
uitdraaien (dus toch: het op papier bren
gen). Ik moet me echt forceren om brieven, 
notities e.d. die op scherm en schijf  klaar 
zijn nog te gaan printen en versturen.

Zo 150387  MAChine. Het verticale 
scherm versus het horizontale blad. En de 
overeenkomstige lichamelijke houdingen: 
enerzijds rechtop zitten, anderzijds over het 
blad gebogen. Ook dit heeft te maken met 
spraak versus schrift. Je zit rechtop alsof  je 
tot iemand spreekt. (En de machine is nog 
een stap dichter bij de vocoder dan de elek
trische schrijfmachine.)

W 010487  De MAChine als tegenzet op 
de tv: een scherm dat helemaal van mij 
alleen is.

Do 020487  MAC/TOXT: begin te werken 
aan de organisatie van de verschillende ver
sies (‘werk’, ‘naslag’, ‘uitdraai’, ‘tS’ en 
‘typoscript’), en van de bestanden. Het 
gevoel dat de MAChine me wel dwingt om 
het onderste uit m’n hersens te persen.

V 030487  MAChine: gedachten en 
invalletjes kan je hier zo gemakkelijk kwijt, 
dat je met het gevaar moet rekenen dat de 
MAChine te veel zou aftappen dat eigenlijk 
beter in TOXT hoorde. Dus weer eens: onver
zettelijk de voormiddag reserveren voor 
werken aan TOXT, de MAChine mag alleen 
maar het overschot krijgen.

Za 110487  De hele voormiddag gewerkt 
aan het plannen van indexen en registers. 
Ik kan waarschijnlijk niet veel verder raken 
zolang ik niet weet hoe Mac Indexer werkt, 
en een databasis.

W 220487 MAChine: de fierheid van de 
PCgebruiker: hij heeft helemaal op zijn 
eentje iets geconstrueerd, is met flinke moei
lijkheden geconfronteerd die hij helemaal 
alleen heeft moeten oplossen en die hij zelfs 
maar moeilijk aan iemand anders kan uit
leggen. Niet zo verschillend van de fierheid 
van de schrijver.

V 240487  MAChine. Els Colruyt over 
het databasisprogramma Omnis: ‘Bij uw 
leven kunt u niet alle mogelijkheden van dit 
programma uitputten.’ Dat was ook mijn 
bezwaar, dat ik nl. ook moet betalen voor 
programmaonderdelen die ik nooit zal 
gebruiken. Maar dit geeft ook een vreemde 
kijk op de computerindustrie: die bezorgt de 
consument tijdsbesteding waar hij zijn 
leven mee zoet kan zijn. (Tenzij hij vooraf  
heel bepaald weet wat hij wil.) ∆ De laatste 
dagen erg intensief  gewerkt (pogen en 
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falen) aan de organisatie van de ‘naslag’ en 
‘uitdraai’documenten van TOXT. Het geluk 
wanneer ik die dingen na veel moeite toch 
behoorlijk onder de knie krijg.

Za 250487  MAChine: wat zouden 
Bouvard & Pécuchet er niet mee gedaan 
hebben?

M 270487  MAChine. Mijn systeem om 
op het scherm de gedrukte regel te benade
ren lijkt het te doen, het lijkt me eerder te 
streng dan te laks; ik heb het liever te streng 
(als de regelval ingrijpen in de tekst nodig 
maakt dan kan ik dat immers op een aan
vaardbare manier doordat ik de auteur 
ben). Een uiterst aangenaam gevoel, dat 
wat je op het scherm en op uitdraai ziet een 
betrouwbaar beeld is van wat er ooit 
gedrukt zal worden. Overweeg om het pro
gramma Pascal Thurbo aan te kopen i.p.v. 
een databasis: Cee wil sowieso Pascal leren 
hanteren, en dan kan ze misschien mijn 
eigen programma’s opstellen? Het risico zit 
hem in Cee haar traagheid, haar gebrek aan 
tijd. Redelijke afweging: op het einde van dit 
jaar kan ik zien of  ze er wat van terecht
brengt, en weet ik ook of  de subsidie van het 
ministerie me de aankoop van een databasis 
zonder problemen mogelijk maakt. En mis
schien kom ik er nog toe, zelf  te gaan 
programmeren? Het uitgespaarde geld kan 
ik misschien besteden aan een groter 
scherm?

Di 280487  In MAChine: de fragmenten 
voor naslag zal ik nu op de harde schijf  
moeten brengen. Maar verder wordt het 
wachten op Word 3 en vooral op een 
bestandsprogramma waarin ik de bureau
cratie van TOXT kan onderbrengen – voel er 
niks voor om nu nog met steekkaarten te 
gaan werken die daarna toch niet veel meer 
zullen betekenen.

W 290487  MAChine. Turbo Pascal 
besteld. De vraag is: kan ik op Cee rekenen? 
Mijn ervaring is: ze zal er zo lang over doen, 
door zoveel andere dingen in beslag worden 
genomen dat ik ten einde raad misschien 
zelf  zal moeten gaan programmeren? Want 
aan haar zeulen zal averechts werken.

Do 300487  MAChine. Wat ik zeker mis: 
de aanslag waarmee de letters op het papier 
gedrukt worden (hoewel ik het tikken eerst 
met de elektrische machine plezierig heb 
gevonden, omdat ik geen mechanische 
kracht meer moest uitoefenen). Daar
tegenover het feit dat het intikken gepaard 
gaat met een lekker ‘geritsel’ dat je heel goed 
kunt associëren met Barthes’ ‘bruissement 
de la langue’.

W 060587  TOXT Probleem met databa
sissen: als ik een wijziging aanbreng, kan 
die een woord naar een andere pagina ver
schuiven, en van een woord dat door zijn 
ligging op de pagina gemarkeerd was een 
ongemarkeerd woord maken enz… En toch 
mag dit me niet remmen in het aanbrengen 
van de nodige wijzigingen. ∆ Pascal: …heb 
ik ontdekt dat geheel het ongeluk van de 
mensen uit één ding voortspruit, namelijk 
niet rustig in een kamer te kunnen blijven. 
De MAChine biedt die mogelijkheid wél.

Zo 170587  Gister Joris met Griet, om de 
Franse vertaling van zijn tekst voor de Jef  
Geys tentoonstelling in Lille over te doen. 
Toen het duidelijk was dat het werk hele
maal overgedaan moest worden, had ik op 
de MAChine moeten gaan werken – heb er 
doodgewoon niet aan gedacht, mis blijk
baar nog de juiste reflexen.

Do 210587  MAChine. Gister (na een 
wijziging te hebben aangebracht in Dag
boek 0387) een schijf  defect geraakt, waar

door meer dan 4 maanden dagboek onbe
reikbaar is geworden. Heb een deel van 
januari via Word Rescue kunnen terugvin
den, maar onbewerkbaar, zodat ik alles met 
de hand heb moeten overschrijven: een 
strafwerk. Nu eerst is het tot me doorge
drongen waarom er kopieën moeten bijge
houden worden: door een defect kan de 
inhoud van een hele schijf  ineens onbereik
baar worden. En ik mag zeker ook geen 
ellenlange documenten aaneenlijmen. 
Typisch dat ik het eigenlijk niet zo heel erg 
vind, alleen maar zonde van de tijd. En dan 
zou het ook zonde zijn geweest om niet te 
proberen terug boven te halen wat boven 
kon. Maar misschien realiseer ik niet hele
maal dat die 4 maanden wel degelijk weg 
zijn: de beschadigde schijf  is er toch nog? 
Misschien slaagt men er ooit in om ze weer 
open te maken? Wél jammer is de verdwij
ning van zovele dag aan dag notities, heet 
van de naald, over mijn beleving van de 
MAChine. ∆ MAChine. Een van de verdwe
nen argumenten tegen het direct op scherm 
schrijven van literatuur was: op het scherm 
heb je een overzicht over een fragment van 
ca. 250 woorden, als je niet al te groot 
schrijft kan je met vier kwartovellen op de 
tafel te leggen een overzicht krijgen op meer 
dan het tienvoudige hiervan. ∆ De compu
ter moet het de mens mogelijk maken, enke
le percenten meer te gebruiken van het 
grote deel van zijn hersens dat normaal 
braak zou blijven liggen: 10%? 20%?

Di 020687  MAChine: het gezoem van 
de harde schijf  werkt flink op de zenuwen. 
Je begrijpt dat men dat tracht te compense
ren met muzak.

Za 130687  MAChine: het schrift op het 
scherm als nieuw tussenstadium tussen het 
brein en het papier. Nog verfijnder: a) het 
‘mythische’ bestaan van de tekst op het 
scherm en in het intern geheugen, voor het 
op de schijf  staat; b) op de schijf.

Di 160687  Als ik veel geld had zou ik 
binnenkort 40.000 frank uitgeven aan de 
databasis Omnis 3, 90.000 frank aan het 
kwartoscherm van Radius, 400.000 frank 
aan een LaserPrinter en 100.000 frank aan 
het programma waar Pion het over had, 
waarmee je een tekst helemaal typografisch 
kan zetten via de MAChine.

Di 230687  MAChine: ze lijkt berekend 
op het organiseren van werk. Wat niet weg
neemt dat er ook nog uitgevoerd moet wor
den: TOXT moet ook nog geschréven worden. 
Denkbaar dat lagere werknemers flink 
gepest worden door het plezier dat hogere 
kaderleden beleven aan het organiserenop
decomputer.

Za 270687  MAChine. Ziet er slecht uit 
met Turbo Pascal: vrees dat ik niet in staat 
zal zijn, een databasis op te zetten. Maar 
geen geld om er een pasklare te kopen. Dus 
maar verder sukkelen tot in november, dan 
krijg ik misschien geld van Cultuur. En 
intussen Pascal gebruiken als een hersen
gymnastiek – alsof  ik niet beters te doen 
had, zonde van de tijd.

V 100787  Slapeloos van 2 tot 45 uur, 
wschl. doordat ik te veel op de MAChine heb 
gewerkt, aanleren van Word 3. Razend 
knap programma, de vraag is alleen: wat zal 
ik zeker niet gebruiken, wat kan ik allemaal 
naar een reserveschijf  laten verhuizen.

Zo 120787  MAChine. De instructie 
Page Preview geeft op het scherm een ver
kleind beeld van de pagina zoals ze er zal 
uitzien. Een mooi voorbeeld van de vorm: 
Preview geeft je een idee van de vorm van 
het document, volledig los van de inhoud 
ervan. Maar de vraag: ‘Welk woord kan het 
best op het einde van de regel terechtko
men?’ is een vraag van vorm/inhoud.

V 170787  De beperkingen in het com
municeerbare. Erg voelbaar met de 
MAChine: je zou allerlei wel kunnen uitleg
gen, maar het zou zóveel tijd vergen…

Za 180787  MAChine. Word verkennen. 
Maar goed dat ik geremd ben, ik zie een 
mogelijkheid om via kneepjes precies de 
fragment en paginanummering aan te 
brengen die ik behoef. Het aantal mogelijk
heden dat Word biedt lijkt echt verbijste
rend. En de kaarten voor de databasis voor
bereiden: ook hier is heel wat bedenktijd 
nodig.

Zo 200787  MAChine: ik zou een aantal 
weken lang dagelijks twee uren moeten uit
trekken om de 400 pagina’s van Word 3 
grondig in te studeren, om zeker te zijn dat 
ik alle mogelijkheden van het programma 
gebruik wanneer ik aan het intikken van 
TOXT begin.

Zo 260787  TOXT: het zoeken naar de zet
regel is een fiasco geworden: met veel moei
te (Times 14 met 1 pt samengetrokken, en 3 
spaties na., ; of  :) slaag ik erin om de regels 
van het Voorbericht te reconstrueren, dat 
blijkt nu op een oude machine bij Kritak te 
zijn gezet waar Pion niet over beschikt, en 
voor het echte zetwerk in Bembo doet Kritak 
een beroep op een Nederlandse zetter. Wat 
nu? Voorlopig helemaal geen rekening hou
den met de regellengte: want een benaderde 
regellengte zal juist op de belangrijke plaat
sen gaan afwijken. En uitkijken naar de PS 
Translator?

M 270787  TOXT: ik zal een tijd lang dus 
abstractie moeten maken van de regelleng
te, hoe zwaar het me ook valt. Want het 
heeft geen zin te werken met een lengte die 
de zetlengte alleen maar benadert.

W 290787  MAChine. Toen het schrij
ven nog een omslachtige handeling vormde 
(de pen versnijden, de inkt die altijd kon uit
vloeien…) was het van belang dat de schrij
ver zijn geschrift mentaal voorbereidde: 
eerst wanneer het geschrift ‘in zijn hoofd’ 
klaar was, ging hij het in een keer neerpen
nen. Met het potlood en de balpen is het 
mogelijk geworden, op papier dingen uit te 
proberen (met de schrijfmachine niet, ook 
hier deed men er beter aan, de tekst in zijn 
hoofd klaar te hebben). De tekstverwerker 
maakt eerst helemaal komaf  met alle rem
mingen, alles kan uitgeprobeerd worden 
vóór er ook maar iets op papier komt.

Di 040887  MAChine: vermoed dat het 
niet mogelijk is, ‘op het scherm te denken’ 
zoals ‘op papier’.

Do 200887  Gister eerst naar Brakel, lift 
van Marnicq, meer dan een uur op de soci
ale assistente gewacht, blijkbaar gaat ze 
weg als er niemand om 9 uur verschijnt. 
Zottegem, Brussel. Aangename ontmoe
ting. Sabam, de concepten gedeponeerd. 
Urbaine Composition: glorie halleluja, ik 
kan de MAChine als een echte composer 
gebruiken, hoef  alleen de nodige font te kie
zen en te verwerven. Een paar inkopen. 
Afspraak in Le Grand Café met Claude die 
me meeneemt naar Everbeek, ik geef  hem 
het boek van Lesourne mee, toon hem de 
foto’s van de Trimpont. ∆ MAChine: de 
schijf  is ook een ‘stempel’ waar elke uitdraai 
een afdruk van is. ∆ MAChine. Dolmen: in 
weerwil van de aanbeveling van Michel 
Leclerc was ik tegen hen vooringenomen 
door de kwalijke naam van Colruyt. Nu 
moet ik maar uitdrukkelijk toegeven dat ik 
me met hen gelukkig kan prijzen. Els 
Colruyt (van de familie?) is met vakantie, 
daareven belde ik i.v.m. supplementaire 
fonts, en er bleek een hele groep van naar
stige en vriendelijke jonge mensen bereid 
om me te helpen, alsof  de schamele particu
lier die ik ben voor hen absoluut niet minder 

belangrijk was dan het dikste bedrijf. (Alsof  
Moeder Els alvorens te vertrekken haar kin
deren op het hart had gedrukt om die zon
derlinge schrijver in Everbeek vooral goed te 
soigneren.) Zo hoort het, jawel – maar 
waarom komt het dan zo weinig voor? (Een 
verklaring: het gaat hier om een elitesector 
van de handel??) De logica ervan: elke parti
culier die hen met zijn moeilijkheden lastig 
valt bezorgt hun ook nuttige informatie, 
maakt hen wijzer over het product; elke 
particulier die hen zijn behoeften meedeelt 
signaleert hun reële behoeften waar ze op 
kunnen inspelen i.p.v. kunstmatige behoef
ten te gaan verzinnen.

Za 220887  Verwachten Leo en Leen, 
Leo wil de MAChine eens zien werken.

Zo 230887  MAChine: eigenlijk heb ik 
nog maar bitter weinig gerealiseerd van 
datgene waar het me fundamenteel om te 
doen was: voor de bestanden ‘Fragment’, 
‘Pagina’ en ‘Woord’ moet ik wachten tot ik 
het databasisprogramma kan bemachtigen; 
voor de controle op het vocabularium tot ik 
over kopieerbare woordenlijsten beschik; en 
voor de regellengte moet ik nog eerst een 
proef  in PostScript bereiden voor Urbaine 
Composition. ∆ Bedrijfsleven. Iemand die 
langer dan tien jaren binnen hetzelfde 
bedrijf  werkt wordt ervan verdacht, niet 
dynamisch genoeg meer te zijn, ingedom
meld. Klopt misschien wel vanuit de optiek: 
‘Je moet ze hijgend houden.’ Maar verwaar
loost volstrekt de onschatbare waarde van 
de geaccumuleerde ervaring. Iets wat me 
eerst met de jaren duidelijk is geworden: 
elke vakman accumuleert gewoon met de 
jaren, zonder daar iets speciaals voor te hoe
ven doen, een onvervangbaar kapitaal aan 
ervaring. Merkbaar ook in de computerij, 
denk ik.

V 280887  MAChine: het is wel een 
groot nadeel dat ze de aandacht zo mobili
seert zolang je er niet volledig mee ver
trouwd bent. En dat duurt nog wel even: 
een tekstverwerkingsprogramma wordt 
niet zo gauw zo vertrouwd en simpel als een 
potlood. (Mijn plankenkoorts nu ik een 
index ga maken over meer dan 200 pp.) Het 
schrijven vraagt een diffuse, vrijblijvende 
aandacht die verstoord wordt door concrete 
en spannende aandachtspunten zoals de 
MAChine, de bemoeienissen om de regelval, 
Froidchapelle. Zodat ik de laatste weken wel 
iets ervaren heb van wat het werk van een 
manager inhoudt: tegelijk verscheidene 
concrete problemen zo economisch moge
lijk dichter bij een oplossing brengen. Stress.

M 070987  Alle dingen aan m’n hoofd: 
1. Froidchapelle (de te verwachten prijs zal 
waarschijnlijk maar een derde bedragen 
van wat Pierre had voorgespiegeld). 2. De 
kwestie van de regelval (volgens De Raef  
een kwestie van verschillende systems*; 
komt wellicht in orde door rechtstreeks con
tact tussen Urbaine Comp. en Dolmen? Ik 
wil TOXT niet intikken voor ik de regelval 
ken). 3. De TOXTdatabase (de aankoop van 
Omnis 3 hangt af  van de subsidies, en ik 
heb ook geen zin om TOXT in te tikken als ik 
niet telkens direct na elke pagina en elk 
fragment de gegevensbasis kan aanvullen). 
4. De kwestie van het statuut (morgen 
bezoek gepland aan Securex; mogelijkheid 
om als bediende te worden aangeworven 
door CIPN?). 5. De concepten: ze zijn alle 
drie gedeponeerd, dat voor de boekenreeks 
is aangeboden, nu moet ik de twee voor tv 
aanbieden. ∆ *15.40 Telefoon van Els C.: 
nee, het is wel degelijk een kwestie van 
Image vs. Laser Writer. Zij moet nu een mid
del vinden om de MAChine te laten ‘gelo
ven’ dat ze voor een LaserW. werkt hoewel 
die er niet op aangesloten is. ‘De spanning 
stijgt ten top.’

Do 100987  MAChine. Deelname aan de 
Mac Convention in A’pen kost ten minste 
2500 frank. Dit kan alleen maar betekenen 
dat de bezoekers voor 2500 frank ‘waar 
voor hun geld’ verwachten, dus dat ze uit 
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hun machine zo al heel wat geld halen, 
maar rekenen door hun deelname aan de 
Convention er ten minste 2500 méér te zul
len uithalen. Vooronderstelt een mentaliteit 
waarbij élke aankoop door winstoverwe
ging wordt ingegeven. Of  dat de Mac
gebruikers tot het slag mensen behoren 
voor wie 2500 frank een peulschil is. ∆ 
Weer de hele morgen in beslag genomen 
door het statuut en door de verwikkelingen 
omtrent de Laser Writer. Zal het recept van 
Raymond Chandler maar weer eens moeten 
toepassen, als een debutant.

V 110987  MAChine: het gevoelen ‘ver
keersopstopping’. Zit eigenlijk te trappelen 
van ongeduld om TOXT in te tikken, maar 1° 
er moet geld van Dewael komen voor Omnis 
Plus; 2° het probleem dient opgelost ‘hoe ik 
in Wysiwig op deze machine kan werken 
voor een Laser Writer’ – voor dit laatste ver
geefs een telefoontje verwacht van Els C. En 
nu gaan intikken terwijl ik over een paar 
weken wellicht precies kan intikken zoals 
het in druk moet verschijnen, het zou te 
dom zijn. Wel vervelend dat de handge
schreven fragmenten zich opstapelen, tS 
was toch een prima middel om ‘verkeersop
stopping’ te voorkomen.

Za 120987  TOXT. MAChine. Ver keers
opstopping. Wanneer ik al uitkijk naar boek 
VII waar ik eindelijk verzen zal kunnen 
gaan schrijven. Eigenlijk moet het daar zo 
iets worden als Pounds Cantos, maar i.p.v. 
referenties naar mijn eigen biografie, uit
sluitend met referenties die alle in de voor
gaande delen van TOXT zelf  te vinden moe
ten zijn. ‘Op het gebied van de 
bescheidenheid hoef  ik van niemand bang 
te zijn.’

Di 150987  MAChine: begonnen ze te 
gebruiken als een composer voor TOXT
fragmenten. Hinderlijk dat de fonts die voor 
een boek passen zo klein verschijnen op het 
scherm.

Do 170987  Wakker van 45 uur af. 
Vanmorgen met 5 werkjes aan de schrijfta
fel: wijziging aan het concept Twist, correc
tie aan III 31 00, invallen voor een Humo
brief  over tvreclame, voor de opmaak van 
TOXT, en dan dagboeknotities. Daardoor 
weer niet aan II 77 00 verdergewerkt. 
Onverenigbaarheid van twee soorten van 
concentratie. Om aan een fragment te wer
ken heb ik een soort van diffuse, vrijblijven
de, wazige soort van concentratie nodig, de 
condensatie moet door het werken aan het 
fragment zelf  veroorzaakt komen. Maar is 
de aandacht eenmaal gemobiliseerd door 
scherpe, concrete onderwerpen die niks met 
TOXT te maken hebben, dan kom ik aan de 
diffuse concentratie niet toe. Niet radicaal 
nieuw: gedachten aan een voordracht b.v., 
of  aan een tvmedewerking, konden het 
werk al weken op voorhand aanzienlijk 
belemmeren. Nieuw is het feit dat ik nu met 
zoveel verschillende dingen ineens te maken 
heb. En de MAChine heeft er in dit opzicht 
mee te maken, dat ze me toelaat bepaalde 
dingen aan te pakken (de concepten, de 
opmaak van TOXT) die vroeger in het sta
dium van wensdromen zouden blijven, ‘din
gen die ik eigenlijk wel eens zou moeten 
doen’. De MAChine verkleint de kloof  tus
sen concept en uitvoeringophetscherm, 
de grootste remming blijkt nu te zitten in 
het ermeenaarbuitenkomen (heb de BRT
concepten wel gedeponeerd maar nog altijd 
niet aangeboden). Een vergelijking: de lite
raire verbeelding als een wolk; een ‘scherp’ 
voorwerp van buiten af  (kristal, waterdrup
pel) kan de wolk tot condensatie brengen en 
neerslag die in een nietliteraire zin gemobi
liseerd is; om literair te werken moet de wolk 
van binnen uit tot condensatie verdichten. 
Wat wél bestand blijkt tegen ‘scherpe ver
beeldingen’: het bewerken van een frag
ment; omdat dit herschrijven hoofdzakelijk 
bestaat uit het oplossen van scherpe, tech
nische problemen. ∆ Het scherm van de 
MAChine als een theater. Gelukkig niet zo 
plechtig en theatraal als de pagina van 
Mallarmé.

Za 190987  Rekening: als ik einde van 
dit jaar van Dewael minder dan 80.000 
frank krijg, zal ik de eerstvolgende drie jaren 
flink wat moeite hebben ofwel om mijn soci
ale bijdragen, ofwel om de MAChine af  te 
betalen.

Zo 200987  Gister en eergister de hele 
dag gewerkt aan de regellengte, Times 12 
en Palatino 11, en overgang van Times 14 
naar 12. ∆ 9 u 5. De gedachten borrelen 
zodanig van ‘s morgens af  dat ik wil probe
ren of  ik ze niet ook beter van ‘s morgens af  
in de MAChine kan doorspoelen.

W 230987  TOXT en MAChine: de jong
ste dagen intensief  gezocht naar het opti
male equivalent, voor de font Palatino 11 
met Laser Writer, van de nietproportionele 
tSregel van 55 à 57 aanslagen: blijkt nu 
dus een regellengte te zijn van 297 punt. 
(Arithmomancie: dat 297 pt heel precies de 
helft moet zijn van de breedte van het blad
formaat International Fanfold!) Bij dit zoe
ken via interpolaties en achtereenvolgende 
benaderingen iets ervaren van de stress van 
de wetenschapper: een strategie opstellen, 
en dan met spanning uitzoeken of  de metin
gen wel gunstig aan de strategie willen 
beantwoorden door telkens én nauwkeuri
ger én productiever uit te vallen. Daarmee 
ben ik nog niet klaar: doordat corps 11 van 
Palatino niet goed bruikbaar is op het 
scherm moet ik een routine uitkienen die 
toelaat een regellengte van Palatino 12 
(waarmee ik zou werken) én het liefst met
een voor de Image Writer, in één slag zoda
nig om te zetten in Palatino 11 voor de 
Laser Writer dat de geproduceerde regel
lengten in Palatino 11 precies beantwoor
den aan de optimale lengte van 297 pt.

Do 011087  MAChine: een vernedering: 
terwijl de optimale regellengte, mooi theo
retisch uitgekiend, 253 pt moet bedragen, 
blijkt de lengte van 259 pt het veel beter te 
doen. Waarschijnlijk te wijten aan al te 
benaderde maten in Page Setup e.d.?

V 021087  MAChine: de regellengte zal 
dus 259 pt bedragen. Vernederend dat ik 
niet voor 100% theoretisch weet waarom; 
en om het praktisch uit te maken zou ik 
geheel het bestaande deel van TOXT met ver
schillende regellengten moeten intikken, en 
vaststellen dat 259 pt statistisch het beste 
rendement oplevert.

W 141087  In een vitrine in Ronse een 
cello: wat een prachtig meubel toch. Om 
erop te spelen moet je lessen volgen, maar 
vooral: intens met het voorwerp omgaan 
zodat het je lichamelijk vertrouwd wordt 
(dat er zweetvlekken van je vingers en je 
hand op de steel komen). Familiariteit. 
‘Incorporate’: inlijven, belichamen. Geldt 
evengoed voor de MAChine, en voor de reto
rica.

Do 151087  MAChine. Na weken ploete
ren, passen en meten en piekeren heb ik gis
ter eindelijk de formaten gevonden die me 
toelaten klakkeloos van IW over te stappen 
naar LW e.o. Typisch dat de laatste, beslis
sende stappen na al dat pieterwerk nogal 
intuïtief  zijn gezet (een regellengte één punt 
langer). Het gevoel dat een hachelijke over
vaart geslaagd is. Eén tegenvaller: dat met 
Word niet met minder dan 1 (of  0,9) punt 
valt aan te spatiëren. Nu nog 1) De databa
sis: sinds de laatste maanden zijn er een 
paar meer op de markt, de duurste kost 
meer dan 40.000, maar Els C. denkt dat ik 
het misschien wel met de HyperCard kan 
doen die maar 2.800 kost (30.000 minder 
dan Omnis 3 Plus!). 2) De vocabularia uit 
Leiden. – En dan kan ik écht aan de slag.

V 161087  MAChine: het theater van 
de simulatie van de tekstopdepagina.

Do 051187  TOXT – MAChine: gister vast
gesteld dat een fragment verdomd goed 
klaar moet zijn voor ik het intik, zodat de 
opmaak nadien zo weinig mogelijk nog 
gewijzigd hoeft te worden. I.p.v. een of  meer 
versies uit te sparen zal ik met de MAChine 
dus ten minste twéé voorlopige laatste net
ten moeten maken, een in handschrift en 
een eerste draftuitdraai van de machine.

Zo 081187  Voel me wat overstelpt, 
nood aan organisatie. 1. Het opschrijven 
van eerste versies (’s morgens). 2. Eerste 
net. 3. Tweede net. 4. Intikken op scherm en 
papier. 5. Intikken van de fragmenten die al 
gestencild zijn. 6. Lectuurnotities, corres
pondentie. 7. Moet er absoluut toe komen, 
vaker schoon te maken. 8. Froidchapelle. En 
binnenkort nog 9. Hypercard aanleren, en 
er de administratie van TOXTfragmenten 
invoeren. ∆ MAChine: wil de harde schijf  
nog altijd zo weinig mogelijk gebruiken, 
hoofdzakelijk vanwege het gezoef, daar
naast ook uit vrees voor een bug of  een 
crash. Alles wat maar op zachte schijven 
kan doe ik daar ook op. Het zal erop neerko
men dat ik de harde schijf  alleen voor het 
databestand zal gebruiken, en voor de 
opslag van geheel de TOXTtekst?

Di 101187  MAChine: de drempel naar 
het schrijven is enorm verlaagd. Ik kom er 
moeiteloos toe een eerste ontwerp van een 
brief  in te tikken terwijl ik er heel erg tegen 
zou opzien om hem te gaan schrijven.

Zo 151187  MAChine: elk document is 
een eindeloos aanvulbaar klad. Moet zeer 
gunstig werken om de gebruiker de einde
loze verbeterbaarheid van een tekst te laten 
ervaren.

M 231187  MAChine: zit het grootste 
verschil tegenover het papier hem mis
schien in het gebrek aan intimiteit? Een 
dagboek bijhouden in een schriftje met 
harde kaft, ineengedrongen in een hoekje 
van een zitbank gaan zitten schrijven… Heb 
nooit de behoefte gehad om zo te handelen, 
maar kan me wel inbeelden dat er iets lek
kers aan is, en dat de MAChine een heel 
andere houding vergt. Zit in het scherm al 
het idee dat je min of  meer openbaar 
schrijft?

Di 241187  MAChine: je schrijft een 
brief, wordt onderbroken van buiten af  of  
doordat de lust je vergaat – niks aan de 
hand, je bergt het document op en het blijft 
beschikbaar ter nadere verwerking. Op 
papier moet je ten minste het blad uit de 
machine draaien, en zal je de brief  waar
schijnlijk overnieuw moeten beginnen.

Zo 131287  MAChine. Ik begrijp niet 
waarom Apple zo aanspoort tot het houden 
van een agenda, van een telefoonboekje via 
de MAChine: elk gegeven moet je dan twee
maal intikken, eenmaal op het origineel, 
eenmaal op de kopie die je veiligheidshalve 
moet bijhouden; of  je moet een heel nieuwe 
kopie maken telkens als je een nieuw gege
ven hebt ingevoerd?

M 141287  Weer in de knoei met de 
MAChine: de vertaling van de opmaak
voorIW naar opmaakvoorLW wil in een 
enkel geval (één regel op iets meer dan 100) 
niet klakkeloos lukken, het scheelt één tien
de van een punt: regellengte van 325,9 pt is 
weleens te kort, 326 weleens te lang!

Met dank aan de erven Daniël Robberechts

Onlangs publiceerde uitgeverij het balan-
seer (Aalst) Dagboek ’68-’69 van Daniël 
Robberechts (www.hetbalanseer.be). De 
Dalkey Archive Press (Champaign, London, 
Dublin; www.dalkeyarchive.com) bracht in 
2010 de Engelse vertaling uit van Aan-
komen in Avignon (1970).
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JVE Jan van Eyck Academie
Postacademisch instituut
voor onderzoek en productie
beeldende kunst, ontwerpen, 
theorie

Academieplein 1
6211 KM  Maastricht
t (0)43 350 37 37
e info@janvaneyck.nl

Aanmeldingen Beeldende Kunst

Beeldend kunstenaars worden uitgenodigd voorstellen voor 
(onderzoeks-)projecten in het verlengde van hun werk in te 
dienen voor het komend jaar in de afdeling Beeldende Kunst  
van de Jan van Eyck Academie. Het jaar start op 1 januari 2012.  
De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 oktober 2011. 

Voor meer informatie, zie www.janvaneyck.nl, klik op ‘applications’. 
De voertaal tijdens de selectieprocedure en onderzoeksperiode 
is het Engels. 

Voor vragen en meer informatie over de aanmeldingsprocedure 
kunt u contact opnemen met Leon Westenberg,  
via leon.westenberg@janvaneyck.nl of +31 (0)43 350 37 24.
Voor vragen over de Jan van Eyck Academie in het algemeen 
kunt u terecht bij Judith Lindekens,  
via judith.lindekens@janvaneyck.nl of +31 (0)43 350 37 21.

Lex ter Braak, directeur
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: Aflevering 20 van 
IJsbreker staat in het teken van ‘computer-
kunst’. Wie was met dat thema op de proppen 
gekomen?
Jef  Cornelis: Pol Hoste en Marianne Van 
Kerkhoven waren mijn inhoudelijke mede
werkers. Ze werkten parttime en stonden 
elk beurtelings in voor de inhoudelijke 
onderbouwing van een aflevering. Heeft 
een van hun tweeën het thema voorge
steld? Of  heb ik zelf  het onderwerp geagen
deerd? Het was in ieder geval een thema dat 
op het juiste moment kwam. De computer 
was aan zijn onstuitbare opmars begon
nen. Ik herinner me dat ik het belangrijk 
vond dat de Nederlandse kunstenaar Peter 
Struycken en de Belgische theoreticus Luc 
Steels deel zouden nemen aan het pro
gramma.
K.B./D.P.: Peter Struycken stelde op dat 
moment solo tentoon in het Groninger 
Museum.
J.C.: Inderdaad, dat was de aanleiding! Het 
Groninger Museum was een van de drie 
locaties, naast het atelier van Peter Beyls in 
Gent en de videoroom in Brussel, waar de 
componist Dick Raaijmakers en de informa
ticaspecialist Luc Steels te gast waren. Het 
was aanvankelijk de bedoeling om vaker in 
Nederland te opereren. Dat plan hadden we 
grotendeels moeten opbergen omdat de 
straalverbindingen vanuit Nederland 
peperduur waren. Voor de IJsbreker over 
computerkunst konden we weer aanpikken 
bij de oorspronkelijke opzet.
K.B./D.P.: Kende jij Peter Struycken?
J.C.: Ja, ik denk dat ik met hem reeds kennis 
had gemaakt. Waar of  wanneer, vraag het 
me niet. Had hij in de jaren 60 niet de 
Sikkensprijs gewonnen? Is er ooit aandacht 
besteed aan zijn werk in Openbaar 
Kunstbezit? Hij liep in elk geval vaak langs 
bij de Vissers — de verzamelaars Mia en 
Martin Visser die ik ook af  en toe frequen
teerde. Stond hij in contact met Jean 

Leering? Frans Haks, de directeur van het 
Groninger Museum, zag ik in ieder geval 
regelmatig. Hij kwam ook bij de Vissers 
over de vloer en was een fan van mijn werk.
K.B./D.P.: Wie heeft het idee geopperd om Dick 
Raaijmakers uit te nodigen? Hij had in 1978 een 
opmerkelijke tekst gepubliceerd: De kunst van 
het machine lezen, in Raster nr. 6, dat volledig 
gewijd was aan ‘de kunst van de machine’.
J.C.: Die aflevering van Raster zullen we 
zeker geconsulteerd hebben. Was Pol ermee 
voor de pinnen gekomen? Goed mogelijk. 
Hoe heb ik Luc Steels leren kennen? Dat is 
een belangrijke vraag. Ik had hem zeker 
voordien ontmoet. Steels is een knooppunt.
K.B./D.P.: Kende je Steels misschien via de 
Montevideo Magazijnen van Annie Gentils? In 
1981 had hij de openingstentoonstelling van de 
Antwerpse alternatieve kunstruimte verzorgd.
J.C.: Nee… Ik vermoed dat ik hem heb leren 
kennen toen ik eind jaren 70 vaak op de 
Vrije Universiteit Brussel vertoefde voor een 
film over het beroep van architect. Steels 
was een entrepreneur. Hij reisde veel en 
had een brede interesse.
K.B./D.P.: Opvallend is dat Steels alleen als 
wetenschapper geïntroduceerd wordt, terwijl 
hij ook artistieke activiteiten ontwikkelde. Dat 
wordt niet gezegd aan het begin van het pro-
gramma, terwijl de uitzending over computer-
kunst handelt.
J.C.: Inderdaad, zijn dubbelrol wordt niet 
belicht, maar daar moeten jullie niets ach
ter zoeken. Steels was inderdaad actief  op 
de artistieke scene. Hij heeft trouwens Peter 
Beyls uitgenodigd om te werken in zijn 
Artificial Intelligence Laboratory dat hij in 
1983 aan de VUB had opgericht.
K.B./D.P.: Peter Beyls en Rudi Blondia werk-
ten vanuit Beyls’ huis aan de Coupure in Gent 
aan het programma mee. Hoe waren zij bij 
IJsbreker betrokken geraakt?
J.C.: Voor Beyls vatte ik meteen sympathie 
op. Hij was een ‘timide’ propagandist. Hoe 
was Blondia in de uitzending terechtgeko
men? Via Beyls, dat kan niet anders. Zij 
moeten elkaar hebben gekend.
K.B./D.P.: In het archief  van de VRT hebben 
we een document gevonden waaruit blijkt dat 
het eerst de bedoeling was om Hugo Brandt 

‘De boekhouder in de 
televisiemaker’

Interview met Jef  Cornelis over IJsbreker 20: Computerkunst

Thema’s

De vraag of  computers kunnen denken is waarschijnlijk 
al even moeilijk te beantwoorden als de vraag of  mensen 
kunnen denken. Maar als computers modellen van men-
selijk denken systematiseren, in welke mate zijn ze dan te 
beschouwen als bruikbaar hulpmiddel en in welke mate 
dienen ze dan te worden benaderd als op zichzelf  functio-
nerende automaten?

Machines kunnen terminologieën als formele symbolen-
systemen waarschijnlijk vrij ondubbelzinnig definiëren 
en formaliseren, maar wellicht zijn ze niet in staat termi-
nologische discussies (bijvoorbeeld over de vraag: wat is 
creativiteit?) uit te sluiten. (Die IJsbreker kan nog een 
geleerd programma worden.) Maar als een computer iets 
als creatief  denken in mechanische modellen kan verta-
len, in welke mate is hij dan in staat de kunstenaar een 
inzicht te geven in zijn artistieke activiteit? (En waar is 
dat goed voor?)

In welke mate leggen de beperkingen van de machine als 
een eindig systeem (met een oneindig aantal mogelijkhe-
den?) beperkingen op aan de permanente zijsprongen van 
menselijke activiteit (i.c. die van een grafisch kunste-
naar)? Is ‘inspiratie’ een fictie omdat ze tot hiertoe nog 
niet volledig werd geïnventariseerd?

Betekent de inschakeling van de machine de uitschake-
ling van de kunstenaar? En zo niet. Welke verhouding 

kan een kunstenaar met zijn machine uitbouwen? Laat 
hij de machine binnen in de verhouding tussen hem en 
zijn werk (driehoeksverhouding)? Levert hij zichzelf  uit 
aan de creatieve (?) mogelijkheden van de machine? 
Bouwt hij met de machine als ‘interactieve partner’ een 
relatie op waarbij zijn werk als ‘output’ van deze relatie 
een secundair karakter krijgt? Is kunst zonder kunstwer-
ken eindelijk (!) niet meer denkbeeldig?

Geeft de machine een aparte sociale (en dus artistieke?) sta-
tus aan de kunstenaar binnen een hoogtechnologische 
samenleving? Is computerkunst marginaal, elitair of  allebei?

In welke mate is de inschakeling van een machine in een 
creatief  productieproces een reductie van de realiteit tot 
kwantificeerbare eenheden, tot analyseerbare gegevens, 
zodat al van bij het begin de artistieke productie wordt 
gestroomlijnd? In welke mate is de inschakeling van de 
machine het resultaat van een Geloof  in het Systeem? (De 
computer als verlichte despoot?)

Emotie en intuïtie worden binnen het natuurlijke taalge-
bruik slechts zelden geassocieerd met mathematische – of  
logische modellen. In welke mate is computerkunst in 
staat deze misvatting te nuanceren? Of  heeft ze hoofdza-
kelijk met dit vooroordeel af  te rekenen? Hoe intuïtief  
‘converseert’ een graficus met zijn machine?

Bevat het resultaat van computerkunst een dimensie 
meer omdat de (unieke) bouw en de taal van de machine 

ook deel uitmaakt van het kunstwerk? Welk deel? (Is mis-
lukken toelaatbaar?) En welke invloed heeft dit bijvoor-
beeld op de idealistische opvattingen over esthetiek?

Computerkunst laat het ‘talig’ karakter van een kunst-
werk zien. Wat nog meer? En impliceert dit meta-karakter 
geen soort ongenietbaar (?) intellectualisme? 

De markt wordt op dit ogenblik overspoeld met machien-
tjes maar democratiseert de computer het kunstgebeu-
ren? Of  blijft onze cultuur antitechnologisch? 

Verstoort de computergrafiek bijvoorbeeld bepaalde 
marktmechanismen in de culturele business of  is het een 
geslaagde combinatie van artistieke – en mercantiele 
inventiviteit? Het programma is uniek maar de reproduc-
tie niet. Is er nog wel een origineel? Het programma is ori-
gineel maar de kunstenaar niet? Maar hoe dan ook: het 
werk blijft aan de wand, als vierkant of  rechthoek en 
liefst niet té groot a.u.b. Of  waardoor het eindig systeem 
met de oneindige mogelijkheden wordt afgesneden. 

Is computerkunst een voorbijgaand modeverschijnsel of  
een wezenlijk historisch moment van een natuurlijke (?) 
ontwikkeling?

 Pol Hoste

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: Op het moment dat 
aflevering 20 van IJsbreker wordt uitgezonden, 
fungeerde jij reeds geruime tijd – met name 
sinds aflevering 4: Kunst te koop – als de 
onzichtbare ‘stem’ van het programma. Jij ver-
zorgde ook inleidende bindteksten en persberich-
ten. Daarnaast was jij samen met Marianne 
Van Kerkhoven verantwoordelijk voor de inhou-
delijke voorbereiding van de uitzendingen. Wat 
hield die voorbereiding precies in? Bepaalden 
jullie bijvoorbeeld het thema van de uitzending?
Pol Hoste: Nee, het thema werd vrijwel 
steeds door Jef  Cornelis of  door de andere 
realisators voorgesteld. Mijn taak bestond 
erin invalshoeken te bedenken van waaruit 
de problematiek kon worden benaderd. Ik 
ging ook op het terrein kijken wie er met 
het onderwerp bezig was. Eens de deelne
mers aan het programma vastgelegd 
waren, bezocht ik samen met Jef  de loca
ties. Ik overliep met de deelnemers welke 
thema’s aan bod zouden komen en bereid
de hen op de uitzending voor.
K.B./D.P.: Wat deed Marianne Van Kerkhoven?
P.H.: Zij verzamelde voornamelijk docu
mentatie. Zij verrichtte opzoekingswerk in 
de rijk gestoffeerde knipseldienst van de 
VRT en ging naar bibliotheken. Soms 
gebeurde het dat wij samen een organisatie 
bezochten. Voor de aflevering over dans 
zijn we bijvoorbeeld samen naar het Ballet 
van Vlaanderen getrokken. Maar het veld
werk was in de eerste plaats mijn verant
woordelijkheid.
K.B./D.P.: Hoe ging jij daarbij te werk?
P.H.: Voor de negende aflevering over dans 
ben ik simpelweg van de telefoongids ver
trokken. Ik zocht in De Gele Gids op wie er 
met dans bezig was in Vlaanderen: dansge
zelschappen, volksdansgroepen, dansscho
len, noem maar op. Ook de 15de aflevering 
is me steeds bijgebleven, over goochelen en 
parapsychologie: ik heb toen tientallen 
goochelaars verspreid over heel Vlaanderen 
opgezocht. 

K.B./D.P.: Hoe werden de kandidaten geselec-
teerd? 
P.H.: Eerst maakte ik een ruime voorselectie 
die op de redactievergadering besproken 
werd. De overgebleven personen en organi
saties zocht ik op. Ik bekeek wat ze te bieden 
hadden en op basis van mijn bevindingen 
werd de lijst verder uitgedund tijdens een 
tweede redactievergadering. Wie dan nog 
overbleef, werd door Jef  persoonlijk gecon
tacteerd voor een gesprek. Jef  had dus altijd 
het laatste woord.
K.B./D.P.: Daarnaast opereerde jij als de ‘stem’ 
die alles aan elkaar praatte. Volgens Jef  schreef  
jij je bindteksten altijd volledig uit. 
P.H.: Jef  was daar erg tevreden over. Hij 
vond dat ik uitstekende bindteksten en 
persberichten maakte. Volgens hem zou ik 
een uitstekende kabinetschef  zijn geweest. 
K.B./D.P.: In de uitzending over computer-
kunst zijn informaticaspecialist Luc Steels en 
componist Dick Raaijmakers te gast in de 
videoroom te Brussel. 
P.H.: Jef  wist dat Steels met artificiële intel
ligentie bezig was. Ik kende Steels niet voor 
de uitzending eraan kwam.
K.B./D.P.: De gasten op de locaties zijn Peter 
Struycken, in het Groninger Museum, en het 
duo Peter Beyls en Rudi Blondia, in de woning 
van Beyls te Gent.
P.H.: Ook met hen heb ik pas naar aanlei
ding van de uitzending kennisgemaakt. Ik 
vermoed dus dat mijn werk als terreinver
kenner in dit geval beperkt was. Jef  zal hen 
vermoedelijk voorgesteld hebben. 
K.B./D.P.: In het archief  van de VRT bevindt 
zich een document waaruit blijkt dat het de 
bedoeling was om Hugo Brandt Corstius te 
benaderen. 
P.H.: Brandt Corstius is een computertaal
kundige. Allicht wilde Jef  hem in de uitzen
ding hebben omdat hij over de taligheid 
van de computerkunst kon reflecteren. 
Brandt Corstius gold als een moeilijke jon
gen. 
K.B./D.P.: Weet je waarom hij geweigerd heeft?
P.H.: Omdat hij geen hoge dunk had van de 
expertise die in Vlaanderen voorhanden 
was? De ware reden zal hij aan Jef  hebben 
meegedeeld. De gesprekken over effectieve 

‘De techniek bepaalt wat 
je kan doen’

Interview met Pol Hoste over IJsbreker 20: Computerkunst

Wat voorafging: In het nummer van mei-juni 2011 stonden we uitgebreid stil bij de eerste 
vier afleveringen van het livetelevisieprogramma IJsbreker waarvan in 1983 en 1984 door 
de Vlaamse openbare omroep 22 afleveringen werden uitgezonden. Jef  Cornelis, bedenker 
en (eind)realisator van IJsbreker, bracht met dit programma een totaal nieuwe manier van 
livetelevisie. Via straalverbindingen traden op drie locaties in België en/of  Nederland men-
sen met elkaar in discussie over een door de redactie gekozen onderwerp, terwijl een mode-
rator – ‘de stem’: Pol Hoste – onzichtbaar bleef  voor het publiek… In deze aflevering focussen 
we op de twintigste episode van IJsbreker, gewijd aan computerkunst, die op 24 oktober 
1984 op de buis kwam. 

wordt vervolgd op p. 14 wordt vervolgd op p. 14
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Corstius te benaderen. Uiteindelijk is de keuze 
gevallen op Dick Raaijmakers. Waarom?
J.C.: Brandt Corstius zal hebben geweigerd, 
maar zijn beweegredenen kan ik me niet 
herinneren. Ik was een groot liefhebber 
van het polemische werk van Brandt 
Corstius in Vrij Nederland — een scherpe 
pen, een slecht karakter. Naast polemist 
was hij computertaalkundige, het motief  
om hem te vragen voor het programma. 

2.

K.B./D.P.: In het ongedateerde programma-
voorstel van IJsbreker 20 dat we hebben terug-
gevonden in het archief  van de VRT, wordt het 
volgende gesteld: ‘Aan de basis van het pro-
gramma van 24.10 ligt een belangstelling om 
kunstenaars in beeld te brengen die in hun cre-
aties elektronische machines betrekken: schil-
ders, grafici, fotografen, cineasten, componis-
ten, schrijvers, dichters, choreografen, 
architecten… taalkundigen, wiskundigen, logi-
ci, informatici, neurologen.’ In IJsbreker 20 
komen echter slechts twee kunstvormen aan 
bod: beeldende kunst en muziek, waarbij zowel 
Peter Beyls als Rudi Blondia met beide bezig 
zijn. Waarom is er gekozen voor beeldende 
kunst en muziek?
J.C.: Dat waren de kunstvormen die op tele
visie het makkelijkst opgeroepen konden 
worden. Een andere reden kan ik me niet 
voor de geest halen.
K.B./D.P.: Waarom is er geen aandacht besteed 
aan literatuur die met de computer wordt 
gemaakt? Reeds in 1971 had Gerrit Krol APPI 
gepubliceerd, Automatic Poetry by Pointed 
Information. Daar had het bijvoorbeeld ook 
over kunnen gaan.
J.C.: Nogmaals, ik denk dat de tentoonstel
ling van Peter Struycken in het Groninger 
Museum aan de basis lag van de uitzending.
K.B./D.P.: Interesseerde het werk van Peter 
Struycken jou? 
J.C.: Ik vond zijn werk doodvervelend, maar 
ik wist dat hij een goede pedagoog was.
K.B./D.P.: Dat laatste kan je ook stellen over 
Luc Steels. Aan het begin van de uitzending 
houdt hij een vrij lang betoog over zijn redenen 
om deel te nemen aan de uitzending. De inlei-
ding sluit hij af  met het tonen van zijn laptop, 
een zogenaamde symbolic 3600. Uit de gear-
chiveerde correspondentie blijkt dat jij wou dat 
hij die computer meenam. Het is een bewijs dat 
er een educatieve drijfveer was.

J.C.: Denken jullie dat ik vies was van edu
catief  werk? Helemaal niet. Als je trouwens 
zeer zorgvuldig keek en luisterde, kon je 
veel te weten komen over het thema.
K.B./D.P.: De inleiding van de uitzending neemt 
veel tijd in beslag. Eerst geeft Luc Steels een 
introductie, vervolgens Dick Raaijmakers. Dan 
wordt overgeschakeld naar Groningen waar 
Peter Struycken het publiek uitnodigt om naar 
zijn diabeelden te kijken. De uitzending is al 26 
minuten bezig wanneer voor het eerst Peter 
Beyls aan het woord wordt gebracht. Rudi 
Blondia moet nog langer op zendtijd wachten.
J.C.: Beyls had het woord kunnen claimen. 
In de zestiende IJsbreker over bodybuilding 
gebeurde dat al na twee minuten. Waarom 
heeft Beyls dat niet gedaan?
K.B./D.P.: Een mogelijke verklaring is het door 
Pol Hoste vastgestelde script, dat hij van naald-
je tot draadje afwerkt. Ter inleiding van de 
diverse sprekers leest hij niet minder dan drie 
bladzijden voor. Als hij na 43 minuten Rudi 
Blondia aan de kijker voorstelt, spreekt hij de 
laatste woorden uit van zijn vooraf  geschreven 
scenario. Voor de rest is hij afwezig terwijl hij 
wel had kunnen ingrijpen. Hij had bijvoorbeeld 
eerder aan Beyls kunnen vragen wat hij van 
het werk van Struycken vond.
J.C.: Het verliep allemaal zeer kalm, dat is 
een juiste constatering. 
K.B./D.P.: Een andere verklaring voor Beyls’ 
laattijdige opwachting in het programma betreft 
het feit dat er op voorhand is gerepeteerd.
J.C.: Waar? In de studio? Wat noemen jullie 
repeteren?
K.B./D.P.: Een voorbeeld: als Beyls voor het 
eerst aan het woord komt, stelt Steels een vraag 
aan hem. Beyls zegt: ‘Het is zo, ik heb uw vraag 
slecht begrepen maar of  er dus esthetische 
beslissingen overgelaten worden aan het [com-
puter]programma?’ Hij kan die vraag toch 
alleen maar kennen omdat er een repetitie aan 
vooraf  is gegaan?
J.C.: Repeteren, vergeet het! Alle betrokken 
regisseurs, één per locatie, waren slechts bij 
een voorbereidende vergadering betrokken. 
Na de aflevering spraken we elkaar nog een 
keer, bij de evaluatie. Meer zagen die men
sen elkaar niet.
K.B./D.P.: Een ander voorbeeld: Steels stelt een 
vraag aan Struycken en die zegt: ‘om dat uit te 
leggen heb ik papier nodig’. Hij loopt naar een 
andere ruimte en daar staat een statief, met vilt-
stiften en papier. Het is allemaal voorbereid. In 
de schema’s van het programma wordt ook tijd 
voorzien om te repeteren: ‘algemene repetitie 

deelname aan het programma werden 
altijd door hem gevoerd. 

2.

K.B./D.P.: Wie was met het thema computer-
kunst op de proppen gekomen? 
P.H.: Zoals ik zei werd het thema vrijwel 
steeds door Jef  voorgesteld. Dat was ook nu 
het geval. Voor Jef  lag zo’n thema nogal 
voor de hand. 
K.B./D.P.: Waarom?
P.H.: Jef  is altijd gefascineerd geweest door 
de materialiteit van de productiemiddelen. 
Hij wil weten hoe iets geproduceerd wordt. 
Hij is geïnteresseerd in de apparatuur. Hij 
kende iedereen die zich met technische 
kwesties bezighield op de VRT en stelde hen 
allerlei vragen over techniek. Ik heb altijd 
gevonden dat het werk van Jef  Cornelis 
heel dicht bij een materialistische kunstop
vatting staat. 
K.B./D.P.: Wat bedoel je daar precies mee?
P.H.: Ik doel op de idee dat kunst begint met 
het oneigenlijk gebruik van materiaal. Verf  
is in oorsprong niet ontwikkeld om schilde
rijen mee te maken. IJsbreker is wat dat 
betreft exemplarisch. De straalverbindin
gen die in IJsbreker worden aangewend zijn 
niet voor dergelijke doeleinden bestemd. In 
De langste dag (1986), over de Gentse kunst
zomer van 1986, zette Cornelis zelfs de 
motards en helikopters in die voor wieler
wedstrijden worden gebruikt: middelen die 
de sportredactie al op een tegendraadse 
wijze aanwendde – helikopters dienen 
immers evenmin om de Ronde van 
Frankrijk te verslaan – gebruikte hij om een 
cultureel programma te maken. Het thema 
computerkunst sluit perfect aan bij die 
belangstelling voor de onvoorziene 
gebruiksmogelijkheden van technologi
sche innovaties voor artistieke ontwikke
lingen. Ook computers zijn immers niet 
bedacht om kunst mee te maken. Daarnaast 
sloot het thema computerkunst aan bij een 
discussie die binnen de VRT aan de gang 
was over allerlei nieuwe media. Zo herinner 
ik me dat de aanschaf  van een digitale paint 
box werd overwogen. Het was ook de tijd 
waarin heel wat goedkopere opnameappa
ratuur op de markt kwam – ook dat vormde 
een gespreksonderwerp in de openbare 
omroep.
K.B./D.P.: Herinner jij je nog wat het thema 
computerkunst bij jou opriep toen Jef  het ter 
tafel bracht? 
P.H.: Mijn persoonlijke belangstelling ging 
vooral uit naar mijn eigen ervaring met 
allerlei media, van potlood tot computer. Ik 
had net twee jaar computerbrochures voor 
IBM vertaald. Aanvankelijk ging ik die verta
lingen intikken op een computer in het kan
toor van IBM aan de Kruidtuinlaan te 
Brussel. Een fascinerend apparaat: om 
ermee te werken moest je plaatsnemen in 
een zitmeubel dat het midden hield tussen 
een gynaecologische stoel en een zitplaats in 
een ruimtecapsule. Na een tijdje stelde 
André Hebbelinck, die bij IBM werkte, voor 
om de vertalingen in te tikken op een compu
ter die bij mij thuis werd geïnstalleerd. In 
mijn vrije tijd mocht ik die computer gebrui
ken voor mijn literaire werk. Dat was mijn 
kennismaking met de computer, die ik overi
gens louter als schrijfmachine gebruikte. Ik 
herinner me wel dat ik toen reeds verbaasd 
was over de omwenteling die de computer 
teweegbracht. Zelf  behoor ik tot een genera
tie van mensen die gewoon is eerst een doel 
te bepalen en dan de geëigende middelen te 
kiezen. Die verhouding tussen middel en 
doel werd door de computer op zijn kop 
gezet. De computer beloofde talloze gebruiks

mogelijkheden, maar je had nauwelijks nog 
zicht op wat je er allemaal mee kon doen.
K.B./D.P.: Het is opvallend dat in deze 
IJsbreker slechts twee kunstvormen aan bod 
komen: beeldende kunst en muziek, waarbij 
Peter Beyls en Rudi Blondia met beide discipli-
nes bezig zijn. Jij was nochtans goed geplaatst 
om kandidaten uit de literaire hoek te suggere-
ren. Je had bijvoorbeeld iemand kunnen voor-
stellen als Gerrit Krol, de Nederlandse auteur 
die met computerpoëzie experimenteerde.
P.H.: Naar aanleiding van jullie vraag heb 
ik in mijn archief  een lijst met te contacte
ren personen opgeduikeld waarop de naam 
van Gerrit Krol voorkomt. Maar ik herinner 
me niet dat ik Krol ter sprake heb gebracht. 
K.B./D.P.: Waarom heb je dat niet gedaan?
P.H.: Ik stelde me dienstbaar op. Ik dacht 
nooit aan wat ik zelf  interessant zou vin
den. Ik probeerde als schrijver geen namen 
voor te stellen die mij literair van belang 
leken, maar mensen die voor Jef  relevant 
konden zijn om een televisieprogramma als 
IJsbreker te maken.
K.B./D.P.: Heb jij los van jouw terughoudend-
heid een verklaring waarom er is gekozen om 
slechts twee kunstvormen aan bod te brengen 
in de uitzending? 
P.H.: Ik vermoed dat de afwezigheid van 
schrijvers alvast met Jefs sceptische hou
ding ten aanzien van de literatuur te maken 
heeft. 
K.B./D.P.: Sceptisch? Jef  had voorafgaand aan 
IJsbreker verschillende literatuurfilms 
gemaakt, films over Oscar de Wit, Maurice 
Gilliams, Daniël Robberechts, Jacq Vogelaar en 
H.C. ten Berghe.
P.H.: Ik heb die films nooit kunnen plaat
sen. Ik heb altijd de indruk gehad dat Jef  
meer geïnteresseerd was in de manische 
volharding van die schrijvers dan in hun 
literaire werk. Hij zei: ‘Robberechts wordt 
niet gelezen en toch blijft hij maar door
gaan.’ Die pathologische koppigheid fasci
neerde hem.

3.

K.B./D.P.: In het archief  vonden we een voor-
bereidende tekst van jouw hand waarin heel 
wat prikkelende vragen met betrekking tot 
computerkunst worden opgeworpen. Een voor-
beeld: ‘Betekent de inschakeling van de machi-
ne de uitschakeling van de kunstenaar?’ Of  wat 
verderop: ‘In welke mate is de inschakeling van 
de machine het resultaat van een Geloof  in het 
Systeem?’ Vreemd genoeg wordt geen enkele 
van die kwesties tijdens de uitzending aan bod 
gebracht. 
P.H.: Marianne Van Kerkhoven was telkens 
weer ontgoocheld als bleek dat de talrijke 
kwesties die zij belangrijk achtte niet aan 
bod kwamen in de uitzending. Ik vond dat 
normaal. 
K.B./D.P.: Het frustreerde jou niet?
P.H.: Natuurlijk niet. De bedoeling van 
IJsbreker was juist om het gesprek zijn gang 
te laten gaan. De regel was om níet bij te 
sturen. Als ‘stem’ moest ik enkel de knikker 
in beweging brengen – ik moest ervoor zor
gen dat het gesprek begon te lopen. 
Ingrijpen was slechts in het uiterste geval 
aangewezen, bijvoorbeeld wanneer de uit
zending stil zou vallen. Ik geloof  overigens 
niet dat dat ooit gebeurd is. Het was in de 
eerste plaats de bedoeling dat het televisie
beeld als zodanig zou spreken. Wat de deel
nemers zeiden, moest de beeldtaal op de 
verschillende locaties op gang brengen.
K.B./D.P.: Vreemd genoeg duurt het in de afle-
vering over computerkunst bijzonder lang voor 
die ‘knikker’ echt in beweging raakt. Eerst hou-
den Steels en Raaijmakers een lange inleiding 
van ongeveer tien minuten. Dan houdt 
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van 19.45 tot 21.15’. Dat is anderhalf  uur.
J.C.: Weten jullie wat je maar kan doen tij
dens anderhalf  uur? We werkten boven
dien met primitieve middelen. Dat ander
half  uur diende vooral om te kijken of  alles 
goed werkte. Het is natuurlijk wel zo dat we 
na 19 afleveringen de formule van haver 
tot gort kenden.
K.B./D.P.: Dat Struycken diabeelden zou ver-
tonen was toch ook op voorhand geprogram-
meerd? Het is in elk geval het meest vervelende 
stuk van de hele aflevering.
J.C.: Als dat niet was gepland, was er waar
schijnlijk van alles misgelopen in dat museum.

3.

K.B./D.P.: In het VRT-archief  hebben we een 
document aangetroffen van de hand van Pol 
Hoste. Ter voorbereiding van de aflevering over 
computerkunst had hij twee bladzijden met 
gespreksthema’s gedefinieerd. Hij had heel 
interessante vragen bedacht, maar geen enkele 
is aan bod gekomen in de uitzending. 
Bijvoorbeeld: ‘als een computer iets als creatief  
denken in mechanische modellen kan vertalen, 
in welke mate is hij dan in staat de kunstenaar 
een inzicht te geven in zijn artistieke activiteit? 
(En waar is dat goed voor?)’. Elders schrijft 
hij: ‘Die IJsbreker kan nog een geleerd pro-
gramma worden’.
J.C.: Typisch Pol, die humor… Hij bereidde 
zich inderdaad goed voor en stelde massa’s 
informatie ter beschikking van mij en 
Marianne.
K.B./D.P.: Waarom is hij dan niet tussengeko-
men? Hij had zoveel interessante vragen kun-
nen stellen.
J.C.: Wij hebben aan die uitzending in zeke
re zin geen verdienste. De sprekers hebben 
het programma zelf  gemaakt. Het schoof  
in elkaar zonder dat er veel moest geduwd 
worden.
K.B./D.P.: Luc Steels speelt wat dat betreft een 
belangrijke rol.
J.C.: Dan moest Pol zwijgen, dat was de 
afspraak. Steels was heel relaxed.
K.B./D.P.: Is het mogelijk dat Pol Hoste en Luc 
Steels een afspraak in die zin hadden gemaakt?
J.C.: Neen, dat is uitgesloten.
K.B./D.P.: Het is spontaan gebeurd?
J.C.: Ja. Aan die uitzending hebben we wei
nig werk gehad. De deelnemers hebben die 
uitzending zelf  gemaakt.
K.B./D.P.: In zekere zin vervult Steels de rol 
van moderator. Hij stelt zeer goede vragen. Hij 
vraagt Struycken bijvoorbeeld of  hij wel een 
computer nodig heeft om die beelden te maken: 
‘Je zou het dus even goed met de hand kunnen 
schilderen en met de hand berekenen als het 
niet lang zou duren?’
J.C.: Impliciet voel je dat hij denkt dat de 
computer voor Struycken een soort speeltje 
is.
K.B./D.P.: Elke vraag die Steels stelt, is rele-
vant.
J.C.: Hij wist wat hij aan het doen was. 
Raaijmakers is niet veel meer tussengeko
men.
K.B./D.P.: Luc Steels blijft heel kalm, maar hij 
wordt altijd maar kritischer. Hij stelt vragen 
die niet altijd expliciet kritisch zijn, maar min-
stens impliciet.
J.C.: Ja, bijvoorbeeld over de kern van 
Struyckens kunstenaarschap: zit het artis
tieke in de programmatuur waarmee de 
beelden worden gemaakt of  in de eindpro
ducten, de beelden? Een goede vraag.
K.B./D.P.: Steels stelt weliswaar kritische vra-
gen, maar het valt op dat alle gasten het funda-
menteel met elkaar eens zijn. Over de basispre-
misse dat je met een computer kunst kan 
maken, bestaat niet de geringste twijfel. 
Waarom heb je er niet voor gekozen om iemand 

uit te nodigen die daarover wel van mening ver-
schilde?
J.C.: Hugo Brandt Corstius was uitgeno
digd, maar die stuurde zijn kat. Of  die een 
tegenstem had laten horen, zullen we nooit 
weten. 
K.B./D.P.: Waarom hebben jullie geen kriti-
sche vervanger voor hem gezocht?
J.C.: We hadden wellicht te weinig tijd om 
iemand te engageren die fundamenteel van 
mening verschilde met kunstenaars zoals 
Struycken, Beyls en Blondia.
K.B./D.P.: Met het einde van de episode is iets 
vreemds aan de hand. Op een gegeven moment 
neemt Dick Raaijmakers het woord en hij toont 
een boek van Michel-Eugène Chevreul, de 
Franse 19de-eeuwse chemicus die onderzoek 
deed naar kleuren en kleurcombinaties. 
Raaijmakers wil op deze manier hulde brengen 
aan het werk van Struycken van wie hij weet 
dat hij een groot bewonderaar is van de Franse 
kleurtheoreticus. Het lijkt erop dat besloten 
was dat de aflevering hiermee zou worden afge-
sloten. Toch gebeurt dat niet. Waarom niet?
J.C.: Onmiddellijk nadat Raaijmakers zijn 
hommage aan Struycken had afgerond, 
wilde Steels nog wat kwijt over kunst en 
wetenschap…
K.B./D.P.: …en hij kwam met een op zijn 
zachtst gezegd verrassende uitspraak: ‘Ik zou er 
nog aan willen toevoegen dat [esthetische crite-
ria] […] in wetenschappelijk onderzoek even 
goed een belangrijke rol spelen.’ Daarop pikt 
Beyls in en de uitzending vindt zijn tweede 
adem.
J.C.: Ik kreeg groen licht van de hoofdregie 
om nog even door te gaan. 
K.B./D.P.: Struycken neemt vervolgens de rol 
van Steels over en stelt een kritische vraag aan 
Beyls. Hij meent hem te kunnen betrappen op 
een contradictie. Eerder had Beyls gezegd dat 
hij openstond voor verrassingen — in tegen-
stelling tot Struycken trouwens — en vervol-
gens verkondigde hij dat hij steeds op voorhand 
een beslissing nam aangaande het medium 
waarin hij wilde werken. Struycken liet de kans 
niet liggen om Beyls dat in te wrijven. Er was 
zowaar een conflict in de maak in deze 
IJsbreker.
J.C.: Ja, Beyls was heel zenuwachtig. Dat 
heb ik goed gevoeld.
K.B./D.P.: Het is jammer dat Struycken en 
Beyls pas zo laat echt met elkaar in de clinch 
gaan. 
J.C.: Ze hadden er zestig minuten de kans 
toe gehad. Ik kreeg tien minuten respijt van 
de eindregie, maar daarna moest ik er een 
einde aan maken.
K.B./D.P.: Slotvraag: elke IJsbreker-aflevering 
wordt systematisch op dezelfde manier voorbe-
reid. Alle stappen worden telkens genomen. In 
die zin zou je kunnen zeggen dat het een soort 
van machinale operatie is. Het is ongelofelijk 
strak georganiseerd.
J.C.: Dat kan je zeggen, ja. Er werd steeds 
hetzelfde protocol gevolgd. Dat is de boek
houder in de televisiemaker.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

Struycken in het Groninger Museum een inlei-
dend praatje bij zijn werk en daarna – we zijn 
dan reeds 26 minuten ver – komen Peter Beyls 
en Rudi Blondia aan het woord. Alle sprekers 
worden door jou ingeleid, waarbij jij je scrupu-
leus houdt aan het door jou voorbereide script. 
Pas na de toelichting van Rudi Blondia heb jij 
dat scenario afgewerkt en kan de knikker begin-
nen rollen. Heb jij een verklaring voor het feit 
dat het zo lang duurde voor de interactie tussen 
de locaties op gang kwam?
P.H.: Een begin van een verklaring schuilt 
wellicht in het feit dat dit een van de laatste 
afleveringen van IJsbreker was. Naar het 
einde nam het gemor over de vermeende 
‘onverstaanbaarheid’ van de uitzendingen 
toe. De kritiek kwam vooral uit de hoek van 
diegenen die de klassieke opdracht van de 
openbare omroep hoog in het vaandel voer
den: informatie, ontspanning en – vooral – 
educatie. ‘Gaan onze kijkers dat wel ver
staan?’, dat was hun grootste zorg.
K.B./D.P.: Misschien wordt er in deze afleve-
ring zo veel ‘lesgegeven’ omdat jullie het over 
een nieuw en onbekend medium hadden?
P.H.: Dat zou kunnen, maar ik hecht meer 
geloof  aan de verklaring die ik zonet heb 
gegeven.
K.B./D.P.: Daarnaast lijken de eerste 26 minu-
ten van begin tot einde gerepeteerd. 
P.H.: Is dat zo? Dat zou me verwonderen. 
K.B./D.P.: Een illustratie daarvan vormt de 
volgende scène in Groningen. Struycken wil 
een uitleg geven bij een schilderij en zegt dat hij 
potlood en papier nodig heeft. Hij wandelt een 
eindje door het museum en komt als bij toeval 
uit bij een pupiter waarop papier en potlood 
klaarliggen. Het kan niet anders of  die pupiter 
is daar neergezet. De hele scène is tot in de 
puntjes bedacht. 
P.H.: De locaties werden natuurlijk voorbe
reid op de risico’s van de liveuitzending. 
Ook dat was een van mijn taken: ik coachte 
de deelnemers, ik bereidde hen voor op het 
moment dat ze in de ether kwamen. Ik vond 
het belangrijk om hen niet aan hun lot over 
te laten. 
K.B./D.P.: Dat verklaart evenwel nog niet het 
gerepeteerde karakter van het overgrote deel 
van deze uitzending…
P.H.: Wellicht had de opnameleider op loca
tie zijn eigen scenario bedacht? Dat gebeur
de namelijk wel eens. Daarnaast kwam het 
voor dat een gast verzocht om een bepaald 
script te volgen… door de eigengereidheid 
van de personen op de locaties bleef  er soms 
nauwelijks iets over van de spontaneïteit 
die door IJsbreker beoogd werd.
K.B./D.P.: Terwijl jij je meticuleus aan het 
script houdt, neemt Steels de rol van moderator 
over. Heb jij dat ook zo ervaren, dat hij jouw rol 
overnam?
P.H.: Ik herinner mij dat niet. Voor mij was 
het in elk geval geen probleem als iemand 
in de uitzending de rol van moderator op 
zich nam. Ik zag mezelf  ook niet als mode
rator. Zoals gezegd: Ik was slechts het appa
raatje dat de knikker in beweging bracht. 
K.B./D.P.: Steels vervult die rol van moderator 
uitstekend. Hij stelt voortdurend relevante, en 
doorgaans ook kritische vragen aan Struycken 
en Beyls.
P.H.: Wat ik me van de voorbereidende 
gesprekken met Steels herinner, is dat hij 
weinig kaas gegeten had van cognitieve 
psychologie. Dat kan pretentieus klinken, 
maar die indruk had ik toen. 
K.B./D.P.: Wat vond je van de andere deelne-
mers, Beyls in Gent en Struycken in 
Groningen?
P.H.: Ik vond het interessant om hun visie 
te beluisteren. Het was mijn eerste kennis
making met beeldende kunstenaars die van 
computers gebruikmaakten. Struycken 
had een veeleer rationele houding, die ik 

met de NoordNederlandse nuchterheid 
associeer. Hij had de neiging om de output 
van de machine te controleren. Beyls was 
veel bezetener. Hij liet de machine meer toe 
in zijn werk. Hij was nieuwsgierig naar wat 
de machine hem te bieden had. 
K.B./D.P.: Laat ons het nog even hebben over 
jouw rol als ‘moderator’ in IJsbreker. Bijzonder 
is dat de ‘stem’ onzichtbaar is.
P.H.: Dat lag mij uitstekend. Ik ben opge
voed om onzichtbaar te zijn, om als het 
ware niet te bestaan. Dat is me later duide
lijk geworden…
K.B./D.P.: Juist die onzichtbaarheid maakt de 
stem enorm aanwezig. 
P.H.: Absoluut. Men stoorde zich daar ver
schrikkelijk aan. Jackie Claeys en Dirk 
Christiaens wilden dat ik als ankerman in 
de videoroom zou postvatten. Ze zeiden: 
waarom breng je Pol niet in beeld? Af  en 
toe kregen we zelfs een brief  van iemand die 
wilde weten wie de man achter die stem 
was. Het is not done om de moderator van 
een televisieprogramma buiten beeld te 
houden. In televisie geldt een ongeschreven 
regel die zegt dat wie spreekt altijd ook in 
beeld komt.
K.B./D.P.: Door van die regel af  te wijken, 
wordt als het ware een radio-element in het 
medium televisie binnengebracht.
P.H.: Dat kan je zo zeggen. Je kan radio in 
televisie binnenbrengen. Het omgekeerde is 
evenwel onmogelijk. Wat ik belangrijk vind 
aan IJsbreker is de idee dat het discours door 
het beeld wordt overgedragen.
K.B./D.P.: Kan je dat uitleggen?
P.H.: Op sommige momenten – misschien 
waren die te zeldzaam – werd de betekenis 
in IJsbreker rechtstreeks door het beeld of  
door de opeenvolging van de beelden over
gedragen. De gedachte om het literaire, 
tekstgebondene te verlaten en televisie als 
een zuiver beeldmatig discours te ontwik
kelen vind ik zeer vernieuwend. Een ander 
inzicht dat IJsbreker mij bijbracht, is dat 
techniek bepalend is voor wat je kan doen. 
Als je vandaag naar een voetbalwedstrijd 
kijkt, krijg je vaak eerder een lyrische ver
beelding dan een feitelijk verslag van die 
wedstrijd voorgeschoteld. Hoe komt dat? 
Omdat de cameraploeg zo gebeten is door 
de sport dat zij die ene geniale actie vanuit 
alle hoeken en kanten van het veld wil 
laten zien. Jefs meesterzet was om die tech
nici en technische middelen in te zetten om 
een cultuurprogramma te maken. Hoe kan 
je die geavanceerde middelen inzetten om 
een cultuurprogramma te maken? Dat 
soort vragen hield hem bezig. Het leverde 
televisie op die fel afsteekt tegen de door
gaans armtierige televisieprogramma’s van 
vandaag. Vaak is televisie vandaag niet 
meer dan het aanzetten van een camera. 
Het medium biedt amper meer dan de regis
traties door bewakingscamera’s. Ik zou 
daarom geen ogenblik twijfelen mocht ik 
opnieuw gevraagd worden om voor een 
programma als IJsbreker te werken.

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Dirk Pültau

Met dank aan argos voor het beeldmateriaal

De programma’s en films van Jef  Cornelis 
kunnen na afspraak bekeken worden in 
argos, Werfstraat 13, 1000 Brussel 
(02/229.00.03; www.argosarts.org), en in 
de Jan van Eyck Academie, Academieplein 
1,  6211 KM Maastricht  (043/350.37.37; 
www.janvaneyck.nl).
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GUIDO GOOSSENS

Guido Goossens: Gebruik je vaak de computer 
voor je werk?
Suchan Kinoshita: Dat varieert van project 
tot project. Mijn recente tentoonstelling in 
Museum De Paviljoens Almere (Het verkeer-
de moment op de juiste plek / The Right Moment 
at the Wrong Place, 2011) bevat bijvoorbeeld 
slechts twee werken waarbij de computer 
tijdens het maken een rol heeft gespeeld. 
Het ene is een animatiefilmpje, het andere 
een audiowerk. Alleen in de ontwikkeling 
van mijn audiowerk is de computer cruciaal 
geweest, overigens zonder dat dit er dik 
bovenop ligt. 
G.G.: Vanaf  wanneer ben je de computer gaan 
hanteren? 
S.K.: Dat is relatief  laat gebeurd. Eind jaren 
80 heb ik vluchtig met de computer geëxpe
rimenteerd toen ik op de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht verbleef… maar in 
feite gebruik ik computers pas écht sinds 
ongeveer tien jaar. Althans in het kader van 
mijn werk. Zoals de meeste mensen werd ik 
vanaf  de jaren 80 wel met de computer 
geconfronteerd, maar ik heb lang gevonden 
dat ik er niets mee kon aanvangen. Dat heeft 
met de beperkingen van de computertech
nologie te maken… maar het had zeker nog 
meer te maken met de aard van mijn kunst
praktijk bij het Krefeldse theatercollectief  
TAM (Theater am Marienplatz). Na mijn 
studies ‘neues Musiktheater’ aan het con
servatorium van Keulen, ben ik namelijk 
van 1983 tot 1992 bij TAM aan de slag 
gegaan.

TAM (1983-1992)

G.G.: Kan je vertellen wat je activiteiten bij 
TAM inhielden? 
S.K.: TAM wilde de grenzen van het theater 
oprekken en tussen de disciplines opereren. 
De focus lag op experimenteel muziekthea
ter. Onder anderen Mauricio Kagel, van wie 
ik zelf  nog les heb gehad aan het Keulse 
conservatorium, heeft veel met TAM samen
gewerkt. Ook van mijn eigen stukken zijn er 
veel bij TAM in première gegaan. Een ervan 
was Der Raum eines Denkens (1984), een 
stuk dat losjes gebaseerd was op een filmsce
nario van René Magritte en Paul Nougé uit 
1928. Ik maakte toen statische theater
stukken, een soort tableaux vivants waarbij 
ook tekst en geluid een belangrijke rol speel
den. Mijn werk had een uitgesproken beel
dend karakter. Daarnaast hield ik me bij 
TAM echter met alle facetten van het thea
terbedrijf  bezig, van acteren tot het bouwen 
van decors en het bedienen van het licht. 
Het grootste deel van mijn werk bestond uit 
repeteren en het maken van aantekenin
gen. De aantekeningen die ik tijdens de 
repetities maakte, verwerkte ik nadien tot 
scenario’s en partituren. Maar ik gebruikte 
daarbij nooit een computer.
G.G.: Nochtans kan een tekstverwerker in een 
dergelijk proces een handig hulpmiddel zijn.
S.K.: Maar mijn scenario’s en partituren 
waren niet bedoeld om uit te voeren. Het 
ging eerder om registraties van gebeurte
nissen, met een autonoom statuut. En de 
layout was daarbij van groot belang. Voor 
dat soort werk was de computer totaal 
ongeschikt. 
G.G.: Waarom precies?
S.K.: De computers die je toen kon kopen, 
waren niet meer dan veredelde typemachi
nes. Tekenprogramma’s stonden nog in 
hun kinderschoenen. Terwijl ik voor mijn 
scenario’s een specifiek notatiesysteem had 
ontwikkeld, waarin ook tekeningen en gra
fische elementen verwerkt werden. Ik wilde 
de tekst ook kunnen vormgeven. De drama
turgie van de tekst op het blad was voor mij 
erg belangrijk. Ik kan dat het best uitleggen 
aan de hand van een relatief  laat voorbeeld, 
mijn serie Texttafeln uit 1988. Voor die wer
ken had ik mezelf  voorgenomen om een 
tekst te schrijven die precies op het formaat 
van een tafel paste. Als de tafel volgeschre
ven was, moest de tekst worden afgerond. 
De relatie met het fysieke voorwerp – in dit 

geval een tafel – maakte het onmogelijk om 
een computer te gebruiken.
G.G.: Jouw werk omvatte echter alle facetten 
van het theaterbedrijf; behalve acteur, scenario-
schrijver en regisseur was je ook decorbouwer 
en bediende jij het licht. Ging dat allemaal nog 
met de hand? Waren er bijvoorbeeld nog geen 
lichtcomputers?
S.K.: Die kwamen toen net op. Ik herinner 
me dat we rond 1986/1987 met TAM naar 
München gingen om gastoptredens te ver
zorgen. In alle theaters waar we speelden, 
had men net lichtcomputers geïnstalleerd. 
Elke lichtinstelling werd vooraf  in de com
puter ingevoerd en je moest op een knopje 
duwen om de lichtinstelling te veranderen. 
Ik vond dat totaal onwerkbaar. 
G.G.: Leg uit.
S.K.: De lichtcomputer maakte het onmoge
lijk om op een scène in te spelen. Alles was 
geprogrammeerd. Het licht ging bijvoor
beeld na 20 seconden uit. Een acteur is toch 
geen machine? Misschien komt hij wel een 
seconde later! En dat was niet het enige pro
bleem. 
G.G.: Wat stuitte je nog tegen de borst?
S.K.: De lichtregie verloor elke subtiliteit. 
Als je iets met de hand bedient, heb je nooit 
een egale beweging. Het handmatig dim
men van het licht gaat bijvoorbeeld eerst 
langzaam, om dan plotseling te versnellen. 
Dat soort finesses had je in de vingers en je 
had daarin een eigen handschrift ontwik
keld. Het principe van automatische sturing 
ging ook in tegen een regel die we bij TAM 
hoog in het vaandel voerden: de gelijkwaar
digheid van alle deelnemers aan een voor
stelling. De lichttechnici waren bij TAM 
even belangrijk als de acteurs. Met de komst 
van de computer werd de lichttechnicus 
echter herleid tot een controleur, die enkel 
nog de nummertjes en het tijdsverloop in de 
gaten moest houden. De precisie van de 
machine had het overgenomen van de pre
cisie van de handeling. Het thema heeft tij
dens onze tournee in München tot heftige 
discussies geleid. 
G.G.: En jij was tegen het gebruik van de com-
puter gekant?
S.K.: Ja… Alhoewel, zo ondubbelzinnig was 
het niet. Op een bepaalde manier vond ik 
lichtcomputers ook fascinerend. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat mijn recente gebruik 
van computers op die fascinatie teruggaat. 
G.G.: Wat vond je precies fascinerend? 
S.K.: Dat kan ik het best met een anekdote 
illustreren. In 1986 was ik met TAM te gast 
in Berlijn. We wilden naar het Theater 
Lehningerplatz, dat vermaard was om zijn 
lichttechniek. Het theater bleek uitver
kocht, maar via de artiesteningang konden 
we binnensluipen. Het was nog vroeg, de 
zaal was leeg en het toneel was ingericht 
voor de voorstelling van die avond: De Drie 
Zusters van Tsjechov. Plots ging het licht 
uit… en begon voor onze ogen de lichtregie 
te lopen. Alle lichtinstellingen passeerden 
de revue, exact volgens het tijdschema van 
de voorstelling, maar zonder acteurs. De 
lichtmachine verwierf  plots een eigen 
potentie en kwaliteit. Voor mij is dat een 
cruciale gebeurtenis geweest, ook al dacht 
ik er op dat moment geenszins aan om zelf  
van lichtcomputers gebruik te maken. Het 
heeft tot mijn tweejarig verblijf  aan de Jan 
van Eyck Academie in Maastricht geduurd 
– van 1988 tot 1990 – voor ik een eerste 
keer met een computer aan de slag ben 
gegaan. 

Fairlight Computer

G.G.: Op het moment dat je naar de Jan van 
Eyck ging, was je nog steeds actief  bij TAM. 
Wat bracht je ertoe om naar een instelling voor 
beeldende kunst te trekken?
S.K.: Zoals gezegd bevatte mijn werk bij 
TAM een uitgesproken beeldende compo
nent: ik creëerde hoofdzakelijk tableaux 
vivants, die niet zelden door beeldende 
kunst waren geïnspireerd. Tegelijk heb ik 
altijd moeite gehad met de beperkingen die 
de theatercontext met zich meebrengt. Vaak 
waren mijn tableaus te lang voor de duur 
van een voorstelling. Een duidelijk begin en 

einde kenden ze al evenmin. Ik was ook wat 
uitgekeken op de collectieve werkvorm die 
het theater kenmerkt. Ik wilde mij bezinnen 
op mijn individuele kunstenaarschap. Even 
heb ik overwogen om naar de kunstacade
mie van Düsseldorf  te trekken, maar het 
interdisciplinaire karakter van de Jan van 
Eyck Academie heeft de doorslag gegeven. 
De Jan van Eyck beschikte naast een afde
ling beeldende kunst ook over afdelingen 
theatervormgeving en mixed media. Dat 
sloot perfect aan bij de manier waarop ik bij 
TAM had gewerkt. Er was ook het voordeel 
dat ik kon beschikken over een eigen atelier 
– een luxe die ik tot dan toe niet gekend had. 
G.G.: Je bent op de Jan van Eyck Academie voor 
het eerst met een computer aan de slag gegaan. 
Kan je daar iets over vertellen?
S.K.: Het ging om een Fairlight Computer 
die in de videostudio van de Jan van Eyck 
Academie opgesteld stond. Je kon er analo
ge beelden digitaal mee bewerken. Je kon 
bijvoorbeeld de kleuren veranderen of  er 
bepaalde grafische elementen aan toevoe
gen. Dat soort computers had je natuurlijk 
niet zelf  in huis. De Fairlight Computer van 
de Jan van Eyck was een heuse installatie. 
Hij nam een halve kamer in beslag. Ik raak
te door dat apparaat geïntrigeerd en heb 
wat dingen uitgeprobeerd.
G.G.: Wat heb je precies gedaan? 
S.K.: Ik zal je een voorbeeld geven – ik durf  
het bijna niet te vertellen… Op een gegeven 
moment heb ik aan iemand gevraagd om in 
de videostudio een kleine performance te 
doen. Ik filmde die performance op video en 
speelde tijdens de opnames met de knoppen 
van de Fairlight Computer. Ik manipuleerde 
het beeld live. Zelf  loop ik niet erg hoog op 
met dat soort experimenten. 
G.G.: Waarom niet?
S.K.: Je moest een specialist zijn om een der
gelijke computer zinvol te gebruiken. Als je 
niet kon programmeren, waren je mogelijk
heden te beperkt. Je werd gedwongen te 
werken met programma’s die door iemand 
anders bedacht zijn. Dat ik de Fairlight 
Computer eenzijdig gebruikte, had evenwel 
ook met mijn theaterachtergrond te maken. 
Ik gebruikte het Fairlightprogramma lou
ter om een performance op te nemen. Ik zat 
nog te veel vast aan het concept van het 
liveoptreden. Mijn videofilms – het zijn er 
overigens niet zo veel – zijn steevast zo goed 
als onbewerkte registraties van performan
ces. Van zodra de performance was afgelo
pen, was de film voltooid – om het enigszins 
gechargeerd te stellen. Achteraf  beschouwd 
zou je kunnen zeggen dat ik de Fairlight 
Computer niet als een instrument, maar als 
een rekwisiet of  een medespeler heb inge
zet. De computer nam deel aan de perfor
mance, zoals ikzelf  eraan deelnam door aan 
de knoppen te draaien.

Gecomputeriseerde sturings-
programma’s

G.G.: Ook de werken waarmee je als beeldend 
kunstenaar bekend bent geworden, lijken nog van 
dit concept van het liveoptreden uit te gaan. Ik 
denk bijvoorbeeld aan Publikum 1 (Städtische 
Galerie Nordhorn, 1991) en Publikum 2 
(Museum Fodor Amsterdam, 1992), waarin 
een deel van het tentoonstellingspubliek via een 
omweg terechtkwam op een theaterpodium, 
waar het als een soort levend tableau vivant 
werd geëxposeerd, gadegeslagen door het overi-
ge publiek dat zich in de expositieruimte ernaast 
bevond…
S.K.: …en dat op zijn beurt door het publiek 
op het podium werd gadegeslagen. Om die 
confrontatie tussen verschillende typolo
gieën van ‘het publiek’ was het mij te doen. 
Meer specifiek: om een confrontatie tussen 
de typologie van het kunstpubliek en die 
van het theaterpubliek, waartoe een deel 
van de tentoonstellingsbezoekers werd 
getransformeerd door ze in groepsverband 
naar de individuele bezoekers in de exposi
tieruimte te laten kijken, als naar een voor
stelling in het theater. Kijken naar beelden
de kunst doe je als individu; je bepaalt zelf  
hoeveel tijd je eraan spendeert. In het thea
ter is daarentegen sprake van een collectie

ve manier van kijken. Dergelijke werken zijn 
ondenkbaar zonder mijn jarenlange thea
terpraktijk – en dat geldt eigenlijk voor heel 
mijn werk. Na mijn periode bij TAM bleef  ik 
ervaringen uit mijn theaterpraktijk in mijn 
beeldende werk integreren. De installatie 
Voorstelling (Van Abbemuseum Eindhoven, 
1997), waarvan alleen al de titel naar de 
theaterpraktijk verwijst, draait volledig 
rond de handelingen uit het theater die erop 
gericht zijn bepaalde effecten te sorteren. 
Die handelingen worden uitgevoerd door 
een performer die voor iedereen zichtbaar in 
de installatie heeft plaatsgenomen. Ik 
noemde hem de Spullenbaas. De installatie 
was min of  meer gebaseerd op het principe 
van de poppenkast. In een wand tussen 
twee ruimtes van exact dezelfde afmetingen 
was een raam uitgesneden, waardoor je van 
de ene ruimte in de andere kon kijken. Aan 
het plafond van laatstgenoemde ruimte 
zaten rails waarmee verschillende dingen 
langs het raam konden worden geschoven. 
De Spullenbaas is tegelijk technicus en 
auteur. Hij is technicus omdat hij de instal
latie doet functioneren én tegelijk is hij 
acteur omdat hij deel uitmaakt van de voor
stelling. Iedereen moest kunnen zien dat de 
toneelhandelingen niet door een machine, 
maar door een persoon werden verricht: 
iemand die weet wat hij moet doen als een 
gordijn bijvoorbeeld moeilijk sluit, en die 
met de technische voorzieningen weet te 
spelen. 
G.G.: Die installatie doet me helemaal aan je 
beschrijving van de theaterpraktijk van TAM 
denken: de technici en de acteurs zijn even 
belangrijk…
S.K.: …en alles gebeurt met de hand! Maar 
dat is kort daarna veranderd. Vanaf  einde 
jaren 90 begon ik immers ook computers in 
mijn installaties te gebruiken. 
G.G.: Wanneer heb je die stap precies gezet?
S.K.: Het eerste werk waarvoor ik een compu
terprogramma heb gebruikt is Parellele oder 
Hannah, wie man sie auch nennt (Städtisches 
Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 
1999). Voor die installatie heb ik nauw 
samengewerkt met Hasje Boeijen. Hij heeft 
in een computer een bepaald schakelpro
gramma geïnstalleerd waarmee je de rela
ties van een aantal dingen en gebeurtenis
sen tot elkaar kon regelen: het openen en 
sluiten van een luxaflex in relatie tot het 
aangaan van de lichten, de positie van de 
muren ten opzichte van elkaar enzovoort. 
De computer doet hier min of  meer wat in 
Voorstelling door de performer wordt 
gedaan.
G.G.: Op de keper beschouwd ben je er dus op een 
gegeven moment toe overgegaan de performer te 
vervangen door een computerprogramma?

De computer als instrument.  
Interview met Suchan Kinoshita.

Suchan Kinoshita

Texttafel 3, 1988
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S.K.: ‘Vervangen’ is niet het juiste woord. 
Het computerprogramma is niet zomaar 
een substituut voor de persoon. Zoals ik al 
zei is de Spullenbaas in Voorstelling immers 
niet alleen een technicus, maar ook een 
acteur. Hij is een cruciaal onderdeel van het 
beeld. 
G.G.: Wat heeft jou dan gemotiveerd om de 
computer aan zet te brengen?
S.K.: Ik wilde een installatie creëren die ver
andert los van de beslissingen van een per
soon. In Parellele oder Hannah, wie man sie 
auch nennt is een situatie geschapen die op 
zich veranderlijk is. Daartoe zijn gecompute
riseerde sturingsprogramma’s het aange
wezen middel. De beslissing welk medium je 
kiest en hoe je het gebruikt, is een kwestie 
van dramaturgie. Wil je een gebeurtenis die 
plaatsvindt op een specifiek moment, gere
lateerd aan de omgeving? Of  wil je dat die 
gebeurtenis op een toevallig ogenblik en 
onafhankelijk van de omgeving plaatsvindt, 
als het ware uit zichzelf? Een voorbeeld van 
het laatste is mijn bijdrage aan de groeps
tentoonstelling A for Alibi (2007) in De 
Appel te Amsterdam. Het werk bestaat uit 
een peervormige gloeilamp en een op band 
opgenomen stem die een tekst voordraagt. 
Terwijl de stem spreekt, verandert de licht
intensiteit van de lamp voortdurend. Het 
lijkt alsof  de lamp op de tekst reageert, maar 

in werkelijkheid worden de veranderingen 
aangestuurd door een computerprogram
ma dat volledig van de stem losstaat. Soms 
lijkt er een samenspel te ontstaan, maar dat 
is louter toeval. Begrijp je waarom ik de 
anekdote over die lichtcomputer in Berlijn 
vertelde? Een dergelijk resultaat kan je enkel 
met een computer bekomen. Als je de lamp 
met de hand bedient, bestaat immers het 
risico dat je ondanks jezelf  toch op de tekst 
reageert. Het gebruik van een tijdklok zou 
de onvoorspelbaarheid van de lichtdyna
miek dan weer tenietdoen. In dit geval vond 
ik het namelijk belangrijk dat de verande
ringen onverwacht optreden. De computer 
is het middel bij uitstek om een uiterst com
plexe en onregelmatige logica te program
meren.
G.G.: Je noemt gecomputeriseerde sturingspro-
gramma’s een middel. Maar hoe bepalend is het 
middel hier? Heeft het middel in de door jou 
genoemde voorbeelden niet ook een inhoudelijke 
impact? 
S.K.: Dat spreekt vanzelf. Een verandering 
van techniek heeft altijd gevolgen voor de 
vorm én de inhoud van een werk. Om een 
voorbeeld te geven… In de theaters zie je 
tegenwoordig iedereen rondlopen met 
draadloze koptelefoons om met de regie te 
communiceren. Onlangs zag ik zelfs iemand 
die op de scène met behulp van een smart-
phone de schijnwerpers programmeerde. Op 
dat moment wordt de programmeur plots 
een acteur. Daarmee verandert ook de 
inhoud. Hetzelfde geldt voor mijn installa
ties. Dat is logisch. Als het geen inhoudelijk 
verschil zou maken, zou ik de computer niet 
inzetten. Het sterkst is de inhoudelijke 
impact van de computer echter in mijn 
audiowerk. Audiobewerkingsprogramma’s 
als Pro Tools hebben mijn manier van wer
ken fundamenteel veranderd. 

Digitale audiobewerking

G.G.: Welke rol speelt audio in jouw werk?
S.K.: Het zonet beschreven werk in De Appel 
illustreert goed hoe ik audio meestal gebruik: 
als interactief  element binnen een installa
tie. Vaak houdt de audioopname het mid
den tussen een hoorspel en een klankcollage 
met een of  meerdere menselijke stemmen. 
Ook dat komt weer deels uit de theaterprak
tijk. In mijn tijd aan het conservatorium en 
later bij TAM heb ik bijvoorbeeld hoorspelen 
gemaakt. Net als in mijn videowerk gaat het 
meestal om onbewerkte registraties van live
gebeurtenissen. Het materiaal werd slechts 
heel uitzonderlijk geëdit. Voor een deel had 
dat te maken met het feit dat het monteren 
van geluidsbanden zo tijdrovend was. Ik had 
een Revoxbandrecorder met twee sporen 

die onder elkaar konden opnemen. Voor de 
montage moest je de originele geluidsband 
letterlijk in stukken knippen en in de 
gewenste volgorde aan elkaar plakken, vol
ledig manueel, pauzes incluis. Ik was er dan 
ook als de kippen bij toen in de jaren 90 digi
tale audiobewerkingsprogramma’s op de 
markt kwamen. Monteren werd plots zoveel 
makkelijker.
G.G.: Wat zijn de andere verschillen? 
S.K.: Het meest in het oog springende ver
schil is natuurlijk dat je niet langer werkt 
met tapes, maar met files die je kunt down
loaden en bewerken. Op zichzelf  was dat al 
een gigantische vooruitgang. Maar echt 
baanbrekend was de visualisatie van het 
geluidsspoor, via een zeer aanschouwelijk 
grafiekje. Met de computer kan je dus 
gedeeltelijk ‘op zicht’ monteren. Vroeger 
moest je knippen op je gehoor. Nu kun je de 
structuur van een geluidspoor aan een gra
fiek aflezen. Natuurlijk moet je het resultaat 
nog altijd beluisteren, maar het is makkelij
ker om je te oriënteren: je kunt zien waar 
een fragment begint en eindigt. 
G.G.: Geluid is visueel geworden?
S.K.: Precies. Dat maakt het materiaal veel 
toegankelijker. Je kunt makkelijker frag
menten opvissen. In de tijd vóór de compu
ter had ik een kast vol geluidsbanden. Als ik 
iets wilde opzoeken, moest ik een volledige 
band herbeluisteren. Dankzij het audiopro
gramma is nu alles digitaal gearchiveerd. Er 
zijn verschillende mappen: voor stukken die 
al af  zijn, voor dingen die je ooit hebt opge
nomen zonder er verder iets mee te doen… 
Het materiaal heeft immers een veel langere 
omlooptijd gekregen. Er gaat amper nog iets 
verloren. Wat je niet bevalt, laat je liggen. 
Dat wil zeggen: je stopt het in je digitale 
archief  zodat je het nog altijd kan herge
bruiken. 
G.G.: Hoever reikt jouw digitale archief  terug?
S.K.: Mijn Revoxbanden heb ik nooit gedi
gitaliseerd. Mijn analoge collectie is meer 
een soort museum. Het begin van mijn 
archief  valt dus vrij nauwkeurig samen met 
het moment waarop ik met dit soort audio
programma’s ben gaan werken. Het vangt 
wellicht aan met mijn eerste grote digitale 
audiowerk: Het moet dinsdagochtend zijn 
geweest (Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam, 2002). 
G.G.: Kan je dat werk beschrijven?
S.K.: Het ging om een installatie met drie 
kamers. In elke kamer hingen een of  twee 
luidsprekers, waaruit een stem weerklonk 
die een gebeurtenis vertelde vanuit het per
spectief  van vijf  verschillende personen. Je 
kreeg dus vijf  versies van één verhaal te 
horen, samengebald in één stem, en alleen 
via het vertelperspectief  kon je achterhalen 
namens welke persoon de stem sprak. Die 

montage is met het audiobewerkingspro
gramma van de computer gemaakt. Anders 
dan veel van mijn vroegere audiowerken, 
ging het dus niet om een registratie van een 
livegebeurtenis, maar om een pure con
structie, een met de computer geproduceer
de klankcollage.
G.G.: En had je dat werk niet zonder de compu-
ter kunnen maken? 
S.K.: Ook zónder de computer is veel moge
lijk, maar makkelijker wordt het er niet op. 
Zeker niet als het om klankcomposities gaat 
waarbij je gebruik maakt van meerdere 
stemmen. Daar werk je immers met timing. 
Hoe lang maakt iemand zijn zinnen? 
Wanneer laat hij of  zij een pauze vallen? Dat 
is voor iedere persoon anders en met die 
subtiele verschillen kan je spelen. Je kan die 
verschuivingen laten horen. Onder een 
stem met een bepaalde intonatie kan je een 
tweede stem zetten met een volstrekt andere 
intonatie… Voor het werken met dit soort 
kleine nuances is de computer zonder meer 
een perfect instrument. Daarnaast kun je 
ook samplen. Je kunt veel makkelijker alter
natieve versies maken om ze met elkaar te 
vergelijken. Voor mij is het ontzettend 
belangrijk geweest om daarmee te experi
menteren. Het heeft er zelfs voor gezorgd 
dat ik op een andere manier ging werken. Ik 
ben steeds meer weggegaan van het verha
lende, en steeds meer gaan denken in ter
men van compositie. Een ander verschil is 
dat ik meer procesmatig te werk ga. Vroeger 
voerde ik precies uit wat ik tevoren bedacht 
had. Nu neem ik de beslissingen al doende. 
Ik werk meer ‘in’ het materiaal. Dat is het 
voordeel van het medium – al kan het ook 
een nadeel zijn.
G.G.: In welke zin is het een nadeel?
S.K.: Je sleutelt veel langer aan één versie, 
soms té veel. Ik heb wel eens het gevoel dat 
ik me suf  luister en nauwelijks nog in staat 
ben om scherp te oordelen. De uren achter 
zo’n machine vliegen soms voorbij. Ik moet 
vaak vechten om te voorkomen dat ik me 
door het medium laat… in het Duits zouden 
we zeggen: einlullen. De correcte vertaling 
daarvan is volgens mij: in slaap sussen.

Het werk van Suchan Kinoshita wordt in 
België vertegenwoordigd door Galerie Nadja 
Vilenne. Adres: 5, rue Commandant 
Marchand, 4000 Luik (04/227.19.91; 
www.nadjavilenne.com). 

Het werk van Suchan Kinoshita wordt in 
Nederland vertegenwoordigd door Ellen de 
Bruijne Projects, Rozengracht 207 A, 1016 
LZ Amsterdam (020/530.49.94; www.edb-
projects.nl). 

De overzichtstentoonstelling Het verkeerde 
moment op de juiste plek van Suchan 
Kinoshita loopt tot 25 september in Museum 
De Paviljoens te Almere (www.depaviljoens.
nl).

Suchan Kinoshita

Parellele oder Hannah, wie man sie auch nennt (Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 1999)

Suchan Kinoshita

Zonder titel, bijdrage aan de groepstentoonstelling  
A for Alibi, De Appel, Amsterdam, 2007
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ERWIN JANS

In theatermiddens staat de naam van Guy 
Cassiers (1960) voor een gesofisticeerd 
’multimediaal’ theater, dat zich nog het best 
laat omschrijven als een geraffineerde cho
reografie van theater, video, beeldende 
kunst en literatuur. In die zin is het wellicht 
beter om van een ‘intermediaal’ theater te 
spreken: het gaat in Cassiers voorstellingen 
om de wisselwerking tussen de verschillen
de media en wat dat zintuiglijk teweeg
brengt. Met voorstellingen als de vierdelige 
Proustcyclus (20022004), Bezonken Rood 
(2004), Mefisto forever (2006), Atropa. De 
wraak van de vrede (2008), Onder de Vulkaan 
(2009), De man zonder eigenschappen (2010) 
en Bloed en Rozen. Het lied van Gilles en Jeanne 
(2011) raakte zijn intermediale theater ook 
internationaal bekend.
 Camera’s, projectieschermen, zendmicro
foons, bewegende lichten… het zijn ver
trouwde apparaten in het theateruniversum 
van Guy Cassiers. Ondanks de prominente 
aanwezigheid van deze computergestuurde 
technologie, is Cassiers allesbehalve een 
techneut. Integendeel zelfs. Wel omringde 
hij zich met een aantal ‘specialisten ter 
zake’, van wie Enrico Bagnoli (lichtont
werp), Peter Missotten (video), Arjen Klerkx 
(video) en Diederik de Cock (geluid) de 
belangrijkste zijn. De impact van deze artis
tieke medewerkers oversteeg en overstijgt 
ver de louter technische omzetting van de 
ideeën van de regisseur. Zij zijn in de ware 
zin van het woord ‘vormgevers’.
 In onderstaand gesprek met Guy Cassiers 
zit Arjen Klerkx (1972) mee rond de tafel. 
Arjen Klerkx is gespecialiseerd in het 
gebruik van video binnen theatervoorstel
lingen. Zijn samenwerking met Guy Cassiers 
begon in Rotterdam, waar deze laatste artis
tiek directeur was van het Ro Theater 
(19992006). In die periode deed de com
puter en de computergestuurde technologie 
zijn definitieve intrede in het theater van 
Cassiers. Arjen Klerkx werkte samen met 
Guy Cassiers voor De Wespenfabriek (2000), 
The Woman Who Walked Into Doors (2001), 
de Proustcyclus (20022004), Hersen-
schim men (2006), Bezonken Rood en de ope
ra’s Der fliegende Holländer (2005) en Der 
Ring des Nibelungen (20092013). Daar
naast maakte Klerkx ook videoontwerpen 
voor de musicals Rembrandt De Musical en 
Ciske de Rat.
 Het belang van de visuele technologie in 
de voorstellingen van Guy Cassiers is wel
licht terug te voeren op zijn opleiding als 
graficus. Hoewel hij zijn interesse nog tij
dens zijn studies verlegde naar het theater, 
zou zijn beeldende vorming cruciaal blijven 
voor zijn ontwikkeling als theatermaker. 
Begin van de jaren 80 begon hij met het 
maken van performances en voorstellingen, 
zonder budget, met vrienden van de acade
mie, ver van het bestaande theatercircuit. 
Drie decennia later is Cassiers artistiek lei
der van Toneelhuis, het grootste theaterge
zelschap van Vlaanderen. Toch is hij zijn 
positie van buitenstaander blijven cultive
ren. Niet toevallig was een van zijn eerste 
voorstellingen Kaspar (1982), naar de ver
sie die Peter Handke eind jaren 60 van het 
Kaspar Hauserverhaal schreef. Handkes 
Kaspar wordt door een aantal stemmen 
gedwongen om te leren spreken teneinde 
een maatschappelijk geïntegreerd subject te 
worden. De intrede in de taal is bij Handke 
de essentie van de menswording. Maar 
Handke maakt ook duidelijk dat taal een 
machtsmiddel is, en dus een onherroepelijk 
verlies impliceert. Kaspars nieuwe mondig
heid maakt hem net bewust van de waarde 
van zijn onmondigheid voorheen. Hij is de 
figuur bij uitstek van wat de Franse filosoof  
JeanFrançois Lyotard het ‘onafgestemde’ 
heeft genoemd, datgene wat nog niet afge
stemd is op het functioneren in het systeem. 
Ook en misschien vooral ten opzichte van 
het technische en technologische aspect 
van zijn voorstellingen blijft Cassiers een 
soort Kaspar, iemand die met moeite het 
technische alfabet leert en al snel heeft 
beseft dat hoe meer hij weet, des te meer hij 
ook verliest. Of  ligt het toch niet zo eenvou

dig? Is Cassiers’ technische ‘onmondigheid’ 
misschien niet ook een soort van artistieke 
strategie?

Guy Cassiers: Ik heb nooit een pc gehad. 
Sinds kort heb ik wel een ipad. Die ipad 
heeft mijn werk veel overzichtelijker 
gemaakt. Veel misverstanden en overlappin
gen in mijn agenda worden nu vermeden, 
omdat mijn ipad aangesloten is op de server 
van Toneelhuis. Ik lees de kranten op mijn 
ipad. Ik ontvang de belangrijkste emails 
die mij via Toneelhuis worden doorgestuurd. 
Dat is van groot belang, zeker wanneer ik op 
reis ben. Maar de computer is voor mij tot op 
dit ogenblik uitsluitend een techniek om 
informatie te ontvangen, niet om te commu
niceren. Mijn technisch vocabularium is erg 
beperkt. Ik zou dat kunnen leren, maar ik 
weet niet of  het mijn verbeelding zou stimu
leren. Ik ben me natuurlijk bewust van de 
steeds intenser wordende technische en 
technologische omgeving waarin we leven. 
Ik kijk met verwondering en ook met een 
zekere verbijstering naar de computer en 
naar allerlei technische apparaten. Ik 
begrijp niet hoe ze werken. Ik heb er abso
luut geen greep op. Het is voor mij vaak één 
grote ongedifferentieerde massa. Misschien 
is dat de reden waarom ik liever niet via de 
computer communiceer. Ik geef  de voorkeur 
aan een gesprek. Zelfs schrijven, telefoneren 
en sms’en vermijd ik zoveel mogelijk. Ik 
stoot soms op onbegrip omdat veel mensen 
24/7 online zijn en verwachten dat anderen 
dat ook zijn. Ik ontvang informatie, maar 
zelf  antwoorden doe ik niet. Dat gebeurt via 

mijn medewerkers. Ik wil geen communica
tie via het internet. Waar ik mijn ipad wel 
meer en meer voor gebruik, is om muziek te 
zoeken en te beluisteren. Vroeger was ik 
afhankelijk van mijn bezoeken aan de pla
tenwinkel, van lectuur van tijdschriften of  
van advies van vrienden en kennissen; nu 
surf  ik over het net van de ene componist 
naar de andere. En laat ik me leiden door 
wat de zoekmachines me brengen.
Erwin Jans: De Nederlandse filosoof  Henk 
Oosterling schrijft ergens dat elk medium begint 
als bevrijding en eindigt als probleem. Hij zegt 
dat een medium volwassen wordt op het ogen-
blik dat het zijn schepper overmeestert en ver-
slaaft. Kijk jij zo aan tegen de techniek?
G.C.: Ik kan het alleen maar eens zijn met 
Henk Oosterling. De informatie die me zo 
rijkelijk wordt aangeboden als ik naar 
muziek zoek, roept bij mij ook heel wat vra
gen op. Wie selecteert dat allemaal voor 
mij? Welke manipulaties en welke belangen 
gaan daarachter schuil? Volgens welke hië
rarchie en volgens welke logica wordt de 
informatie opgebouwd? Ik stel me die vra
gen, maar kan er natuurlijk geen antwoord 
op geven. 
E.J.: Ken je het verhaal van de directeur die ont-
slagen wordt en nauwelijks weet hoe een tele-
foon of  een koffiemachine werkt omdat zijn 
secretaresses jarenlang alles voor hem gedaan 
hebben? Heb je daar geen schrik voor?
G.C.: Ik moet toegeven dat ik zo wel een 
beetje ben. Het is een vorm van luxe om niet 
met de techniek bezig te moeten zijn. Als 
artistiek directeur en regisseur heb ik een 
groep medewerkers rond mij die mij helpt 

en voor mij opzoekt wat ik nodig heb. Ik kan 
me volledig op het artistieke en op het orga
nisatorische concentreren. De praktische 
vertaling gebeurt steeds door anderen.
E.J.: Benader je de techniek nu niet erg instru-
menteel?
G.C.: Misschien wel. Maar ik heb nooit iets 
gemaakt vanuit een technische interesse. 
Techniek is voor mij een vorm van verta
ling. Ik wil voor mezelf  de vrijheid behou
den om in beelden te denken. Ik vertaal die 
beelden niet technisch. Zoals gezegd 
beheers ik die technieken niet en streef  ik 
daar ook niet naar. Ik verhoud me in mijn 
voorstellingen wel tot de technologie, maar 
mijn voorstellingen gaan niet over techno
logie. De camera’s, de projectieschermen, de 
bewegende lichten, de zendmicrofoons, de 
computer: dat hele technische arsenaal 
maakt intussen integraal deel uit van de 
theatertaal die ik in de loop der jaren heb 
ontwikkeld. Ik zit nu in de repetitiefase van 
Het mystieke huwelijk, het tweede deel van 
De man zonder eigenschappen. Ik zal bijvoor
beeld niet eerst nagaan hoeveel camera’s we 
technisch aankunnen. Ik wil vooral stimu
lerende spelomstandigheden creëren en 
vragen stellen als: wat als we zes camera’s 
tegelijk bedienen? Wat levert dat aan spel
potentieel op? Het is aan mensen als Arjen 
om me te wijzen op de mogelijkheden of  de 
onmogelijkheden van een dergelijk voor
stel… Dat gaat dan zo een tijdje heen en 
weer. Ik raak op mijn beurt geïnspireerd 
door de technische voorstellen van Arjen en 
anderen. Vaak is een onmogelijkheid het 
vertrekpunt voor de ontwikkeling van nieu
we creativiteit. 
A.K.: Bij de vergaderingen over de Ring van 
Wagner bijvoorbeeld, zitten Enrico Bagnoli, 
Kurt d’Haeseleer en ikzelf  met open compu
ter rond de tafel. Guy zit er met zijn papieren, 
zijn rudimentaire schetsen en zijn aanteke
ningen, meestal nog in potlood. Guy zit nooit 
zelf  achter een computer. Maar ik merk wel 
dat hij steeds meer geïnteresseerd raakt in 
een digitale manier van visualiseren. 
G.C.: Tijdens de voorbereiding van de Ring 
hebben we inderdaad veel gebruikgemaakt 
van computervisualisaties om zicht te krij
gen op de scenografie. Maar bij het werken 
aan De man zonder eigenschappen maak ik 
ook gebruik van een schaalmodel van het 
toneel. De computer blijft voor mij een 
ambigu medium. Voor bepaalde beelden in 
de enscenering van Wagner heb ik me laten 
inspireren door foto’s van Burtinsky. Om 
zijn werk beter te leren kennen heb ik in 
Berlijn een boek gekocht. Ik heb (nog) niet 
de reflex om op het internet te gaan surfen. 
Wel vraag ik aan Arjen of  Kurt om me beel
den door te sturen die ik dan op mijn ipad 
bekijk. Arjen heeft gelijk, mijn scripts staan 
inderdaad vol aantekeningen met potlood. 
Het zijn aantekeningen die ik tijdens de 
repetities maak: over het acteren, over het 
licht, de kostuums etcetera. Nadat ik die 
opmerkingen heb doorgegeven, gom ik ze 
uit, maar op zo’n manier dat ik ze nog kan 
lezen. Mijn scripts zijn lagen van wegge
gomde opmerkingen. Dat kan ik niet met de 
computer. Wellicht heeft ook dat te maken 
met mijn behoefte aan fysiek contact. 
Theater is voor mij in de eerste plaats een 
fysieke dialoog, al lijken mijn voorstellingen 
zelf  dat tegen te spreken. Daarin spreken 
acteurs vaak niet tegen elkaar, maar in een 
camera of  tegen het geprojecteerde beeld 
van een andere acteur. Dat is inderdaad een 
paradox. Op de academie miste ik het fysie
ke contact en de dialoog. Er werd van je ver
wacht dat je je eigen idee over de wereld kon 
poneren. En dat vond ik niet in mezelf. Ik 
vind dat alleen in dialoog met anderen. Ik 
probeer nog altijd wijzer te worden van het 
gesprek dat ik heb met andere kunstenaars. 
De techniek is langzaam deel gaan uitma
ken van dat gesprek.
E.J.: De visuele technologie heeft de mogelijkhe-
den van de scène enorm uitgebreid. Bijna alles 
is nu mogelijk.
A.K.: Ik heb gemerkt dat veel theaterregis
seurs effectief  zo redeneren. Onder invloed 
van wat er in de film en de commercials 
gebeurt, denken ze snel dat alles mogelijk is. 
En gemakkelijk. Computergraphics zijn zo in 
de film geïntegreerd dat het lijkt alsof  alles 

De i-pad van Kaspar
Gesprek met regisseur Guy Cassiers en video-ontwerper Arjen Klerkx

The Woman Who Walked Into Doors, 2001, foto: Herman Sorgeloos
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kan. Maar het gaat om ontzettend dure en 
arbeidsintensieve technieken die in een the
atercontext gewoonweg niet haalbaar zijn.
G.C.: Mijn vertrekpunt is en blijft de tekst, 
die ik vanuit verschillende oogpunten pro
beer te analyseren. Ik probeer vanuit zoveel 
mogelijk disciplines naar de tekst te kijken: 
beeld, geluid, muziek, tekst, projectie, licha
men… De (visuele) technologie heeft voor 
mij fundamenteel te maken met weglaten. 
Dat kan vreemd klinken omdat techniek 
over het algemeen geassocieerd wordt met 
meer, met overvloed. Voor mij gaat het om 
weglaten. Dat is me voor het eerst duidelijk 
geworden bij de voorstelling Rotjoch (1998). 
De voorstelling is gebaseerd op de roman 
The Butcher Boy (1992) van Patrick McCabe 
en vertelt het verhaal van een jongen die 
langzaam tot een verschrikkelijke moord 
gedreven wordt. In de enscenering is slechts 
één acteur aanwezig, het hoofdpersonage. 
De andere personages zijn er niet fysiek. Ze 
worden aanwezig gesteld door de visualise
ring van hun uitspraken, in de vorm van 
geprojecteerde woorden. De keuze voor die 
vorm werd niet bepaald door de technische 
mogelijkheden die voorhanden waren, 
maar vanuit een inhoudelijke analyse van 
het isolement dat de jongen tot moorden 
brengt. Door zijn isolement begrijpt hij zijn 
omgeving niet. We zochten naar een vorm 
waarin hij letterlijk alleen zou staan. We 
wilden de verbeelding van de toeschouwer 
aanspreken door alleen maar de woorden te 
tonen en hem er de stem bij te laten verzin
nen. Zoals dat ook in het stripverhaal 
gebeurt. Of  in een poëziebundel als Bezette 
Stad van Paul van Ostaijen. Door het mani
puleren van de typografie ga je de woorden 
horen. Dat principe hebben we verder uitge
werkt in The Woman Who Walked Into Doors, 
waarin de personages ook gekarakteriseerd 
worden door een bewegende typografie. Ik 
denk dat dit voorbeeld de essentie raakt van 
wat ik probeer te bereiken met techniek en 
technologie in het theater. Ik probeer de per
ceptie van de toeschouwer te heroriënteren 
door de zintuigen tegen elkaar uit te spelen. 
Ik ontkoppel de zintuigen: wat er getoond 
wordt, moet niet worden verteld; wat het 
geluid vertelt, moet het woord niet meer 
zeggen. Ik vertel graag het verhaal van de 
Chinese keizer die een schilderij van een 
waterval cadeau kreeg, maar het schilderij 
na enkele weken aan de schenker liet terug
bezorgen met de mededeling dat het geruis 
van het water hem uit zijn slaap hield. Het 
oog door het oor hersensibiliseren en omge
keerd. Dat is voor mij de betekenis van 
‘inter‘ in ‘intermedialiteit’. Ik ben met het 
stripverhaal, de televisie en de film grootge
bracht. Dat zijn zeer belangrijke media voor 
onze manier van kijken. Toch ben ik in mijn 
voorstellingen niet bezig met mediakritiek. 
A.K.: De periode in Rotterdam is cruciaal 
geweest omdat zich daar een geleidelijke 
overgang van analoog naar digitaal voltrok
ken heeft in de technische omkadering van 
het werk van Guy. Een belangrijk moment 
was de Proustcyclus (20022004). We heb
ben toen een ‘mediaserver’ laten ontwikke
len. Je kan de mediaserver beschouwen als 
het fotoshopprogramma voor video. Het is 
een computer die snel beelden kan afspelen 
en bewerken – uitsnedes maken, kleuren 
veranderen, allerlei vervormende effecten 
teweegbrengen etcetera. Je kan er ook live
beelden mee bewerken, iets wat met analoge 
techniek niet mogelijk is. Die mediaserver 
heeft in de Proustvoor stellingen projecties 
over drie schermen mogelijk gemaakt. Echt 
digitaal zijn we gegaan in Atropa. De wraak 
van de vrede (2008). De mediaserver die we 
nu hebben laat bijvoorbeeld toe om lagen 
van beelden over elkaar te leggen. Bij Atropa 
zijn het beelden van rook, bliksem, ruis… die 
op elkaar gelegd worden en live bijgesteld 
worden, zoals ook het geluid en het licht live 
kunnen worden aangepast. De mediaserver 
is een uiterst geschikt apparaat voor de voor
stellingen van Guy. Er zijn zeer weinig com
puterprogramma’s speciaal geschreven voor 
video binnen het theater. We moeten dus 
veel uitproberen. Maar ik denk dat Guy geen 
voorstellingen meer kan maken zonder 
mediaserver. Die zit intussen in zijn voorstel
lingen ingebakken.
E.J.: Hoe werken jullie concreet? Hoeveel tech-
niek is aanwezig bij het begin van de repetities?
G.C.: Ik wil dat er vanaf  het begin zoveel 
mogelijk techniek aanwezig is: camera’s, 
projecties, monitoren, muziek… De repeti
tieruimte moet een soort van speeltuin wor
den voor de acteurs en de technici. Het gaat 
om een gezamenlijk opbouwen van ervarin

gen, waardoor zich een gemeenschappelijke 
taal ontwikkelt. Ook al zie je de technicus 
niet tijdens de voorstelling, hij bepaalt mee 
het ritme ervan. De technicus achter de 
knoppen schildert mee aan de voorstellin
gen. De dialoog tussen acteurs en technici is 
de motor van mijn producties. Over die rela
tie heb ik de afgelopen twintig jaar natuur
lijk veel geleerd. Ik weet nu hoe bepalend de 
technische omstandigheden zijn voor het 
artistieke werkproces.
A.K.: Ik merk dat in veel theatervoorstellin
gen de videobeelden later zijn toegevoegd. 
Daardoor worden ze gadgets. Dat heeft ook 
te maken met het feit dat het om dure pro
cessen gaat en om ingehuurd materiaal. 
Hoe langer dat moet gehuurd worden, hoe 
duurder.
G.C.: Afgezien van de mediaserver, wat een 
duur en complex apparaat is, is onze techni
sche uitrusting vrij eenvoudig. Onze came
ra’s zijn bijvoorbeeld niet zo gesofisticeerd. 
Het gaat mij ook veel meer om het effect van 
de techniek dan om de techniek zelf. En 
effecten kan je soms bereiken met simpele 
trucjes. Ik herinner me hoe ik in het Ro 
Theater in Rotterdam van niks ben begon
nen. Per voorstelling werd beslist wat we 
zouden aankopen. Zo hebben we onze ken
nis en onze expertise opgebouwd. De voor
stellingen waren en zijn nog steeds onze 
leerschool. Ik zoek naar een organische 
band met de techniek. Tijdens het repetitie
proces kunnen spel en techniek naar elkaar 
toegroeien. 
A.K.: Het zijn de acteur en zijn spel die het 
gebruik van de camera moeten bepalen. Dat 
resultaat bekom je alleen maar door een lang
durige interactie. Een acteur mag niet gedwon
gen worden om te technisch te denken, want 
dan wordt alles te perfect, te afgelikt.
G.C.: Ik speel graag met de spanning tussen 
livebeelden en opgenomen beelden. Mijn 
ervaring met de camera gaat terug tot in 
mijn kinderjaren. Mijn vader, Jef  Cassiers, 
was regisseur bij de BRT. Ik heb hem heel 
veel livetelevisie zien maken. Dat gebeurt nu 
nauwelijks nog. Op zondagnamiddag tij
dens de opnames van Binnen en Buiten heb 
ik de spanning van het livemoment leren 
kennen. Ik wist hoe mijn vader thuis een 
lied tien, twintig keer had beluisterd en dan 
de camerastandpunten uittekende voor de 
liveopnames. Dat gebeurde in heel kleine 
studio’s, maar de impact ervan was enorm 
omdat heel Vlaanderen ernaar keek. Tijdens 
de repetities vertrek ik van een aantal basis
ideeën. Theater is voor mij de vrijheid om 
daarmee te gaan spelen, om nieuwe ideeën 
te ontdekken en verrast te worden door 
onverwachte mogelijkheden. De acteur 
krijgt in mijn voorstellingen de verantwoor
delijkheid van een regisseur over een deel 
van zijn eigen miseenscène. Aan de hand 

van kleine monitors op het toneel kan hij 
zijn projectie aanpassen en corrigeren.
A.K.: Toch kan hij als acteur het eindresul
taat nooit echt zien.
G.C.: Dat klopt. Hij moet erop vertrouwen 
dat de vormgevers weten wat ze doen. Op 
een bepaalde manier legt hij zijn beeld en 
zijn stem in de handen van de beeld en de 
geluidstechnici. Dat vraagt inderdaad aan
passing. Vaak worden techniek en technolo
gie geassocieerd met steriliteit, afstandelijk
heid en kilheid. Het hangt ervan af  hoe je 
ermee omgaat. Elektrisch licht kan warm, 
maar evengoed koud zijn. Er valt volgens 
mij nog veel te ontdekken. We staan pas aan 
het begin. De techniek ontwikkelt zich zeer 
snel. Onze ‘research & development’ zit 
ingebakken in de tien weken repetitie die we 
hebben. Wij hebben niet de mogelijkheid 
om een zelfstandige onderzoeksafdeling op 
te richten. Vaak ontdekken we iets dat we 
pas in de daaropvolgende voorstelling kun
nen gebruiken omdat de tijd ontbreekt om 
te experimenteren.
E.J.: Denk je anders sinds je de technologie en de 
computer in je voorstellingen integreert? 
G.C.: Ik denk veel vrijer dan voorheen. Het 
besef  dat veel, zo niet alles mogelijk is, 
maakt komaf  met iedere censuur. Mijn ver
beelding heeft geen beperkingen. Mede
werkers zoals Arjen moeten mij maar de 
grenzen aangeven. De techniek heeft me 
geholpen in het ontwikkelen van bepaalde 
speltechnieken. Door het gebruik van zend
microfoons kan een acteur veel ‘kleiner’ 
spelen en fluisteren. De liveprojecties van 
het gezicht van een acteur laten dan weer 
toe dat iedere kleine beweging van de ogen 
een betekenis krijgt. Zonder die technologie 
zou ik me nooit aan bepaalde voorstellingen 
hebben gewaagd. Ik zou bijvoorbeeld de 
Proustcyclus nooit hebben kunnen maken. 
De technologie heeft me geholpen om litera
tuur voor het theater te bewerken. Je kan 
het Proustscript niet lezen als een traditio
nele theatertekst. Dat script krijgt zijn bete
kenis in samenhang met de visuele techno
logie. De technologie is sturend voor de 
dramaturgie van mijn voorstellingen.
E.J.: Zijn jullie optimistisch over de toenemende 
plaats van de ICT, niet alleen in het theater, 
maar ook in het dagelijkse leven? 
G.C.: Door de computer gaan we onze her
senen op een andere manier gebruiken. 
Omdat we zoveel informatie op de computer 
kunnen opslaan, slaan we die niet meer in 
onze hersenen op. Creativiteit is voor mij 
het hergebruiken en combineren van de 
informatie die je hebt geïnternaliseerd, die 
je in jezelf  hebt opgeslagen. Maar hoe kan je 
creatief  zijn als zoveel informatie buiten 
jezelf  opgeslagen ligt? Die vraag stel ik me 
wel eens met betrekking tot de volgende 
generaties. Het is een van de grote spannin

gen van de toekomst: de keuze tussen leren 
hoe je tot informatie komt of  leren hoe je 
informatie opslaat.
A.K.: Het is een oud verhaal. De rekenma
chine versus het hoofdrekenen. De gps ver
sus het geografische bewustzijn. Wat gaan 
we doen in de toekomst: alleen maar pijltjes 
volgen? Alles evolueert ontzettend snel. Het 
is nauwelijks te overzien. Er ontstaan veel 
specialismen. Ik probeer op de hoogte te blij
ven van wat er in de visuele technologie 
gebeurt: VJ, Motion Graphics… Ik hou ook 
in de gaten wat er in de popmuziek gebeurt 
omdat daar veel geld zit om nieuwe technie
ken uit te proberen. Er zijn op dit ogenblik 
niet minder dan vijftien verschillende soor
ten lichttafels. Ik kan nog veel begrijpen, 
maar niet alles meer zelf  bedienen.
G.C.: Tegelijkertijd zie je ook bepaalde din
gen naar elkaar toegroeien. Ik denk bijvoor
beeld aan licht en video. Ik denk dat binnen 
enkele jaren één iemand verantwoordelijk 
zal zijn voor beide media.
A.K.: Het geheel wordt steeds complexer en 
dus ook kwetsbaarder. Ik merk dat een jon
gere generatie steeds onbevangener met de 
techniek omgaat. Zij kennen een aantal 
problemen niet meer omdat de computers 
veel stabieler geworden zijn. Ik merk dat ik 
veel voorzichtiger ben dan zij.
G.C.: Onze zintuigen zijn cruciaal voor het 
opslaan van informatie. De Griekse filosofen 
maakten wandelingen door de stad en aan 
iedere steen en ieder gebouw dat ze tegen
kwamen, koppelden zij verhalen of  redene
ringen. In gedachten maakten zij die wan
delingen opnieuw en door de visuele 
markers herinnerden ze zich de ermee ver
bonden verhalen. Het is het principe van 
het theater van het geheugen. Ik zou willen 
dat het theater opnieuw een rol kan spelen 
in het aan elkaar koppelen van het zintuig
lijke en het inhoudelijke. Ik wil dat de tech
nologie die ik hanteer de theaterruimte doet 
ademen, waardoor het publiek uiteindelijk 
dingen gaat zien die er niet zijn. En hier 
spreek ik mezelf  misschien tegen. Ik zei dat 
het mij om het fysieke ging. Maar uiteinde
lijk gaat het mij in het theater wellicht om 
een ervaring van wat niet uitspreekbaar, 
niet hoorbaar en niet zichtbaar is. Eerder 
dan een ‘werk’ is theater ‘een werking’ die 
tijdens iedere opvoering opnieuw plaats
vindt tussen tijd, ruimte, tekst, media, 
acteurs en toeschouwers. Die werking heeft 
te maken met het respecteren van iedere 
discipline afzonderlijk: het beeld, het geluid, 
het licht, de taal, het lichaam… Door de 
relaties ertussen te intensifiëren – en hierbij 
is de techniek essentieel – wil ik de creativi
teit van de individuele toeschouwer stimu
leren. Uiteindelijk gaat het me dus om wat 
er in zijn hoofd gebeurt. Daar komt de voor
stelling pas echt tot stand.

De man zonder eigenschappen I, 2010, foto: Koen Broos
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PIETER T’JONCK

Vanaf  de jaren 90 werden computers gemeen
goed op architectenbureaus. Aan van ke lijk 
verbeterden en versnelden ze vooral de pro
ductie van technische beschrijvingen en 
meetstaten. CAD, ‘Computer Aided Design’, 
schrikte velen in het begin nog af  omwille 
van de kostprijs, maar die daalde snel toen 
er steeds meer programma’s op de markt 
kwamen. Zo kwam het dat op een tijdspan
ne van minder dan 10 jaar potlood en 
papier hun eminente belang verloren. Kalk 
en inkt verdwenen zelfs helemaal van de 
werktafel van de architect.
 Van meet af  aan leken zich met de com
puter ongekende mogelijkheden aan te die
nen. Om te beginnen was het vanaf  nu 
gedaan met de papierverspilling: ontwerpen 
zouden op het scherm ontstaan. Een geprin
te versie zou de uitzondering worden. 
Levensechte simulaties van gebouwen zou
den in een handomdraai klaar zijn. Een vir
tuele wandeling door gebouwen zou zelfs de 
maquette overbodig maken. Tekeningen 
zouden automatisch meetstaten en bestek
teksten genereren. Varianten van eenzelfde 
ontwerp konden simultaan ontwikkeld 
worden, op een manier die nauwelijks bijko
mende inspanningen vergde. Bestanden en 
tekeningen konden vanaf  nu ook veel sneller 
– en zonder kwaliteitsverlies – worden 
gedeeld. De archivering van documenten zou 
als het ware vanzelf  gebeuren. Gigan tische 
tijdsbesparingen lagen dus in het verschiet.
 De tijd die vrijkwam kon aan het creatieve 
werk besteed worden. Ook in dat opzicht 
beloofde de computertechnologie gouden 
bergen: complexe vormen als ellipsoïden of  
regelvlakken, die je met de hand nauwelijks 
getekend, laat staan berekend krijgt, kon
den nu met de hoogst mogelijke precisie 
worden uitgedacht.
 Veel van die beloften heeft de computer 
ook waargemaakt, al betekent dat niet per 
se dat hij de bakens van het architecturaal 
denken heeft verzet, of  dat de kwaliteit van 
het ontwerp erop vooruitging, aldus 
Stéphane Beel. Hoe ziet hij de verhouding 
tussen het schetsen met de hand en het 
werk aan de computer? Wat heeft de com
puter zijn kantoor bijgebracht of  wat is er 
sinds de computer verloren gegaan? Welke 
‘beloftes’ van de computer hebben zich in 
zijn kantoor ingelost, en wat zijn de gevol
gen van de computer voor de archivering 
van zijn ontwerpen?

De schets versus de computer

Pieter T’Jonck: Je begon je carrière in het begin 
van de jaren 80. In het begin van de jaren 90 
had je kantoor al opmerkelijke successen 
geboekt met een bankkantoor in Brugge en een 
villa in Zoersel. In die tijd ontstonden ook de 
plannen voor het BAC gebouw in Brugge en 
Villa M in Zedelgem. Een eerste grote over-
zichtstentoonstelling in de Singel stond in de 
steigers. Computers werden toen echter, ook in 
jouw kantoor, nog vooral ingezet om bestekken, 
meetstaten en andere technische documenten te 
produceren. CAD was er nauwelijks bij. 
Ongetwijfeld heb je echter nog de periode gekend 
dat ook dat ‘met de hand’ gebeurde. Was die eer-
ste overgang vanzelfsprekend? 
Stéphane Beel: Die evolutie is heel snel, 
maar merkwaardig genoeg ook quasi ter
loops gegaan. Toen ik begon als architect, 
was een lastenboek een soort cadavre 
exquis. Je knipte stukjes tekst uit oude las
tenboeken en plakte die weer aan elkaar. 
Typografisch leek het vaak nergens op. Er 
waren echter weinig alternatieven, tenzij je 
bereid was om voor elk nieuw project een 
tekst met de lengte van een roman uit te tik
ken. Een eerste gevoelige verbetering waren 
de elektrische schrijfmachines met een 
beperkte geheugencapaciteit. Toen ontdek
te ik bij een kennis de eerste Mac’s. Die bete
kenden een ware revolutie in de productie
snelheid en de kwaliteit van de documenten. 
Zelfs al stond de informatisering van data 
over producten en technieken nog in haar 
kinderschoenen, je kon ook toen al uit aller
lei bibliotheken teksten plukken. Zo kon je 

op korte tijd op maat van een project een 
precieze en typografisch verzorgde beschrij
ving realiseren. Als je je inbeeldt hoe archi
tecten dat moesten klaarspelen voor er van 
computers sprake was, dan is het haast 
onvoorstelbaar dat ze met die beperkte mid
delen zoveel voor elkaar kregen.
P.T.: Maar dat heeft met tekenen en represente-
ren van ontwerpen nog niets te maken. 
S.B.: Nee, maar onze nieuwsgierigheid was 
natuurlijk gewekt. We gingen rondneuzen 
om te zien wat er op de markt was. De door
braak in de informatisering van het teken
werk kwam er in ons kantoor rond 1990, 
toen we plots aan vier wedstrijden [CC 
Oostkamp, Domburg (NL), de uitbreiding 
van Swift in Terhulpen en het masterplan 
voor HoogKortrijk, PT] tegelijk werkten. 
Die klus hadden we nooit kunnen klaren 
zonder tekenprogramma’s. In die tijd wer
den plannen en perspectieven parallel 
geproduceerd met de hand en via compu
ters. Het leidde in het bureau tot een twee
spalt tussen de groep die zwoer bij het 
‘handwerk’ en de groep die alle heil in de 
computer zag. Dat was bijna een gevecht. Ik 
leerde er wel van hoe je met de computer als 
ontwerptool kan omgaan.
P.T.: Nochtans tekende je zelf  altijd met de 
hand. En niet weinig ook. Je tekende talloze per-
spectieven en plannen. Soms ging het om pot-
loodschetsen uit de losse hand. Bij een plotse 
ingeving haalde je al eens gewoon je vulpen 
boven. Je aarzelde echter ook niet om een exact 
meetkundig perspectief  uit te werken en zelfs 
handmatig in te kleuren. Waarom wekte teke-
nen met de computer dan toch je belangstelling?
S.B.: Precies omdat ik zelf  veel tekende, wist 
ik wat voor een inspanning dat kostte. Als je 
in tijdnood zit kan je minder tekeningen en 
dan vooral minder perspectieven maken 
dan je zou willen, terwijl die wel van uitzon
derlijk belang zijn om te controleren of  een 
ontwerp doet wat je beoogt. Daarom leek 
het mij een grote troef  dat de computer op 
relatief  korte tijd wel honderd perspectieven 
kon genereren. Handmatig was dat ondenk
baar. Dat tekenwerk op de computer deed ik 
overigens niet zelf  en ik teken nog steeds 
nauwelijks met de computer. Die computer
tekeningen stelden mij bijna onveranderlijk 
teleur. Je had plots een karrenvracht per
spectieven, en meestal was er niet één span
nend. Ik zag al snel in waarom ik dat zo 
ervoer. Als je met de hand tekent, ga je zeer 
economisch te werk. Je kiest je standpunt 
zorgvuldig uit. Je optimaliseert de keuze van 
de horizon, je vermijdt dat bouwdelen 
elkaar maskeren, je bepaalt welke doorzich
ten je zeker in beeld wil krijgen… Daartoe 
maak je eerst een aantal schetsen waarin je 
de ruimte exploreert. Het meetkundig exac
te perspectief  is dan de verificatie van wat je 
al schetsend op het spoor kwam. Je hebt zo 
meteen het beeld dat je voor ogen stond. 
P.T.: Wat ‘doen’ die beelden dan? Wat is hun 
belang? 

S.B.: Het belang daarvan is groot. Beelden 
zijn immers geen versiering. Ze dienen om 
beslissingen te genereren, om het ontwerp 
voort te stuwen. Zwakke beelden laten dat 
niet toe. Een goede tekening daarentegen 
genereert volgens mij nog altijd een goed 
ontwerp. Paradoxaal genoeg kan een com
puter dus vertragend werken, als je zomaar 
wat beelden uit de machine laat rollen. Die 
‘automatische’ beelden ontberen dat gene
ratieve vermogen.
P.T.: Begrijp ik hieruit dat voor jou de schets het 
moment is waarop je een specifieke kijk ontwik-
kelt op het ontwerp en op de kwesties die daarin 
aan de orde zijn, en dat het exacte perspectief  toe-
laat om na te gaan of  dat ook ervaarbaar zal zijn? 
S.B.: Zo kan je dat stellen. Een architect is 
immers bezig met relaties. Je bepaalt een 
positie tegenover het programma, de loca
tie, de tijd, de financiën, en nog veel meer. 
Dat zijn vaak bijzonder disparate elemen
ten, maar toch construeer je een verband 
daartussen. Plots vallen die elementen 
samen in een figuur, een specifieke samen
hang. Dat zijn processen in je hoofd die zeer 
snel verlopen. In je hoofd kan je met wel tien 
dingen tegelijk bezig zijn. Het is een soort 
heen en weer ‘flitsen’ tussen ongelijksoorti
ge aspecten. Het is zaak om dat zo snel en zo 
accuraat mogelijk vast te leggen, want 
gedachten zijn bijzonder vluchtig. Tekenen 
met de hand is daarvoor het beste middel, 
omdat de hand als het ware een verlengstuk 
is van je hersenen. Al schetsend kan je heel 
veel op één blad verenigen: plannen, per
spectieven, snedes, kleine berekeningen… 
op het blad worden het allemaal korte noti
ties van wat er zich in je hoofd afspeelt. Die 
laten je meteen toe om snel na te gaan of  je 
aannames kloppen. Met een muis of  een 
touchpad lukt dat niet. Daarvoor zijn die 
‘tools’ gewoon te traag. 
P.T.: Een computer is een blok aan het been van 
de ontwerper!
S.B.: Nee, dat bedoel ik niet. Computers bie
den mogelijkheden die niet in het bereik van 
de tekening liggen. De computer biedt een 
grote vrijheid. Anderzijds stelt hij beperkin
gen die de tekening niet kent. Ik zie dat zelfs 
in de autoindustrie. Je zou verwachten dat 
het ontwerp er uitsluitend computerge
stuurd tot stand komt, maar ook daar 
komen aan het ontwerpproces nog steeds 
handmatige tekeningen en artists impressi-
ons te pas. Computers renderen daarente
gen enorm in het geval van repetitieve of  
complexe berekeningen, in de uitwerking 
dus van complexe objecten. Je mag er niet 
aan denken dat je bij grote projecten alle 
maatlijnen en berekeningen nog met de 
hand zou moeten calculeren. Computers 
verlenen aan de uitwerking van een project 
een wendbaarheid die bij handmatig teke
nen onhaalbaar is. 
P.T.: De laatste decennia duiken er inderdaad 
steeds meer architectuurontwerpen op die zon-
der computers ondenkbaar waren. Ik denk dan 

in het bijzonder aan alle architectuur die met 
complexe regelvlakken en volumes werkt, zoals 
het oeuvre van Greg Lynn, Zaha Hadid of  Frank 
Gehry. Zo’n ontwerpen uitwerken met de hand 
zou zo extreem tijdrovend worden dat je voor 
onoverkomelijke problemen zou komen te staan. 
S.B.: Dat is uiteraard zo. De vraag is echter 
of  dat op zich meer kwaliteit genereert. Het 
is toch niet omdat je iets kan doen dat je het 
ook moet doen. Je moet je afvragen of  de 
architectuur die je maakt gerechtvaardigd 
is. Is het bijvoorbeeld een verdienste dat je 
van een gebouw kan aflezen dat het slechts 
in het computertijdperk had kunnen ont
staan? Wat uiteindelijk telt in architectuur 
is de aard van de verhoudingen van ruim
tes, op zich en tegenover elkaar, en hun 
relatie met alle andere aspecten van het 
programma. Dat vereist een bepaalde 
gevoeligheid die bijzonder moeilijk te ont
wikkelen is. Ik ervaar dat in het onderwijs: 
het is moeilijk om dat studenten bij te bren
gen. Het blijkt ook in het professionele leven 
een zeldzaamheid.
P.T.: In wedstrijdontwerpen maak jij in elk geval 
erg weinig gebruik van de verbluffende mogelijk-
heden van computerbeelden. De presentatie van 
je wedstrijdontwerpen wordt opvallend vaak 
gedragen door schetsen van jouw hand. Waarom 
houd je daar zo sterk aan vast? 
S.B.: Als je een project aan de opdrachtgever 
presenteert, heb je toch nog het meest aan 
een heldere, precieze tekening die je voor 
zijn ogen neerzet. Je moet al verdraaid han
dig zijn met programma’s als powerpoint 
om de gedachtegang op een even directe 
manier weer te geven, want voor je het weet 
zit je te shuttelen tussen allerlei bestanden 
en verlies je de draad van het betoog. 
P.T.: Het versterkt natuurlijk ook de magie van 
de presentatie. Alsof  je het ontwerp ter plekke, 
in een geut van inspiratie, uitvindt. 
S.B.: Maar dat zou aanstellerij zijn. Ik hoor 
wel eens over collega’s die op de werf, voor 
de ogen van opdrachtgever en aannemer, 
op een blaadje papier of  gewoon op de muur 
tekenen hoe het moet, alsof  het ter plaatse 
bedacht was. Ik denk dat het in de meeste 
gevallen slechts om een vertoning gaat die 
de mythe van het genie van de ontwerper 
moet illustreren. In werkelijkheid vereist 
een ontwerp een zeer doordachte uitwer
king van de intuïties en inzichten waar het 
uit voortvloeit. Dat staat in de regel haaks 
op zo’n spontane gestes. Een schets is echter 
van groot belang om je bij een uiteenzetting 
niet te verliezen in de technische complexi
teit van een ontwerp, om snel door te stoten 
naar wat er op het spel staat. 
P.T.: Schetsen lijkt mij vooral ook van belang als 
je met een opdrachtgever zoekt naar de ‘project-
definitie’ van een ontwerp. 
S.B.: Uiteraard. Daar is directe communicatie 
doorslaggevend. Je kan je niet terugtrekken 
uit een gesprek om even met je computer aan 
de slag te gaan. Ik herinner mij dat we bij de 
startvergadering voor het project voor het 
Koninklijk Museum voor MiddenAfrika in 
2008 aan tafel zaten met een groep van 
twaalf  mensen. Je had de ingenieurs stabili
teit en technieken, enkele mensen van ons 
kantoor, maar daarnaast ook antropologen, 
sociologen, medewerkers van het museum, 
noem maar op. Ze zaten allemaal samen om 
een idee uit te tekenen over wat dit museum 
kon worden. We beseften dat het om een 
beladen onderwerp ging: het gewicht van 
het museum als instituut, van een complexe 
geschiedenis, de ervaring van wat aanwezig 
is… Welke kijk hadden de mensen rond de 
tafel op wat bestond, waar wilde men naar
toe? Dat zijn dingen die je niet in een pc kan 
stoppen, noch in een powerpointje kan ver
werken. Ik heb toen op 30 seconden een eer
ste schets gemaakt van wat ik voor ogen had. 
Daar confronteerde ik de aanwezigen mee. 
‘Wat denk je daarvan? Hoe reageer je daar
op?’ De reacties van de aanwezigen inspireer
den mij tot nieuwe schetsen, die op hun 
beurt nieuwe reacties uitlokten. Het was een 
intens interactief  gebeuren. Na vier uur ver
gaderen was ik ongelooflijk opgeladen door 
wat er allemaal aan bod gekomen was. We 
hadden een invalshoek op het programma 
ontwikkeld die richtinggevend werd voor het 
verdere ontwerpproces. Met computerbeel
den kom je daar gewoon niet aan toe. Dat is 

Flitsende gedachten, noest werkende computers
Gesprek met Stéphane Beel over de architect en de computer

Stéphane Beel

schets torengebouw 2waters, Leuven
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te omslachtig. Maar uiteraard gingen we 
daarna quasi meteen aan de slag met die 
computer om het ontwerp nader uit te wer
ken. Dat was een snel en voorspoedig huwe
lijk tussen de tekening en de computer. De 
computer is een fantastische ‘tool’ als je hem 
maar intelligent hanteert. 

De werkvormen op kantoor

P.T.: Een van de grote beloftes van het compu-
tertijdperk was de ‘paperless office’. Is dat in 
jouw ervaring bewaarheid geworden? 
S.B.: Het omgekeerde is het geval. Er wordt 
veel meer papier verbruikt dan tevoren. 
Computers verleiden hun gebruikers er 
immers toe om zeer snel zeer veel data aan 
te maken. Maar net die vanzelfsprekendheid 
leidt ook te vaak tot tekeningen die niet 
scherp staan, die beslissingen uitstellen in 
plaats van ze te genereren. Met als gevolg 
dat er veel geprint wordt om het materiaal 
te bespreken, waarna er nog meer nieuw 
materiaal volgt enzovoort. 
P.T.: Een andere belofte van de computer is dat de 
communicatie met de buitenwereld vlotter en 
transparanter zou verlopen. Ervaar jij dat ook zo?
S.B.: In praktische werksituaties heeft de 
snelheid en de kwaliteit van het delen en 
verwerken van data zeker een enorme 
sprong voorwaarts gemaakt. We printen nu 
bijvoorbeeld werfverslagen op de werf  zelf. 
Tekeningen kunnen op zeer eenvoudige 
manier gedeeld worden, zonder dat je zelfs 
maar van je stoel moet komen. Dat zijn 
onschatbare voordelen. Wij zouden nooit 
het werkvolume aankunnen dat we nu 
halen zonder die middelen.
P.T.: Wat was in het algemeen de impact van het 
computertekenen op de werkvormen in jouw 
kantoor? 
S.B.: In mijn kantoor zijn er geen tekenaars, 
enkel architecten. Ontwerpers dus. Dat 
houdt in dat iedereen altijd met alle aspec
ten van een ontwerp begaan is. Natuurlijk is 
de ene meer bedreven in een bepaald aspect 
van het ontwerpen dan de andere. Sommige 
mensen kunnen op korte tijd een verkoop
stekening maken, terwijl anderen zeer effi
ciënt zijn in het uitwerken van details of  het 
maken van maquettes. Zo ontstaat als van
zelf  een taakverdeling, maar dat was in de 
tijd voor de computer niet anders. Ik streef  
er echter naar om mensen van het begin tot 
het einde aan een project te laten werken. 
Dat creëert een mentale verbondenheid. 
Mensen identificeren zich ermee. Dat is cru
ciaal, omdat de mentale verbondenheid met 
projecten sowieso steeds dunner wordt. 
Mogelijk is er een oorzakelijk verband met 
de opkomst van de computer, maar het 

heeft zeker ook te maken met de groeiende 
tendens om te shoppen: men probeert eens 
dit systeem, dan weer dat, men gaat eens 
hier werken, dan weer daar. Als je mensen 
als tekenaar terugdringt in één specifieke 
rol, wordt die tendens alleen maar sterker. 
Daarom wil ik dat mijn medewerkers all
round zijn. Het laat hen toe om zich een 
denkwijze en een project eigen te maken. Zo 
kennen we ook veel minder verloop op ons 
kantoor dan elders. 
P.T.: Je schetst nu een strategie om je kantoor te 
organiseren en je medewerkers bij het werk te 
betrekken. Maar computers blijken net op dat 
punt specifieke effecten te sorteren die tegen 
deze ‘allround’-organisatie ingaan. Die laatste 
veronderstelt bijna dat de ontwikkeling van pro-
jecten en de uitwisseling van kennis rond de 
tekentafel plaatsvindt. Een tekenscherm creëert 
echter als het ware een private ruimte, die niet 
uitnodigt tot dialoog. Als je rond een tekening 
staat kan iedereen iets aanstippen. Bij een 
scherm is het degene die het klavier bedient die 
bepaalt wat wel en niet te zien is. Het gesprek 
tussen medewerkers verstomt zo letterlijk. Het 
moet voor jou ook moeilijker zijn om het over-
zicht over de stortvloed aan documenten te 
bewaren. Ga je daar tegenin of  beschouw je dat 
als een onvermijdelijkheid? 
S.B.: Je beschrijft een reële impact van com
puters op de werksfeer. Ik stel keer op keer 
vast dat de machine medewerkers ertoe ver
leidt om quasi op automatische piloot pro
jecten uit te werken. Ze kunnen bijvoorbeeld 
ontzettend lang doorgaan op een idee waar
van je van meet af  aan had kunnen weten 
dat het een doodgeboren kind was. Vaak 
volstaat een simpele berekening om te 
weten dat een bepaalde werkwijze of  strate
gie tot niets leidt. Het maakt mij soms bij
zonder ongeduldig, zelfs kwaad. Ik vergelijk 
het met breien: gedachteloos voortbordu
ren op een motief  zonder de geldigheid of  
minstens de plausibiliteit ervan vooraf  te 
onderzoeken. Ik weiger om dat als een 
onvermijdelijkheid te beschouwen. Voor elk 
project organiseer ik op gezette tijdstippen 
een vergadering met iedereen die erbij 
betrokken is om na te gaan op welke manier 
er een antwoord gezocht en geboden wordt 
op de vragen die het ontwerp oproept. Dat 
kan zeer confronterend zijn, vooral als ik 
merk dat men aan het ‘breien’ is. Af  en toe 
houden we ook zo’n vergadering met alle 
medewerkers samen. 
P.T.: Ik kan me ook voorstellen dat het tekenen 
met de computer in een kantoor met veel mede-
werkers tot standaardisering dwingt. Een com-
puter laat immers zoveel manieren toe om een 
tekening te organiseren en grafisch te modelle-
ren dat ze een bedreiging kan vormen voor de 
communicatie binnen het bureau. Stel je voor 

dat iedereen er zijn systeempje op nahield. Dat 
zou de tijdswinst van computers tenietdoen. 
Tegelijk is dat een erg moeilijke kwestie, omdat 
ze een uiterste discipline vraagt. 
S.B.: Het uniform maken van bestanden en 
tekenstijlen is een voortdurende zorg. Nu 
zijn we bezig met de productie van een boek 
over recente projecten. In dat geval hebben 
we een specifieke representatiewijze voor 
alle plandocumenten vastgelegd. Dat komt 
de rust en de helderheid van het boek ten 
goede. Maar ook het gewone tekenwerk ver
eist dat je een duidelijke richtlijn opstelt 
waar iedereen zich aan houdt. Dat gebeurt, 
maar het gebeurt ook weer niet. Er is altijd 
wel een of  andere reden waarom een mede
werker dat uniforme ontvlucht en zijn indi
viduele vrijheid claimt. Dat volgt uit het feit 
dat elk ontwerp nu eenmaal om zijn speci
fieke aanpak en manier van detailleren 
vraagt. Plots kan dan blijken dat de couran
te tekenwijze niet aangepast is aan wat 
iemand nastreeft of  wil verhelderen.
P.T.: Dat begrijp ik niet helemaal. Het komt mij 
voor dat details net de neerslag zijn van de ken-
nis die een kantoor opgebouwd heeft rond 
bepaalde bouwkundige vraagstukken, en dat je 
die op een weliswaar moduleerbare wijze ‘deel-
baar’ maakt. Ik begrijp dat daar een evolutie in 
kan plaatsvinden, die ook noopt tot nieuwe pre-
sentatiewijzen, maar ook dan moet je die toch 
weer tot een soort uitwisselbare bron van ken-
nis kunnen ombouwen? Anders vindt elke 
medewerker steeds weer het warm water uit… 
S.B.: Dat is het probleem met bibliotheken 
van ontwerpdetails. Ze worden wel gebruikt, 
maar niet altijd op de juiste manier. Een 
detail is de finale uitkomst van een denkpro
ces over de expressie of  de toepassing van 
materialen en technieken. Maar als je dat 
denkproces niet beheerst, weet je ook niet 
hoe je het kan vertalen naar andere situa
ties en opgaven. Daarin ligt ook het belang 
van het gesprek over projecten. Bovendien 
is het ook niet wenselijk dat dezelfde details 
steeds weer opduiken, precies omwille van 
de eigen logica van elk project. Uiteindelijk 
is het ook hier weer zo dat de intelligentie 
van de persoon die de computer bedient, 
bepalend is voor het rendement. Pas dan 
wordt de enorme potentialiteit van de com
puter een reëel voordeel.

De archivering van het ontwerp

P.T.: Dit brengt ons bij een meer algemene 
kwestie, die je overigens al aanhaalde toen je 
sprak over het boek dat jullie maken. Het archi-
veren van projecten lijkt mij sinds de opkomst 
van de computer veel complexer geworden. 
Zoals je al aangaf  zijn er immers (heel) veel ver-

sies van één project in omloop, en worden ze 
allemaal opgeslagen. Vroeger bleef  het aantal 
kalken en tekeningen van een project noodge-
dwongen beperkt. Vandaag is het vaak moeilij-
ker om achteraf  na te gaan waar de belangrijke 
beslissingen gevallen zijn. Soms weet je door de 
talloze alternatieve versies nog nauwelijks hoe 
de uiteindelijke versie eruitzag. Hoe maak je 
zo’n archief  dan toegankelijk? 
S.B.: Het boek confronteert ons inderdaad 
met de problematiek van het archiveren. 
Het is een taak die op het einde van elk pro
ject zou moeten gebeuren om documenten 
voor de toekomst consulteerbaar te houden. 
Ook dat is weer een reden om mensen van a 
tot z aan één project te laten werken. Ik 
merk dat we er niet altijd in slagen om die 
archivering naar behoren af  te ronden. In 
het verleden, voor het gebruik van compu
tertekeningen, stelde dat echter nog grotere 
problemen. Als je werkte op kalk, dan krab
de je stukken weg – al liet dat soms gaatjes 
na in het blad – om de tekening te updaten 
naar de laatste inzichten. Maar zo vernie
tigde je in zekere zin ook wat voorafging. 
Evidenter was archiveren toen zeker niet. 
De vraag drong zich echter niet zo op, omdat 
de materiële bronnen als het ware ondub
belzinnig dat ene ontwerp, in zijn finale ver
sie, weerspiegelden. Wel is het zo dat je een 
scherper beeld bewaart van dergelijke teke
ningen. Je bent zelf  een soort levend archief. 
Dat is veel minder het geval als je een teke
ning wegschrijft naar een server die zich 
weet ik waar op de wereld bevindt. De teke
ningen zijn lijfelijk opgeslagen. 
P.T.: Om Jean-Luc Godard te parafraseren: teke-
ningen produceren herinneringen, computers 
geheugenverlies. 
S.B.: Bij tekeningen is er een rechtstreeks 
contact tussen je hersens, je hand en je zin
tuigen. Maar die laatste zijn niet zo flexibel 
als je hersens. Hersens kunnen bijvoorbeeld 
360° rondkijken, je ogen kunnen dat niet. 
Je hersens kunnen in alle dimensies en in de 
tijd vooruit en achteruit gaan, zonder enige 
moeite. Maar de snelheid waarmee je tekent 
heb je wel in de hand. Je kijkt naar een com
positie terwijl je tekent, net zolang als je 
jezelf  wil toestaan. Je bekijkt ook iedere keer 
alles. Wat je tekent is communiceerbaar 
voor jezelf, en dus ook voor anderen, of  dat 
nu klanten, medestanders of  tegenstrevers 
zijn. Mensen van deze generatie kennen dat 
middel niet zo goed. Ze zijn onmiddellijk met 
computers als ontwerp en communicatie
middel begonnen. Wellicht werkt dat ook, 
maar mij lijkt het interessant om over beide 
middelen te beschikken. Tekenen maximali
seert je autonomie. Je kan het uiteindelijk 
op een bierviltje, of  zo nodig in het zand 
doen. Het werkt altijd.

Stéphane Beel

plannen en aanzicht torengebouw 2waters, Leuven
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Rond een eerste werk

Koen Brams/Dirk Pültau: Wanneer heb jij 
voor het eerst iets gearchiveerd? 
Joëlle Tuerlinckx: Ik heb al vroeg een paar 
verzamelingen aangelegd, met als eerste en 
belangrijkste – want ze groeit nog altijd aan 
– een verzameling stenen. Ik denk trouwens 
dat er een verband bestaat tussen verzame
len en archiveren. Maar in de strikte zin 
gaat mijn eerste poging om te archiveren 
vermoedelijk terug op het moment waarop 
ik mijn werk voor het eerst openbaar moest 
maken. Dat was toen ik afstudeerde aan de 
academie en mijn eindwerk voor een exter
ne jury diende te presenteren. Vreemd 
genoeg heb ik toen niet het werk zelf  laten 
zien, maar wel het constructieproces, de 
bouwstenen. Dat resulteerde in een dik 
boek, samengesteld uit fotokopieën, zowel 
van bladzijden uit boeken waarin ik passa
ges had onderlijnd als van foto’s van mijn 
eigen werk. Het object bestond in twee 
gedaanten: enerzijds als gebonden boek en 
anderzijds losbladig, als een verzameling op 
tafels uitgelegde fotokopieën. Hoewel ik dat 
toen niet kon formuleren zoals nu, was het 
er me klaarblijkelijk om te doen de blik op 
het werk te ensceneren, mijn eigen blik in de 
eerste plaats. Het ging er niet zozeer om het 
kritische kijken te bevoorrechten of  uit te 
dagen. Wat ik het directe kijken noemde, die 
bijzondere, meer afstandelijke manier van 
kijken, omschreef  ik toen al als een archive
rende blik, ook al gebruikte ik het woord 
niet. Die afstandelijke benadering van mijn 
eigen werk had ongetwijfeld te maken met 
het feit dat ik een dergelijke toonsituatie als 
ongemakkelijk en verwarrend ervoer. Het 
stoorde me mateloos, niet zozeer dat er pun
ten werden toegekend aan een getoond 
werk, maar wel dat je als auteur werk moest 
tonen met dat soort reactie in het achter
hoofd. Ik voelde de behoefte om letterlijk 
afstand te nemen: de kijker op afstand te 
plaatsen.
K.B./D.P.: En het werk, bestond dat nog?
J.T.: Jawel, het bestond, maar het werd die 
dag niet getoond. De juryleden hebben mijn 
statement niet begrepen, en voor mezelf  
was het een behoorlijk pijnlijke situatie. De 
nodige kritische afstand ontbrak om dat 
gebaar als een statement te kunnen opvat
ten, het ging eerder om een ‘intuïtie’. Veel 
later pas, toen ik opnieuw delen van mijn 
werk in boekvorm heb verzameld, begon ik 
de wreedheid – of  perversiteit? – van die 
keuze te begrijpen. 
K.B./D.P.: Keken de juryleden naar het boek en 
de fotokopieën alsof  dat het werk was?
J.T.: Ze stelden zich die vraag niet eens. Voor 
mezelf  was het vermoedelijk ook niet zo 
duidelijk, of  die archiefassemblage nu 
eigenlijk het werk was of  niet. Later, met 
This book LIKE A BOOK (S.M.A.K., Gent, 
1999), zette ik opnieuw een tentoonstel
lingsproject op dat als één grote, fictieve 
archivering was opgevat, de tentoonstelling 
als een boek… In zekere zin vormde die dikke 
bundel fotokopieën bij mijn afstuderen het 
eerste This book… Achteraf  bekeken vormt 
hij de aanzet tot de ‘roze’ reeks, die bestaat 
uit fotokopieën van alle papieren uit het ate
lier, bijeengebracht in verschillende boekde
len onder evenzoveel thematische noemers. 
K.B./D.P.: Was jouw aanpak strategisch ten 
aanzien van de jury? En heb je die strategie nog 
in andere contexten aangewend? 
J.T.: Jaren later heb ik wel opnieuw een 
methode toegepast die je als een soortgelijke 
strategie kan beschouwen. Dat was samen 
met Willem Oorebeek voor de tentoonstel
ling Bild oder, mit dem Fuss in der Realität 
(Badischer Kunstverein, Karlsruhe, 2004). 
Aan de hand van een reeks originele, ver
klarende platen, samengesteld uit toevallige 
en willekeurige elementen, gevonden res
tanten en afval van werken, ‘lichtten’ wij  
– zoals we dat graag uitdrukten – onze indi
viduele en gemeenschappelijke obsessies 
‘toe’. Welnu, heel dat imposante werk bleef  
verzegeld. Het werd gepresenteerd in twee 
gesloten toonkasten. Het enige wat op dat 
moment van de inhoud werd prijsgegeven, 

waren de bijschriften tegen de muur bij de 
ingang: in feite de laatste katern van het 
boek, waarin de platen werden opgesomd 
en benoemd. De originelen hebben we pas 
veel later getoond. Waaruit meteen het stra
tegische karakter van de onderneming 
blijkt. Precies omdat het een bewuste keuze 
was, kan je hier spreken van een werk en 
niet van een documentair archief. De inten
tie om tot kijken uit te dagen, maakt dat 
achter elke vorm van archivering tijdens 
mijn tentoonstellingen de wil schuilgaat om 
een werk te maken.
K.B./D.P.: Tot kijken uitdagen, is dat geen insti-
tutionele operatie?
J.T.: Ja, ook wel, in zekere zin. Het niet tonen 
of, zo men wil, het tonen via de omweg van 
de institutionele autoriteit, of  het nu gaat om 
een toonkast of  een boek, of  een museum, is 
iets wat ik vaak toepas. Toen ik, door ermee te 
werken, tot het inzicht kwam dat een toon
kast bittere ernst is, ben ik daarmee gaan spe
len, bijvoorbeeld in This book… Vandaar de 
reeks kartonnen toonkasten die ik heb 
gemaakt. En vandaar ook mijn gebruik van 
de vitrineruimte van Witte de With in Pas 
d’histoire, Pas d’histoire (Rotterdam, 1994), 
voor een op de spits gedreven enscenering 
van tentoonstellingsrestanten (ballen en bal
letjes gemaakt van op de vloer achtergeble
ven afval). Sindsdien blijf  ik me verbazen 
over het historische gewicht dat door het 
institutionele wordt toegekend, over de 
macht van de besloten ruimte van de toon
kast, haar vermogen om het uitzicht van de 
dingen – papieren, objecten… – te wijzigen en 
hun geloofwaardigheid te doen toenemen.
K.B./D.P.: Wanneer ben je je ervan bewust 
geworden dat die afstand institutioneel zou 
kunnen zijn? 
J.T.: Wellicht door het zelf  te ervaren, dat 
wil zeggen van zodra ik in een instituut heb 
tentoongesteld. Toen heb ik ingezien dat iets 
doen in je atelier, of  datzelfde gebaar stellen 
in het Paleis voor Schone Kunsten, radicaal 
verschillende intenties en gevolgen heeft. Ik 
denk hierbij aan mijn eerste tentoonstel
ling, op uitnodiging van Dirk Snauwaert, in 
de ‘Antichambres’ (Paleis voor Schone 
Kunsten, Brussel, 1993). Ik had staan oefe
nen op een muur in het museum en besloot 
die wandschets zichtbaar te laten voor het 

publiek. Toen heb ik begrepen dat een 
museum  wand niet hetzelfde is als een muur 
of  vloer in je atelier, en dat je met die ver
schuiving kan spelen, die macht kan mis
bruiken of  ondermijnen.
K.B./D.P.: Laten we het nog even hebben over 
de fotokopieën die je voor de externe jury had 
gepresenteerd. Zou je die, achteraf  bekeken, ook 
als een werk kunnen beschouwen?
J.T.: Je zou ze kunnen beschouwen als een 
‘half  mislukt’ werk, aangezien dat boek in 
een vuilnisbak is beland en ik er verder niks 
van heb bewaard, behalve gelukkig een 
paar losse bladen… Of  beschouw het mis
schien, juister, als een werk dat ik heb 
‘gemist’, wat wellicht de reden is waarom ik 
er steeds weer naar verwijs. 
K.B./D.P.: Door die ervaring raakte je dus door-
drongen van de noodzaak om een opslagplaats 
of  een archief  aan te leggen? 
J.T.: Misschien wel ja, onder meer daar
door… Wellicht is het omdat dit werk er niet 

meer is, én ik het bovendien zelf  heb wegge
gooid, dat ik er vandaag nog zoveel aan
dacht aan schenk. En nadat ik dit soort aan
pak meermaals onder andere vormen had 
herhaald, ben ik tot het inzicht gekomen dat 
het inderdaad wel een werk moet zijn 
geweest. Over het documentaire aspect van 
mijn werk en hoe dat telkens weer de kop 
opsteekt, blijven echter nog vele vragen 
onbeantwoord, met name in verband met 
het mogelijk dubbele statuut dat je aan het 
documentaire kan toeschrijven. Neem nu 
de manier waarop ik mijn eerder documen
taire foto’s klasseer, zoals de beeldverslagen 
van tentoonstellingen. Tegenwoordig staat 
de immaterialiteit van het digitale beeld dat 
gevoel dat je mogelijk een werk aan het 
maken bent, in de weg – vermoedelijk omdat 
er geen fysieke manipulatie meer aan te pas 
komt. Vroeger klasseerde ik m’n dia’s met de 
hand, in mappen; ik schreef  er de titels van 
de tentoonstellingen op en nam de tijd om 

Kunst en archief
Gesprek met Joëlle Tuerlinckx

archief  van Joëlle Tuerlinckx: de ‘dozen’

archief  van Joëlle Tuerlinckx: de ‘dozen’
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die documenten te ordenen in insteekhoe
zen met 24 vakjes. De hoezen die in de han
del te krijgen waren, klopten qua aantal 
beelden niet met de films, en daarom moest 
ik vaak verscheidene opnamen weglaten. Ik 
slaagde er nooit in om die fotomomenten 
echt weg te doen, ook al waren het onscher
pe beelden, en ik hield ze bij in dozen. 
Uiteindelijk ben ik een flink deel van de tijd 
in de weer met klasseren en conserveren, en 
ik geef  toe dat ik me, wanneer ik zo bezig 
ben, vaak de vraag stel waar de kunst eigen
lijk begint en eindigt… Wanneer ik die reeks 
van 24 beelden orden, in een rasterstruc
tuur van x bij y beelden, waarin ligt dan 
eigenlijk het verschil tussen zo’n construc
tie en een of  andere collage of  assemblage? 
Het is echt niet zo makkelijk om uit te maken 
of  dit een werk is of  niet. In mijn computer
klassement daarentegen, stel ik vast dat ik 
een onderscheid maak tussen het werk en 
wat daar omheen zit, datgene wat ik heb 
omschreven als ‘rond het werk’. Rond…
K.B./D.P.: …de efemere zaken?
J.T.: Nee, niet noodzakelijk efemeer, maar 
zaken die op het werk betrekking hebben, 
die ermee samenhangen. Met inbegrip van 
de eigen herinnering eraan, ik bedoel de 
manier waarop het werk in het geheugen 
van de auteur wordt opgeslagen, in mijn 
geheugen dus. 
K.B./D.P.: In je exposities toon je vaak elemen-
ten die met je werk samenhangen, maar aan-
vankelijk geen werk waren – bijvoorbeeld een 
reproductie van een werk of  een krantenknipsel 
waarin over je werk wordt gesproken. Je inte-
greert het in een constellatie. Je beweegt dus 
voortdurend heen en weer tussen die kern en 
wat zich ‘rond het werk’ bevindt.
J.T.: Ja, alles heeft deel aan het werk. Alles is 
potentieel werkmateriaal, en daar speelt 
voor mij geen hiërarchie of  waardeoordeel: 
alles kan dienen voor het werk dat in de 
maak is, ook een eerder historisch docu
ment of  een archiefstuk. Maar de vraag die 
ik in verband met het documentaire aspect 
niet kan beantwoorden, is of  ikzelf, wan
neer ik mijn eigen tentoonstellingen archi
veer, een kunstwerk aan het maken ben. 

2. Archiefmethode

K.B./D.P.: Wanneer ben je met je eigenlijke 
archief  begonnen? 
J.T.: Dat moet zo rond m’n vijfentwintigste 
zijn geweest, aanvankelijk met veel aarze
lingen en vragen bij de methode. Alle teke
ningen werden bijvoorbeeld gefotografeerd. 
Je ziet je eigen werk niet op dezelfde manier 
wanneer het wordt geprint, gefotokopieerd 
of  in een boek afgedrukt. Iets wat me bij de 
tekeningen erg beviel, en wat ik in een meer 
ruimtelijke benadering niet kon bekomen, 
was die ontdubbeling door het kopiëren. Ik 
kwam op het idee om de vermenigvuldiging 
van die originelen verder te ontwikkelen. De 
kopie van een ding spreekt me evenzeer aan 
als het ding zelf, om te beginnen door de ras
tering die eigen is aan de fotomechanische 
reproductie. Daarom spreek ik liever over 
een tekening van de eerste of  tweede gene
ratie, dan over originelen en kopieën. Bij 
elke stap in het reproductieproces kan ik 

haast niet anders dan het nieuwe object als 
uniek en evenwaardig beschouwen. Ik 
geloof  ook dat, wanneer je je eigen tekenin
gen fotografeert en groepeert in edities, gen
res, reeksen, het seriële aspect tevoorschijn 
komt, een aspect dat niet zichtbaar is wan
neer je bezig bent met tekenen, schematise
ren en denken. Wat me aan het archiveren 
bevalt, is wat het archief  onverhoeds terug
geeft – zonder dat het de bedoeling was. 
K.B./D.P.: Je hebt dus honderden tekeningen 
gefotografeerd, en zocht naar een manier om die 
allemaal te bewaren? 
J.T.: Precies. Ik heb zelfs de manieren van 
bewaren bewaard: gewoon tussen dubbel
gevouwen bladen, in krantenpapier, opge
kleefd in boeken… Aanvankelijk kocht ik 
boekjes, tekenschriften. Ik maakte foto’s 
van mijn tekeningen, die ik dan in die boe
ken kleefde. Ik hou ook de woorden bij 
waarmee ik de omslagen en papieren map
pen benoem… Ik kan die dingen moeilijk 
weggooien: die woorden getuigen van een 
indeling, ze vertellen de geschiedenis van 
een heel werkproces, ze vormen er de genea
logie van. 
K.B./D.P.: Heb je bij het zoeken naar een klas-
seringsmethode inspiratie gevonden in andere 
archieven?
J.T.: Ik word niet zozeer geïnspireerd maar 
aangetrokken door alle soorten van archie
ven: hoe de titels en namen zijn aangebracht, 
de nummeringssystemen, de cijfers… Ik vind 
het dan ook moeilijk om specifieke archieven 
te noemen. Als ik er dan toch een naam moet 
op plakken: Hanne Darboven? Of  de inventa
ris van de werken van Georges Vantongerloo, 
of  het archief  met de manuscripten en beel
den van Walter Benjamin, of  het labyrint 
van Matt Mullican? Alle mensen die bewa
ren of  conserveren, trekken me aan. Elk 
gearchiveerd materiaal, ook wanneer het 
me niet inspireert, geeft me zin om zelf  aan 
de slag te gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan 
een archief  dat ik onlangs heb ontdekt in 
Cransac, een Frans dorpje waar ik werk aan 
de bouw van een monument en museum, 
het ‘MUSÉE DE LA MÉMOIRE PROPRIÉTÉ 
UNIVERSELLE®’: een archief  over het 
plaatselijke voetbal, gekleefd op toevallige 
dragers, een pak beschuiten en zo…
K.B./D.P.: Heeft je manier van archiveren ver-
schillende fasen gekend, momenten waarop je 
bewust je archiefprincipes of  -methodes hebt 
bijgesteld?
J.T.: In het begin lag alles gewoon op de 
grond. Ik had een atelier gevonden van 400 
vierkante meter. Omdat er zoveel plaats was, 
bestond de methode erin om alles horizon
taal uit te spreiden, en als ik een lege plek 
wilde, versleepte ik alles van de ene ruimte 
naar de andere. De uitgestalde documenten 
bedekten de vloer, verkleurden door de zon. 
Aan de verkleuringen van een blad kon je 
zijn plaats aflezen. Tijd en licht deden hun 
werk. Het archief  was eindeloos en onmid
dellijk, de elementen werden niet gekozen of  
bewaard; zij waren, in hun oorspronkelijke 
toestand. Luc Derycke omschreef  de archi
vering van mijn eigen werk ooit als een 
‘archeologie van het vluchtige’. Daar kan ik 
goed inkomen. Precies daarin schuilt de 
paradox en de moeilijkheid van zo’n archi
vering: welk systeem of  welke methode kan 

dat uiterst ongrijpbare karakter van de 
vluchtigheid der dingen, dat mij zo boeit, 
behouden? Het heeft jaren geduurd voor ik 
een archief  kon organiseren, voor ik de 
onvermijdelijke bestendigheid ervan, hoe 
tijdelijk ook, kon aanvaarden. Maar iedere 
fase heb ik in zekere zin benut: de werken 
met tijdssporen getuigen bijvoorbeeld van 
die horizontale periode, toen ik alle papie
ren onbeschermd uitspreidde. Daar hebben 
zich wel een paar rampen, verdwijningen 
en beschadigingen voltrokken, maar ook 
enkele mooie ‘accidents solaires’, die ik uit
eindelijk ook heb tentoongesteld. Het atelier 
is een soort van recyclagefabriek. Wanneer 
ik er kom, bekruipt me geregeld weerzin 
tegen al die dingen en toestanden die ik 
bewaar. Maar toen ik de Solar Room heb 
getoond in de tentoonstelling Decennium in 
het Antwerpse MuHKA (20032004), heb 
ik wel de oorspronkelijke bladen kunnen 
laten zien die ik simpelweg bewaard had. 
Dat waren authentieke papieren uit mijn 
atelier, uit de periode waar de tentoonstel
ling over ging (19902000). Hierdoor kon 
ik die zaal echt ‘maken’, zonder vals te spe
len. In Congé annuel, mijn laatste tentoon
stelling bij Stella Lohaus, heb ik een reeks 
van 50 prachtige bladen getoond met zon
nevlekken. Deze papieren, die door de tijd 
getekend zijn, door twintig jaar ‘horizonta
le’ archivering, dragen de geschiedenis van 
het atelier met zich mee. Je kan jezelf  haten 
omdat je dat allemaal bewaart, maar meer 
dan eens heeft de context van een tentoon
stelling jaren later betekenis verleend aan 
die activiteit en aan die keuzes.
K.B./D.P.: Opdat de keuze om iets al of  niet te 
bewaren ooit betekenis zou krijgen, moet het 
archief  toch worden georganiseerd? 
J.T.: Ik heb verschillende fysieke klasserings
methoden uitgeprobeerd. Ik heb bijvoor
beeld ringmappen gekocht, dat was vergeef
se moeite. Ik heb zelfs materiaal uit Amerika 
laten overkomen, omdat de Amerikaanse 
klasserings en archiefmethoden me altijd 
zo efficiënt en helder hebben geleken. Zelfs 
hun handschrift lijkt daarop afgestemd. 
K.B./D.P.: Maar uiteindelijk bleek niets van dat 
alles echt geschikt? 
J.T.: Nee, na alle mislukte pogingen met 
bestaande boeken, omslagen, mappen, 
inclusief  de Amerikaanse, heb ik uiteinde
lijk kartonnen dozen laten vervaardigen op 
maat, die Ria Pacquée en ik onder elkaar 
hebben verdeeld – ook in haar werk speelt 
het archiveren een belangrijke rol. De kar
tonnen doos heeft me als instrument flink 
vooruitgeholpen: een fysieke doos die je 
moet openmaken. Ik stel vast dat ik de 
inhoud van de dozen niet orden, noch chro
nologisch, noch alfabetisch: het moet alle
maal beweeglijk blijven, het moet verplaatst 
kunnen worden, er moeten zelfs fouten in 
kunnen zitten. Mijn ordening is altijd veel
eer schijn: achter de archivering gaan ver
scheidene indelingen schuil die door en over 
elkaar heen lopen, wat je op het eerste 
gezicht als chaos zou kunnen omschrijven. 
Het interessante is dat ik, wanneer ik naar 
een bepaald stuk zoek, er weer andere aan
tref. Door een gebrek in het klassement 
duikt een genegeerd of  vergeten ding weer 
op. Iedere klassieke archiefmethode, chro
nologisch of  alfabetisch, is voor mij onwerk
baar. Mijn belangstelling wordt pas gewekt 

wanneer iemand, zoals Matt Mullican of  
ikzelf, een instrument uitvindt dat nog niet 
bestaat: geen enkel bestaand instrument 
staat je aan, er is een probleem met orde, en 
je vindt een systeem uit om je toch uit de 
slag trekken. De introductie van die dozen is 
een belangrijk moment in de historiek van 
mijn archief: het staat voor een eerste keu
zemoment, waarna er geen weg terug meer 
was; het betekent wellicht een eerste stap in 
een proces van aanvaarding van de archive
ring als noodzakelijk onderdeel van mijn 
leven en dus van mijn werk. De beslissing, 
die ik jaren lang heb uitgesteld omdat ik niet 
kon uitmaken hoeveel dozen ik moest 
bestellen, leek komaf  te maken met die 
latente eindeloosheid van de reeks te onder
scheiden categorieën.
K.B./D.P.: Hoe werkt de indeling in dozen? Hoe 
beslis je in welke doos iets moet terechtkomen?
J.T.: Hoe werkt het systeem? De tentoonstel
ling This book, like a book (volume 0) (Gent, 
SnoeckDucaju & Zoon, 1999) is beslissend 
geweest. Ik had toen het idee opgevat om 
werkelijk alle papieren die in mijn atelier 
rondslingerden, openbaar en zichtbaar te 
maken: alles wat van ver of  van nabij ver
band hield met de opbouw van het werk. 
Om die massa informatie openbaar te 
maken, ben ik ze beginnen te sorteren, en zo 
heb ik ontdekt dat ik bepaalde verzamelin
gen van papieren die eenzelfde type van 
informatie bevatten, onder bepaalde noe
mers kon bijeenbrengen. Op dat moment 
wordt een boek interessanter dan een doos, 
want in een boek kan je documenten 
samenbrengen die onder een ander para
digma werden gearchiveerd. Zo heb ik voor 
een boek getiteld Points alle punten uit al 
mijn verschillende dozen bijeengezocht. Dit 
soort transversale bewegingen over ver
schillende genres heen, wordt door het kopi
eren mogelijk gemaakt. De doos vind ik dus 
geschikt omdat ze geen orde opdringt en 
verplaatsingen toelaat, maar het boek blijft 
onvervangbaar. Het boek bekrachtigt ten 
volle het ‘avoir été là’ waar Roland Barthes 
het over heeft.
K.B./D.P.: Hoe verhouden de dozen zich tot 
elkaar? Hebben ze een thema, of  is hun onder-
linge relatie absurd?
J.T.: Omdat archieven dat borgesiaanse 
trekje hebben – ik denk aan ‘De tuin van de 
paden die zich splitsen’ – maar ook omdat zij 
hun eigen geheugenarbeid mee insluiten, 
omdat ze ook hun eigen ontstaansproces 
omvatten, blijf  ik meer gefascineerd door de 
archiefmethode dan door het archief  zelf. 
Neem bijvoorbeeld de doos ‘MOTs’, die in 
subcategorieën is onderverdeeld: ‘MOTs DE 
TRAVAIL’, ‘SOL’, ‘RUE’. Of  de doos waarin 
de papieren terechtkomen die van de vloer 
van het atelier zijn geraapt: ‘SOL ATELIER’. 
In zo’n geval kan het aantal onderverdelin
gen eindeloos uitwaaieren en wordt het 
moeilijk om mijn onderneming in te perken. 
Dan aarzel ik. Zal ik het gevonden papier 
weggooien, of  opbergen in ‘FAIT main’, 
‘SOL’, ‘TACHEs’, naargelang van de sporen 
die het vertoont, of  uiteindelijk in 
‘ARCHIVES’? Eender welk blad, en ook dat is 
borgesiaans, kan immers terechtkomen in 
de algemene doos ‘ARCHIVES’. Dan aarzel 
ik zodanig dat ik nog meer genres toevoeg, 
en waar moet ik dan met dat blad blijven? 
Als het uit een doos is gevallen, of  op de 
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vloer van het atelier werd gevonden met een 
gat erin, als er een vlek op zit of  het vertoont 
een gebrek, een handgeschreven aanteke
ning of  een notitie op een typoscript, dan 
aarzel ik om het weg te gooien. Maar ligt het 
op een tafel, dan kan het evengoed terecht
komen in ‘MOTsTABLE’ – dat is een goed 
voorbeeld. Zo’n blad kan soms lange tijd 
van de ene doos naar de andere zwerven. 
Meteen wordt het belang van die activiteit 
in mijn leven duidelijker, het belang van de 
tijd die ik eraan besteed, de noodzaak van 
een structuur als het atelier, en van zijn 
geleidelijke en onvermijdelijke instrumenta
lisering. 
K.B./D.P.: Alles kan in de dozen worden opge-
borgen? 
J.T.: Die dozen omvatten alles wat ik moeilijk 
kan weggooien. De absurditeit die eruit 
voortkomt, is in die zin ongewild. Ze vloeit 
voort uit die ene logica van een niet hiërar
chisch geordende reeks obsederende of  
recurrente thema’s. Zo slaag ik er niet in om 
de bladen weg te gooien waarin ik een woord 
of  teken heb uitgeknipt. Ze vormen een 
soort negatief  van het uitgesneden ding dat, 
op zijn beurt, ergens circuleert en opereert. 
De archivering van die onvolledige bladen 
vertelt een verhaal via het buitenbeeld, het 
afwezige dat toch aanwezig wordt gesteld 
door datgene wat er omheen zit, bijvoor
beeld de andere titels op het blad. Deze door
boorde, uitgesneden bladen gaan dus in de 
doos ‘TROUs’. Dit type klassement zal je niet 
aantreffen in meer klassieke archieven.
K.B./D.P.: Je hanteert een negatieve definitie. 
Anderen zeggen: ‘Dit bewaar ik om die en die 
reden.’ Jij zegt: ‘Dit houd ik allemaal bij omdat 
ik het niet wil weggooien.’
J.T.: Of  het nu gaat om die uitgesneden bla
den of  de sporen van bepaalde vormen van 
classificatie, de archivering streeft altijd 
naar haar tegendeel, namelijk de leegte. Zij 
levert op zich dus al een negatieve definitie 
van zichzelf. Daarom is het archief  ook 
altijd met verdwijning bedreigd, want ik 
kan op een dag evengoed alles weggooien. 
K.B./D.P.: Wat is het ultieme stadium van 
archivering? 
J.T.: Het ultieme stadium is ondenkbaar: een 
archief  waarvan de hele inhoud permanent 
zichtbaar zou zijn. Wat me interesseert in 
het stadium van de kartonnen dozen is dat 
ze geregeld worden vervoerd en verplaatst, 
zodat de zichtbare bovenkanten van de sta
pels voortdurend variëren, en er telkens 
weer nieuwe verbanden ontstaan. Deze 
methode bevalt me in het bijzonder voor het 
maken van bepaalde assemblagescollages. 
De driedimensionaliteit van elke collage 
wordt erdoor beklemtoond: tussen twee ver
schillende stukken doen tijd en ruimte hun 
werk. Onmetelijke grootteorden en catego

rieën van feiten die buiten iedere analogie, 
logica of  intentie vallen, worden hier met 
elkaar verbonden. Als discours, wanneer zij 
voor zich spreken, zonder commentaar, zijn 
archieven fascinerend. Ze bevatten alles 
wat men mogelijk heeft kunnen zien of  
leren, die stukjes werkelijkheid die het brein 
niet heeft kunnen weerhouden, maar die 
misschien door het (collectieve of  persoon
lijke) onbewuste zijn gepercipieerd, gezien, 
geregistreerd… Archieven laten alles zien  
– kracht, idee of  gebeurtenis – wat in het 
reële werkzaam is: parallelle werelden… Het 
is fascinerend wat er zoal parallel aan het 
eigen leven gebeurt, en door de archivering 
wordt onthuld.
K.B./D.P.: Heeft het gebruik van de dozen alle 
problemen opgelost? 
J.T.: Toch niet, want in die dozen zit niet 
alles: er is ook nog al hetgeen dat niet in de 
dozen past. Daar heb ik nu meubels voor 
laten maken, die werden gebouwd in het 
atelier, voor de grotere bladen, tekeningen 
en collages op groot formaat. De beslissing 
om archiefmeubilair te bouwen was een 
tweede belangrijke stap: een minder passie
ve of  nonchalante beslissing, waarmee ik te 
kennen gaf  dat ik dingen wil bewaren. Iets 
wat vroeger niet het geval was: wanneer ik 
van het ene atelier naar het andere verhuis
de, gooide ik geregeld alles weg, met uitzon
dering van mijn verzameling stenen. 
K.B./D.P.: Wat is het statuut van die verzame-
ling dozen? Je zou kunnen zeggen dat zij de afde-
ling van het ‘mogelijke’ vormen, aangezien de 
zaken die zich in die dozen bevinden je zouden 
kunnen inspireren, werken zouden kunnen wor-
den…
J.T.: Op zich hebben ze geen statuut: de 
ruimte met dozen is zelf  ontdubbeld, omdat 
ik in feite twee ateliers heb, op twee verschil
lende plekken. Er is het kleine atelier – dat ik 
ook wel ‘het kantoor’ noem, en soms ‘het 
brein’ – waar de dozen staan, en enkele stra
ten verderop het grote atelier, waar ik werk, 
waar de restanten van tentoonstellingen 
belanden en opgestapeld worden, en waar 
de eigenlijke archivering van de tentoon
stellingen plaatsvindt. Wanneer een doos 
van het kleine atelier vol is, neem ik die vaak 
mee om ze leeg te maken in haar tegenhan
ger in het grote atelier. En dan kunnen ze 
inderdaad werken voortbrengen.

3. Het digitale tijdperk

K.B./D.P.: Net als wij heb jij de overgang mee-
gemaakt naar het digitale tijdperk. Welke 
invloed heeft de computer op jouw archiefme-
thode gehad?
J.T.: Ik werd erdoor gedwongen om op een 
meer gestructureerde manier te werk te 

gaan. Aanvankelijk was de computer niets 
anders dan een ‘bureau’ met stapels papier 
erop. Ik kende niets van de rangschikking in 
mappen, noch van informatica in het alge
meen. Telkens wanneer ik een tekst nodig 
had, spitte ik alles om, vanuit een heel con
crete en fysieke omgang met het bureau
blad. Achteraf  heb ik geleerd dat je alles in 
mappen kan stoppen, en wat ik vooral 
prachtig vond, was de copy-pastefunctie. 
Anders dan in de analoge werkelijkheid, 
bleek de indeling beweeglijk. De computer 
heeft zeker ook bijgedragen tot de ontwikke
ling van mijn reflectie omtrent de begrippen 
kopie en origineel, en tot de uitbreiding van 
die begrippen. Het is verwarrend dat iets 
makkelijker als een werk wordt beschouwd, 
louter en alleen omdat het een uniek of  ori
gineel exemplaar is. In die optiek was dat 
eerste boek met fotokopieën in feite wel 
degelijk een origineel. In zekere zin leer ik 
erg veel van de digitalisering en van de com
puter: in de eerste plaats, dat het reële 
onvervangbaar is. Het maakt mijn honger 
naar realiteit alleen maar groter. 
K.B./D.P.: Je hebt ook een aantal negatieve 
aspecten genoemd, bijvoorbeeld het feit dat het 
virtuele niet kan worden gematerialiseerd. 
Wanneer je je dia’s ordent in insteekhoezen met 
24 vakjes, dan is er een materiële limiet die de 
ordening vergemakkelijkt. Met digitale bestan-
den kan je makkelijk duizend beelden opslaan… 
In de digitale map is ook geen rangschikking 
mogelijk. Daartegenover staat dat je naar belie-
ven kopies kan maken en die in verschillende 
mappen kan onderbrengen, terwijl je met de 
analoge dozen moet kiezen waar je een bepaald 
papier stopt.
J.T.: Juist. Het atelier voert me terug naar 
het reële, naar alle kwesties met betrekking 
tot het reële, die naar mijn mening bijna 
met arbeidsethiek te maken hebben, bij
voorbeeld doordat je tot keuzes gedwongen 
wordt.
K.B./D.P.: Heb je digitale dubbels van reëel 
materiaal? 
J.T.: Er zijn geen dubbels, en er is ook geen 
backup van digitale bestanden. Wat echt 
niet verstandig is, ik zou geregeld dingen 
moeten opslaan, maar ik doe het niet: ik 
kan niet zonder die angst om dingen te ver
liezen. De idee dat indien ooit alles zou ver
dwijnen, alleen datgene zal overblijven wat 
door toeval hier en daar is terechtgekomen, 
bevalt me wel… 
K.B./D.P.: Hoe zit het met de globale ordening 
van je digitaal archief? Is de structuur verschil-
lend?
J.T.: Er zijn wel gelijkenissen, maar het digi
tale archief  zit logischer in elkaar, het volgt 
de projecten. Er zijn verschillende harde 
schijven, telkens gewijd aan een ‘project’, 
maar tussen de schijven onderling bestaan 

overlappingen – dat is zo’n beetje mijn back
upsysteem. Zo staat alles wat ooit werd 
gepubliceerd op de schijf  ‘GRAPHISME’. 
Een andere schijf, ‘J.T.’, heeft rechtstreeks 
betrekking op al mijn werk. Ze omvat een 
tekst en een beeldgedeelte. In het tekstge
deelte zitten de teksten die ik heb geschre
ven over mijn werk en dat van andere kun
stenaars, teksten van anderen en de Engelse 
vertalingen. Daar heerst wel een mengeling 
van orde en chaos, vanwege de vele bewaar
de versies: final ok, final okok, definitief, 
goedgekeurd jt enzovoort. Onder ‘TEXTEs’ 
zit het lexicon, dat soms de basis vormt van 
een zaal, een Lexical Room – de eerste keer 
dat ik zo’n zaal gemaakt heb, was in 
Shanghai (Minsheng Art Museum, 2010). 
Die hele archiefsystematiek bestaat niet in 
de realiteit van een atelier. Het atelier biedt 
meer weerstand aan elke vorm van intrusie, 
en zeker aan iedere vorm van formattering 
van de werkelijkheid. 
K.B./D.P.: Het materiële aspect, dat nauwer 
aanleunt bij de artistieke kant, is alleen in het 
atelier aanwezig. Dat is ook logisch aangezien je 
oeuvre en je werk materieel zijn en de computer 
niet. 
J.T.: Ja. Met uitzondering dan van de 
Conférences en andere digitale werken, die 
wel degelijk als werk op zich bestaan, als dia
reeks, in de computer en dus niet in het ate
lier. De originele Plates, de papieren die ooit 
hebben gediend om een tafel of  toonkast te 
bekleden of  als wandpanelen hebben dienst
gedaan, al die gescande beelden bestaan 
enkel nog op de harde schijf  ‘SCAN’.

4. Het archief  en de opslagplaats voor 
werken 

K.B./D.P.: Hoe bewaar je de werken die deel 
hebben uitgemaakt van een tentoonstelling?
J.T.: Mijn werken zijn vaak samengesteld uit 
verschillende onderdelen, elementen die 
aan elkaar worden gezet. Na afloop van de 
tentoonstelling zijn er twee mogelijkheden. 
Soms wordt het werk aangekocht en blijft 
het in het museum of  instituut (althans in 
het beste geval!): dan wordt het bewaard 
zoals het is. De uiteenlopende onderdelen 
worden gefixeerd, de tijdelijke tentoonstel
ling waarvan zij deel uitmaakten wordt als 
het ware hun sokkel. Maar meestal komen 
de werken in losse onderdelen terug. Dan 
stelt zich niet alleen de vraag wat bewaard 
wordt en wat niet; de belangrijkste vraag is 
of  ik het werk zal bewaren zoals het werd 
getoond, dan wel of  de onderdelen worden 
losgemaakt en beschikbaar gesteld voor 
nieuwe mogelijke configuraties. En meestal 
kies ik voor die opening naar de toekomst. 
Vaak haal ik de werken dus ‘uit elkaar’ en 
bestaan ze als zodanig slechts zolang de ten
toonstelling loopt.
K.B./D.P.: Dan is er eigenlijk geen echte opslag-
plaats?
J.T.: Toch wel. Wanneer een object in een 
tentoonstelling werd gepresenteerd in een 
bepaalde configuratie, dan keert het na 
afloop terug naar een welbepaalde plek, de 
zaal achterin het grote atelier, die grosso 
modo dienst doet als opslagplaats, als plek 
waar het materiaal wordt opgeslagen dat 
‘beschikbaar is voor de toekomst’. De ele
menten gaan in dat meubel, dat bestaat uit 
een werkblad en rekken met opbergbakken, 
en dat ik vanwege het wanordelijke werk
blad en de schijnbare chaos die er heerst 
ook wel ‘de rommelkast’ noem. Net zo 
bestaat er een afzonderlijke bibliotheek, die 
losstaat van mijn eigen bibliotheek, en 
waarin alle boeken worden opgeborgen die 
ooit in vitrines werden tentoongesteld, of  
opengeslagen op een vloer, met of  zonder 
bladwijzer. Ook die bladwijzers worden 
bewaard, op hun plek in het tentoongestel
de boek. Op sommige voorwerpen komt een 
etiket of  sticker met de plaats en tijd van 
hun tentoonstelling – maar dat heeft meer 
te maken met een esthetische en intrinsieke 
keuze dan met een conserveringsmethode.
K.B./D.P.: Indien alle objecten die ooit werden 
tentoongesteld hier terug te vinden zijn, dan 
kunnen alle tentoonstellingen worden heropge-
bouwd?
J.T.: Dat is mogelijk, al zal het veel werk kos
ten om in mijn archief  te zoeken en inzicht 
te krijgen in mijn klassement… Ik begin pas 
de laatste tijd, samen met anderen, in te zien 
hoe belangrijk die archivering is, zeker als 
het gaat om tentoonstellingen met een vari
abele en complexe opbouw. Ik begin me zor
gen te maken over de slordige omgang daar
mee. Onlangs presenteerden twee jonge 

Joëlle Tuerlinckx

modèle façade ‘SALLES DES ARCHIVES’, ‘MUSÉE DE LA MÉMOIRE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE ®’, Cransac, France
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vrouwelijke curatoren, Florence Ostende en 
Kari Conte, als eindwerk aan het Royal 
College of  Art in Londen de tentoonstelling 
Retracing Exhibitions (2009). Zij wilden een 
aantal wanden, een aantal momenten uit 
tentoonstellingen reconstrueren op basis 
van bestaande documenten, en ze kwamen 
tot de verrassende vaststelling dat de meeste 
musea nooit enig archiveringswerk verrich
ten. Toen ze gingen informeren naar de pre
cieze afmetingen van deze of  gene vitrine, 
of  de exacte titel van de film die ik heb 
getoond in het Drawing Center in New York, 
kregen ze zulke waanzinnige antwoorden 
dat ik ze met spoed te hulp ben moeten 
schieten. Zelden zal men in een museum of  
instituut mijn installaties opmeten of  er 
aantekeningen over maken. Het gaat noch
tans om ensembles die speciaal voor hun 
ruimtes werden geconcipieerd, en bijgevolg 
om unieke gehelen die na afloop van de ten
toonstelling worden vernietigd. De foto’s die 
men in de musea, instituten en dergelijke 
neemt, worden niet gemaakt met het oog op 
een eventuele reconstructie, maar veeleer 
omwille van de uitstraling, voor publicatie 
in een kunstblad bijvoorbeeld. Een van m’n 
allereerste tentoonstellingen was Les 
Archives de la Galerie (Parijs, Galerie des 
Archives, 1992). Voor die tentoonstelling 
heb ik de diaverzameling van de Galerie des 
Archives in Parijs tot confetti herleid. Van 
elke dia stopte ik één confettidetail in een 
nieuw diaraampje. Op het raampje van de 
dia bracht ik een gedetailleerd etiket aan: 
‘Galerie des Archives, Richard Venlet, detail 
van tentoonstelling nummer zoveel’. Het 
was een kritiek op de manier waarop wer
ken werden bewaard en op de omgang met 
de dia als informatiebron over het werk. 
Mijn eigen documenten zijn gemaakt met 
de bedoeling om het werk te kunnen herop
bouwen, hetzij virtueel, hetzij misschien 
zelfs in de werkelijkheid. Ziedaar wellicht 
het ‘uiteindelijke’ en mogelijk ‘onbereikba
re’ doel van mijn archiefpraktijk!
K.B./D.P.: Maar hoe kan je alle aspecten van 
een tentoonstelling archiveren met het oog op de 
reconstructie ervan?
J.T.: Hoe? Door het materiaal te bewaren en 
een veelheid aan middelen in te zetten, bij
voorbeeld de zogenaamde ‘Plates’: bladen 
die werden ingescand en gereproduceerd 
kunnen worden op de maat van een 
bestaande tafel of  toonkast. Zij vormen op 
zich al een soort archivering, aangezien ik 
op die manier de formaten kan bijhouden 
van museumvitrines, die occasioneel wer
den gebruikt voor een bepaalde tentoonstel
ling. Mijn archief  en de diverse methoden 
die ik uitprobeer mogen dan niet erg prak
tisch zijn, ze beantwoorden wel degelijk aan 
de vereisten van een heuse archiefpraktijk.
K.B./D.P.: Welk ander materiaal is er verder bij 

jou te vinden? Wat heb je bijvoorbeeld van de 
tentoonstelling A STRETCH MUSEUM SCALE 
1:1 (Bonnefantenmuseum, Maastricht, 2001) 
in voorraad?
J.T.: Verscheidene diareeksen, onder meer 
de reeksen die door Christoph Fink werden 
gemaakt tijdens de opbouw van de tentoon
stelling, naast films en notities… Ook de bla
den zelf  die de wanden bedekten zijn 
bewaard. Het was mijn bedoeling om al die 
bladen na de tentoonstelling met behulp 
van een plooitechniek te verwerken tot een 
boek. Om die reden werden de bladen van 
de muren gehaald en zijn ze onbewerkt 
teruggekeerd naar mijn atelier, naar de 
‘rommelkast’. Mijn plan was dus om elke 
zaal van het Bonnefanten op schaal 1:1 om 
te zetten in een boek, net zoals ik gedaan 
heb met mijn tentoonstelling in Toronto 
(The Power Plant Contemporary Art 
Gallery, 2005). Van zodra het papier door 
een vouw de sporen draagt van een hoek, 
van het oppervlak van een wand of  de 
omtrek van een plint, wordt het een histori
sche getuigenis van een plek. Dat is voor mij 
belangrijk genoeg om het bij te houden. 
Alles wat een spoor vormt en betekenis 
heeft, bewaar ik. Er zijn ook andere, vrij 
pragmatische systemen. Zo bijvoorbeeld 
bedek ik geregeld de tafels met grote bladen 
papier. Sommige, die ik niet belangrijk vind, 
vervang ik, maar andere kan ik soms, 
omwille van de sporen die ze dragen, maan
denlang bewaren, of  ik knip er cirkels in uit, 
als er hier of  daar interessante vlekken zijn 
ontstaan. Ik merk wel dat de herinnerings
systemen die mij vanzelfsprekend lijken, 
over het algemeen nogal kwetsbaar zijn: een 
nieuwe assistent zal makkelijk en snel iets 
weggooien wat voor mij juist heel belangrijk 
is. Die parallelle vormen van registratie 
moet ik dus aanleren, ik moet er de aan
dacht op vestigen. Een of  ander toonmo
ment zorgt daar dan wel voor: gewoonlijk is 
het de tentoonstelling die klaarheid schept… 
K.B./D.P.: Wanneer er van een tentoonstelling 
geen enkele foto, geen enkel materieel spoor 
overblijft, kan men dan terugvallen op een ander 
type archivering?
J.T.: Er is nog altijd de beschrijving. Naast de 
fysieke archieven, beschrijf  ik elk van mijn 
tentoonstellingen, maar met dat werk ben 
ik flink achterop geraakt. Ik heb nog vele 
jaren in te halen…

5. Het archief, gebruiksaanwijzing

K.B./D.P.: Kan een externe onderzoeker zijn 
weg vinden in jouw archief? Stel dat hij of  zij 
over een tentoonstelling wil werken, bijvoor-
beeld die in het Mamco in Genève (64 exposi
tionsminute. Sur mesure, échelle variable, 
2007)?

J.T.: Ik zou die persoon aanraden op twee 
manieren te werk te gaan. Eerst in het eerste 
atelier, het documentaire atelier, de externe 
harde schijf  N°4, ‘VUES D’EXPOSITION’ 
raadplegen, en daar ’Mamco – 3’ opzoeken, 
of  ‘diaporama mamco 2006’. Daarop zijn al 
mijn eigen fotografische wandelingen terug 
te vinden, genummerd, samen met een alge
meen overzicht, dat uitgaande van het 
naambordje de algemene opbouw van de 
tentoonstelling weergeeft. Je kan ook naar 
Argos, waar films en stills te vinden zijn. Ik 
beschik er over een eigen kastje, waarin alle 
rushes, masters en werkversies van mijn 
videofilms zijn opgeborgen. Vervolgens 
dringt een bezoek aan het andere atelier zich 
op. Daar ben ik wel de enige die echt de weg 
weet. Een ander zal hard moeten zoeken, en 
misschien zonder succes.
K.B./D.P.: Een onderzoeker heeft dus jouw hulp 
nodig om een werk te reconstrueren?
J.T.: Op dit ogenblik wel, ja. In sommige 
delen van het atelier zal hij echt verdwalen, 
tussen datgene wat bestaan heeft of  niet, 
tentoongesteld werd of  niet, en hij zal niet 
kunnen uitmaken waarom een bepaald iets 
op díe plek bewaard is.
K.B./D.P.: En al jouw assistenten zijn allicht tij-
delijk? Niemand heeft een kopie van je geheugen?
J.T.: Niemand heeft een volledige kopie, jam
mer genoeg. Al is er wel mijn dochter 
Juliette, die zoveel in het atelier heeft 
gespeeld dat zij misschien nog als enige in 
staat is er de diepere mechanismen van te 
doorgronden… 
K.B./D.P.: Dat brengt ons bij de vraag wat er 
met jouw archief  zal gebeuren wanneer jij er 
niet meer bent.
J.T.: Die vraag is voor mij op een gegeven 
moment heel urgent geworden naar aanlei
ding van een tegenslag, eentje van het soort 
dat een mens doet beseffen dat wij ‘niet eeu
wig leven’… Ik was 36 jaar, het was dus ten 
tijde van de tentoonstelling in Witte de With 
(Rotterdam, 1994). Ik kwam plots tot het 
besef  dat ik inderdaad de enige ben die het 
onderscheid kan maken tussen wat iets en 
wat niets is. Ik heb nu pas het stadium 
bereikt waarin ik voor een keuze sta: ofwel 
die hele handel op mij nemen, of  al dat werk 
in half  verwaarloosde toestand achterlaten. 
Aan allerlei tekenen, handelingen en beslis
singen valt af  te lezen dat het al lang een 
uitgemaakte zaak is: ik kies voor de uiterste 
consequentie, al is het ondanks mezelf.
K.B./D.P.: Betekent dit dat het einddoel van 
jouw archiefpraktijk samenvalt met een geves-
tigd, goed geordend en gestructureerd archief? 
Misschien zelfs een openbaar archief, een ‘Joëlle 
Tuerlinckx Archive’, ten behoeve van een onder-
zoekerspubliek?
J.T.: Ik hou wel van de idee dat een onder
zoeker op mijn archief  zou kunnen terug
vallen om iets te reconstrueren, om op een 

bepaalde periode, gebeurtenis of  tentoon
stelling terug te komen. 
K.B./D.P.: Zou je je kunnen voorstellen dat 
jouw archief  zou worden opgenomen in een gro-
ter instituut, zoals de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, die een archief  aan-
leggen over hedendaagse kunst? We denken ook 
aan het atelier van Wiertz, dat onder de bevoegd-
heid van de Koninklijke Musea valt. Alles wat 
Antoine Wiertz jarenlang in zijn atelier heeft 
gedaan is er voorhanden: de werken, archief-
stukken, brieven… alles. 
J.T.: Dat is op zich een schitterend idee, maar 
ik vind het tegelijk ook problematisch. Je zal 
immers niet voor elke kunstenaar zo’n 
archief  kunnen oprichten. Iemand zal moe
ten uitmaken of  mijn archief  van openbaar 
nut is of  niet. Dat is niet mijn taak. 
K.B./D.P.: Het probleem schuilt misschien ook 
hierin, dat van zo’n kunstenaarsarchief  een 
zekere macht uitgaat. Het is een manier om aan 
te geven dat het om een monument gaat. Neem 
nu het voorbeeld van Jef  Geys. Hij bezat een 
enorm archief  dat nu, ingepakt, in het depot 
van het museum van Gent staat: een werk in de 
absolute zin, zou je kunnen stellen, dat evenwel 
niet toegankelijk is. 
J.T.: Ik vind het uniek wat Geys gedaan 
heeft. Hij thematiseert het fenomeen van de 
archivering, en hoe dat met het leven van de 
kunst en van de kunstenaar samenhangt, 
maar hij toont er in één beweging ook de 
beperkingen van aan, datgene waar men 
nooit toegang toe zal krijgen. Ik hou erg van 
die radicale beslissing. Maar tegelijkertijd 
streef  ik, in zekere zin, naar iets diametraal 
tegenovergesteld. Ik wil graag toegang ver
schaffen tot die mentale constructie. In Jef  
Geys’ attitude herken ik het aspect van 
bewuste verdichting. Ik denk niet dat ik een 
eigen centrum zou willen met al mijn papie
ren en documenten, en… de digitale syste
men kunnen zorgen voor een geweldige 
plaatsbesparing! 
K.B./D.P.: Welk materiaal moet volgens jou in 
het archief  bewaard blijven, en wat zou je er 
niet in willen? 
J.T.: Daar moet ik nog wat verder over 
nadenken…
K.B./D.P.: Geen probleem. Je zegt dat de dingen 
pas betekenis krijgen wanneer er een tentoon-
stelling komt, en dat dat vaak gebeurt terwijl je 
het niet had verwacht. In die zin denken we dat 
zelfs ongebruikt materiaal interessant kan zijn. 
Het kan helpen om naar verbanden te zoeken 
tussen de uiteenlopende spullen die samen in 
één doos zitten. 
J.T.: Ja, het gaat om een levenswerk en ik 
geloof  dat die dingen van belang kunnen 
zijn zolang er echt gewerkt wordt. Maar de 
ware uitdaging zal erin bestaan om iets uit 
te bouwen zonder sentimentele of  affectieve 
geladenheid, zonder overmatig fetisjisme  
– een denkwereld, iets dat niet in een kunst
werk uitmondt.

Transcriptie: Camille Barbasetti
Redactie in het Frans: Laurine Tuerlinckx 
Vertaling uit het Frans: Catherine 
Robberechts

Het werk van Joëlle Tuerlinckx wordt in 
België vertegenwoordigd door Galerie 
Christian Nagel, Lange Kievitstraat 141, 
2018 Antwerpen (contact: www.christian-
nagel.de).

archief  van Joëlle Tuerlinckx: ruimte met maquettes en modellen
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The avantgarde

Specters of the 
Nineties

10 September–
20 November

Works, reconstruc-
tions, documents and
archival material 
from:
Art Club 2000
Sadie Benning
Bernadette Corporation
Plamen Dejanov & 
 Swetlana Heger
Jeremy Deller
Stephan Dillemuth and 
 Hans-Christian Dany
Maria Eichhorn
Annika Eriksson
Andrea Fraser
Rainer Ganahl
Renée Green
Jens Haaning
Pierre Huyghe
Karen Kilimnik

Ben Kinmont
Job Koelewijn
Renée Kool
Matthieu Laurette
Aleksandra Mir 
Regina Müller
N55
Marylène Negro-Klaus 
Scherübel 
Laurie Parsons 
Asier Pérez González 
Dan Peterman
Hinrich Sachs
Joe Scanlan
Tilo Schulz
Superflex
Apolonija Sustersic 
Barbara Visser
Carey Young

Exhibition essay: 
Hans-Christian Dany

Curators: 
Lisette Smits in 
collaboration with 
Matthieu Laurette

Quote taken from: We’ll Be Rich Tonight, Hans-Christian 
Dany, July/August 2011

MM
(...) 
But maybe the 
question does 
not even start 
with how I 
speak, but 
rather the fact 
that I put words 
into reasona-
bly meaning-
ful contexts at 
all, in order 
to communicate. 
In apparatus-
capitalism, it 
seems that it 
really doesn’t 
matter what is 
communicated 
and circulated. 
What is impor-

desires. I often think it would 
be more consistent to just sit 
quietly and refuse to make any 
statement about one’s own wi-
shes and every consumption. Oc-
casionally, one of the silent 
points could also smash one of 
the omnipresent wish-machines 
to pieces, the way autonomous 
activists used to tip over mo-
bile toilets. But even the mute 
absence of movement and wishes 
with occasional outbursts soo-
ner or later leaves a piercing 
discontent, simply because it 
can hardly interrupt the commu-
nication and circulation. And 
even the smashing of a wish 
machine can be treated by the 
loops of commodity conveyance 
and control as a response to be 
evaluated.
(…)

tant is that there is commu-
nication. Communication aims 
to dissolve all contents, all 
the way to a kind of void wit-
hout taste or smell, without a 
thought or a movement – simply 
another curtain, another over-
exposure, a substitute freed 
from all ballast. But also 
the consumers are supposed to 
communicate as extensively as 
possible in any way, in order 
to ensure circulation with as 
little friction as possible. 
All are points and form a web 
by constantly communicating 
who, where and what they are, 
what they like, what they don’t 
like, what they consume, and 
which possibilities of consume 
don’t appeal to them. The web 
is dependent on the points kee-
ping their desires transparent, 
because as long as the points 
remain transparent, they can 
be governed – which means un-
der post-political conditions, 
first of all calculating their 

consumption. In 
the nineties 
there was the 
slogan, “wishes 
will leave their 
houses and take 
to the streets”. 
At that time, 
and it is not so 
long ago now, 
that was meant 
to be resistive, 
participative or 
post-situatio-
nist, but today, 
wishes wandering 
out into the 
public sounds 
like a key to 
the governabili-
ty of remaining 
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Friedrich Kittler – Alan Turing. Computers as Intelli-
gence Service

This text is a translation of  an essay first published in the 
book Unsterbliche. Nachrufe, Erinnerungen, Geistergespräche 
(München, Wilhelm Fink Verlag, 2004). Media theorist 
Friedrich Kittler recalls the important stages in the biogra
phy of  computer pioneer Alan Turing and connects them to 
an archeological quest tracing computer technology back 
to its military origins: the computer being first of  all a war 
technology in the aid of  ‘secret services’. 

Alan Turing – World War II – secret service – military tech
nology

Gijs van Oenen – Cybernetics as Myth and Enlighten-
ment. A Reflection on Adam Curtis’s Documentary 
All Watched Over by Machines of  Loving Grace 

Van Oenen offers an extensive review of  a documentary in 
three parts by British film maker Adam Curtis which has 
been broadcast recently (MayJune 2011) on BBC televi
sion. Curtis analyses the different ways in which cybernet
ics and computers became a model for thinking within dif
ferent fields: economics, politics as well as ecology. 
Acknowledging the sharpness of  Curtis’s analysis and his 
inventiveness in interweaving different narrative layers and 
juxtaposing images, Van Oenen also criticizes the ‘enlight
ened’ point of  view which is at the core of  this documentary.

Adam Curtis – computer history – ecology – capitalism

Dirk Van Hulle – Digital Rough Work

This essay discusses the effects of  the introduction of  the 
computer on writing and the production of  text. In order to 
understand these effects Van Hulle considers two preceding 
‘writing cultures’: hand writing and typescripts. Through 
various examples he discusses the changes brought about 
by the digital age and its preceding stages, in textual and 
literary production on the one hand and, on the other, in 
archival and documentary practices concerning literature 
(and texts).

Text genesis – typewriter – history of  writing – digital texts

Daniël Robberechts – Diaries 1968-1969

This is the publication of  a part of  Flemish author Daniël 
Robberechts’s diary. More precisely it is the first part 
Robberechts wrote on a newly arrived applecomputer (‘the 
MAChine’, as he calls it). In his diary Robberechts constant
ly reflects on the problems and opportunities that go with 
working on a computer.

Daniël Robberechts (19371992) – computer – writing

Koen Brams & Dirk Pültau – Conversations with Jef  
Cornelis and Pol Hoste on IJsbreker no. 20: computer art

These two interviews conducted by Koen Brams and Dirk 
Pültau with Jef  Cornelis and Pol Hoste discuss one specific epi
sode of  a revolutionary live programme called IJsbreker, which 
was broadcast on Flemish television during the years 1983
1984. The theme of  this particular episode is computer art. 
Cornelis was the deviser of  the programme while Hoste oper
ated as its invisible ‘voice’. These two interviews can be con
sidered as sequels to an indepth interview with Cornelis pub
lished in the issue of  May 2011 in which he discussed the 
development of  the programme and its first four episodes.

Jef  Cornelis – liveness – television

Guido Goossens – Conversation with Suchan 
Kinoshita. The Computer as an instrument

This interview discusses the use of  computers in the work 
of  visual artist Suchan Kinoshita, from her initially critical 
attitude towards the use of  computers in a theater context, 

to her use of  the computer in recent installations, these 
mostly inspired by her interest in chance operations and 
(unpredictable) processes.

Computer – Suchan Kinoshita – visual arts

Erwin Jans – Kaspar’s Ipad. Conversation with direc-
tor Guy Cassiers and video designer Arjan Klerkx

This interview discusses the role of  the computer and digit
ally steered technology in the context of  Guy Cassiers’s 
theatre work. Arjan Klerkx is Cassiers’s partner for light 
and image design. 

Guy Cassiers – Arjan Klerkx – theater & multimedia

Pieter T’Jonck – Flashing thoughts, hard working 
computers. Conversation with Stéphane Beel on the 
architect and the computer

Pieter T’Jonck talks with Flemish architect Stéphane Beel 
about the way his architecture office dealt with the transi
tion from drawing table to computer. The interview address
es the consequences for the organisation of  work, the aes
thetic qualities of  buildings and the possibility of  archiving. 
An important thread through the conversation is the ten
sion between the computer drawing and the hand made 
sketch.

Stéphane Beel – architecture

Koen Brams & Dirk Pültau – Art & Archive. Conversa-
tion with Joëlle Tuerlinckx

This indepth interview with Belgian artist Joëlle Tuerlinckx 
discusses her archival practice, both in the strict sense and 
as a dimension of  her art. It also discusses the impact of  the 
digital age on her archival practice. 

Art historical archives – Joëlle Tuerlinckx

Short author biographies may be found in ‘Ondertussen’on p. 23.

Adam Fuss
The Space Between Garden and Eve

10 September – 22 October 2011

Thierry De Cordier
27 October – 10 December 2011

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8 Rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles — t. +32 (0)2 639 67 30 — f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com — Open Tuesday to Saturday, noon to 6 pm
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Nieuws
E.L.T. Mesens. Comme ils l’entendent. Naar aanleiding 
van de 40ste overlijdensverjaardag van E.L.T. Mesens orga
niseert de Verbeke Foundation de eerste retrospectieve ten
toonstelling van zijn oeuvre. Edouard Mesens heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de surrealistische beweging in 
België. Hij was zowel musicus, componist, dichter, foto
graaf, collagemaker, uitgever en polemist als galeriehouder 
en verzamelaar. Als vriend van de componist Erik Satie en 
van de dichter Tristan Tzara, maakte hij zich vanaf  1920 de 
ideeën van het dadaïsme eigen, voordat hij uitgroeide tot 
een van de vurigste actoren en verdedigers van de surrealis
tische beweging. Hij was een sociale dandy met een buiten
gewoon organisatietalent en wist een uitzonderlijk netwerk 
van relaties uit te bouwen dankzij zijn activiteiten als kun
stenaar, uitgever en tentoonstellingsorganisator. Hij orga
niseerde in 1934 de eerste surrealismetentoonstelling in 
België. Als tentoonstellingsmaker kwam hij daarna in 
Londen terecht, waar hij directeur werd van de London 
Gallery. Van 1938 tot 1950 bracht hij er het kubisme, dada
isme en surrealisme onder de belangstelling, met werk van 
onder meer Picasso, Ernst, Magritte, Schwitters. Vanaf  
1954 besliste Mesens zich voornamelijk toe te leggen op het 
maken van collages. Zijn werk was te zien in België, 
Frankrijk, Engeland, Italië en de Verenigde Staten. Vandaag 
maken zijn collages deel uit van de belangrijkste publieke en 
privéverzamelingen: Tate Modern, Getty Museum, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. De 
Verbeke Foundation heeft een collectie van zo’n 200 colla
ges, affiches, partituren, brieven, tijdschriften en boeken 
samengebracht. Tentoonstellingen met een dergelijke ambi
tie verwacht men eerder van een publiek instituut. In de 
jaren 90 was het de Ronny Van De Velde Gallery die in 
Antwerpen op vergelijkbare wijze enkele tentoonstellingen 
organiseerde met werk van Belgische en buitenlandse 
avantgardekunstenaars. E.L.T. MESENS comme nous 
l’entendons loopt nog tot 16 oktober in Verbeke Foundation, 
Westakker, 9190 Kemzeke (www.verbekefoundation.com).

Architectuur Film Festival Rotterdam. Van do 6 tot zo 
9 oktober loopt in Rotterdam het tweejaarlijkse Architectuur 

Film Festival (AFFR). Onder de noemer Think big, act small 
wil het festival een optimistische beweging signaleren die 
een tegenwicht kan bieden voor de huidige trend van onver
schilligheid en cultuurpessimisme. Sinds 2009 zijn de 
gevolgen van een wereldwijde crisis in de architectuur en de 
stedenbouw meer en meer zichtbaar geworden. De ineen
storting van de markt, de politiek en de overheidsplanning 
is voor de organisatoren een feit. Maar uit onverwachte 
hoeken verschijnen nieuwe initiatieven. Burgers, project
ontwikkelaars, bedrijven of  kunstenaars nemen hun ruim
telijk lot in eigen hand, en internationale film en documen
tairemakers maken hierover fascinerende en optimistische 
producties.  Het AFFR speelt met het hoofdprogramma in 
op deze actualiteit. Het hele spectrum van verlies tot herop
bouw komt op verschillende wijzen in de films aan bod. 
(www.affr.nl)

Bosch Young Talent Show. Stedelijk Museum  
’s-Hertogenbosch. Tot 16 oktober presenteert Bosch Young 
Talent Show (BYTS) een vijftigtal jonge beeldend kunste
naars uit Europa en de VS. De jonge deelnemers werden 
geselecteerd door scouts, bekende kunstenaars afkomstig uit 
de zogenoemde Boschsteden: steden die één of  meer werken 
van Nederlands belangrijkste schilder uit de middeleeuwen 
Jheronimus Bosch in bezit hebben. Volgens BYTS zijn het 
jonge kunstenaars die, net als Jheronimus Bosch 500 jaar 
geleden, werken aan de verdere ontwikkeling van de beeld
taal die de hedendaagse kunst haar identiteit en karakter 
verleent. BYTS biedt hen de mogelijkheid daarmee ook op 
internationaal niveau verder te gaan, de erfenis van 
Jheronimus Bosch indachtig. (www.bosch500.nl)

Jan Van Eyck Academie. Call for applications. Tot 1 
oktober kunnen kunstenaars hun voorstellen voor een 
onderzoeksproject aan de afdeling beeldende kunst van de 
Jan Van Eyck Academie indienen. (www.janvaneyck.nl)

E-culture Fair in Hasselt. Op 16 en 17 november organi
seert BAM samen met de andere Vlaamse kunstensteun
punten (Muziekcentrum Vlaanderen, VAi en VTi) een 
Eculture Fair in de Ethias Arena te Hasselt. Het initiatief  is 
onderdeel van het Creativity World Forum, een organisatie 
van Flanders District of  Creativity (Flanders DC) in samen

werking met het Europese Districts of  Creativity Network. 
De Eculture Fair biedt gelegenheid tot ontmoeting en uit
wisseling tussen makers, onderzoekers en creatieve onder
nemers die werken op het raakvlak van cultuur, (media)
technologie, onderzoek en creatieve industrie. Meer info 
www.bamart.be.

Sluiting CBK Dordrecht. Op 1 juli heeft het Centrum 
Beeldende Kunst (CBK) Dordrecht zijn deuren gesloten. Een 
aantal functies van het CBK, zoals het tentoonstellings, 
activiteiten en educatief  programma, de coördinatie van 
kunst in de openbare ruimte en de ondersteuning van kun
stenaars krijgen een plek in een nieuwe Dordtse cultuuror
ganisatie, die zal gevormd worden door het samengaan van 
het Dordrechts Museum, Huis van Gijn, Erfgoedcentrum 
DiEP en het CBK. Naar verwachting wordt deze nieuwe 
organisatie aan het eind van 2012 gerealiseerd. Tot die tijd 
zal het CBK op nomadische wijze activiteiten en tentoon
stellingen organiseren. De coördinatie van de kunst in de 
stad en van het servicebureau voor kunstenaars vindt voor
lopig plaats vanuit het Stadskantoor aan de Spuiboulevard. 
Ook de medewerkers hebben daar voorlopig hun werkplek. 
De Kunstuitleen, de collectie en de bijbehorende adminis
tratie zijn overgedragen aan de landelijke Stichting 
Beeldende Kunst (SBK) Amsterdam, die in Dordrecht een 
filiaal opent. (www.cbkdordrecht.nl)

HLP-Gallery in Brussel. In april dit jaar opende Harlan 
Levey in de Léon Lepagestraat in Brussel de HLPGallery. 
Harlan Levey werkt sinds 2003 als onafhankelijk curator 
en adviseur. Hij is de stichter van het No New Enemies 
Network en hoofdredacteur van Modart Magazine. In het 
verlengde van deze initiatieven is de galerie gewijd aan 
kunst die sociaal geëngageerd is en vaak interageert met de 
publieke ruimte om sociale controlemechanismen in de 
huidige samenleving te onderzoeken. HLP richt zich op 
kunst die zich situeert op de grens van het conceptuele en 
het figuratieve, van het object en de actie, of  van de perfor
mance en het schilderij. (www.hlprojects.com, www.
modart.com, www.nonewenemies.net)

1 Nieuws
3 Wissels

3 Lezingen 
5 Beeldende kunst

11 Beeldende kunst – terugblik
13 Publicaties / Nieuwe publicaties (p. 17)

18 Brieven
19 Tentoonstellingsagenda
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Wissels
Rolf  Quaghebeur is nieuwe directeur Argos Centre 
for Art and Media. Sinds 1 juli is Rolf  Quaghebeur 
(°1976) aangesteld als algemeen directeur van Argos in 
Brussel. Hij is verantwoordelijk voor de verdere ontwikke
ling en profilering van het centrum. Quaghebeur wil de 
innoverende positie van Argos versterken en het aantal 
samenwerkingen uitbreiden. Het audiovisuele archief  is de 
ruggegraat van de instelling. De zorg voor deze collectie 
staat centraal, samen met het belang om ze toegankelijk te 
maken voor het publiek. Rolf  Quaghebeur is kunsthistori
cus en werkte als wetenschappelijk medewerker en curator 
voor het S.M.A.K. en Witte Zaal in Gent. Van 2007 tot 2011 
was hij adviseur kunst voor het Team van de Vlaamse 
Bouwmeester. (www.argosarts.be)

Tanja Karreman wordt directeur van Nieuw Dakota. 
Tanja Karreman volgt Pieter Sanders op als directeur van 
Nieuw Dakota in Amsterdam. Tanja Karreman is kunsthis
toricus en curator. Ze werkte eerder als adviseur beeldende 
kunst voor het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. In 2010 
was zij de curator van de NoordHolland Biënnale. Ook 
werkte ze enkele jaren als freelance redacteur voor Avro’s 
KunstUur. Tanja Karreman adviseert architecten, instellin
gen en verschillende overheden over kunst in het publieke 
domein. Nieuw Dakota wil in Amsterdam Noord de 
komende drie jaar het kunstsegment van de stad verster
ken. (www.nieuwdakota.com)

Patty Wageman wordt nieuwe zakelijk leider Museum 
Boijmans Van Beuningen. Museum Boijmans Van 
Beuningen stelt Patty Wageman (1967) per 1 november 
aan als zakelijk leider/plaatsvervangend directeur. 
Wageman is kunsthistorica en werkte eerst als conservator 
en later als (adjunct)directeur bij het Groninger Museum. 
Daarnaast vervult zij diverse bestuurlijke nevenfuncties, 
onder meer bij Metropolis M en Stiftungsrat Kunsthalle 
Emden. Patty Wageman volgt Erik van Ginkel op die per 1 
september als zakelijk directeur bij het Rijksmuseum in 
Amsterdam in dienst trad. (www.boijmans.nl)

Marco van Vulpen is nieuwe directeur Amersfoortse 
musea.  Marco van Vulpen (1960) werd op 1 september 
benoemd als directeur van stichting AmersfoortinC. 
AmersfoortinC is de Amersfoortse museumorganisatie 
bestaande uit Museum Flehite, Mondriaanhuis, Kunsthal 
KAdE, Armando Museum Bureau en het Architectuur
centrum. Marco van Vulpen volgt Gerard de Kleijn op, die 
vorig jaar is overgestapt naar Museum GoudA en de 

Amsterdamse Kunstraad. Van Vulpen werkte eerder als 
partner cultuur & erfgoed bij adviesbureau BMC, was 
directeur van stichting Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) en 
hoofd cultuur bij de gemeente Amersfoort. Van Vulpen zal 
verantwoordelijk zijn voor de herstructurering van de 
Amersfoortse musea. (www.amersfoort.nl)

Lezingen
Architectuurlezingen in België. Tilman Latz op wo 21 
september, Pulsarchitecten op do 6 oktober, Olivier Philippe 
(Agence Ter) op 26 oktober, telkens om 20u in Bozar (www.
bozar.be). Tony Fretton op do 22 september om 20u in  
deSingel (www.desingel.be). Mario Botta op za 24 septem
ber om 20u in Flagey (www.designseptember.be). Michaël 
Braungart op wo 5 oktober, Atelier BowWow op wo 12 
oktober, telkens om 20u15 in CMine in Genk (www.archi 
tectuurwijzer.be). 

Architectuurlezingen in Nederland. In de reeks The 
Knight’s Move Paul Shepheard op wo 21 september en Mark 
Shepard op do 27 oktober, telkens om 20u in Stroom Den 
Haag (www.stroom.nl). SUMoffice en bubble in gesprek met 
Astrid Aarsen op ma 3 oktober om 20u in het Schieblock in 
Rotterdam (www.airfoundation.nl).
Lezingen Jan Van Eyck. Op wo 21 september Landfill, pits 
and rubble mountains. Lectures on heaps and holes georgani
seerd door Ina Kwon and Alexander Negrelli. Te gast is 
Dieter Koppe die mee de site ontwierp voor de Olympische 
Spelen van 1972 in München. Op do 29 september nodigt 
Versus laboratory filosoof  en wiskundige Fernando Zalamea 
uit. Op do 7 oktober Notes towards a critique of  money (2011) 
door Georgios Papadopoulos. (www.janvaneyck.nl)

Mieke Bal: Anachronism for the Sake of  History. Op 
vr 23 september organiseert de Onderzoekschool Kunst
geschiedenis (OSK) in het Stedelijk Museum een lezing door 
Mieke Bal. Inchrijven voor 16 september via info@onder 
zoekschoolkunstgeschiedenis.nl (www.onderzoekschool 
kunstgeschiedenis.nl).

Lezingen in Netwerk. Naar aanleiding van de groepsten
toonstelling door SoundImageCulture (SIC) worden in drie 
modules onder leiding van Pieter Van Bogaert teksten 
besproken van onder meer Georges DidiHuberman, W.J.T. 
Mitchell, Kodwo Eshun en Bruno Latour, in relatie tot een 
bepaald artistiek project. De modules staan geprogram
meerd op za 24 september, za 22 oktober en za 19 novem
ber, telkens van 14 tot 19u. Ook nog naar aanleiding van 

deze expo toont SIC op di 25 oktober om 20u30 enkele 
extra films, gevolgd door een debat met curator Maria 
Palacios Cruz en filmmaker An van. Dienderen, en Ilse Joliet 
als moderator. Op di 8 november licht kunstenaar Frank 
Theys zijn installatie Nachtkoorts toe, gevolgd door een 
debat met Hans De Wolf  (curator), Marc Verminck (kunstfi
losoof  en psychoanalyticus), Bart De Baere (directeur 
M HKA) en Mihnea Mircan (directeur Extra City). (www.
netwerkart.be)

Peter Greenaway. Bosch Young Talent Show (BYTS). 
In het kader van het internationale kunstevenement Bosch 
Young Talent Show spreekt de Engelse kunstenaar en regis
seur Peter Greenaway aan de hand van korte animatiefilms 
over het werk van Jeroen Bosch. Zo 25 september om 14u. 
Toegang € 5; inschrijven via kenniscentum@sms.nl (www.
sms.nl en www.bosch500.nl).

Kunstenaarsgesprek SM’s. Luk Sponselee, cineast en 
curator, gaat op 27 september om 19u30 in gesprek met 
Henny Overbeek, Paul Segers, Kor Smeenge, Ajla Steinvag en 
Stan Wannet over wat hun bindt als Nieuw Brabants Front. 
Stedelijk Museum ’sHertogenbosch (www.sms.nl). Inkom € 
7, studenten € 5. Aanmelden via kenniscentrum@sms.nl.

Lezingen Temporary Stedelijk 2. Op do 29 september 
om 19u30 een lezing door Diedrich Diederichsen over 
bezuinigingen op de kunsten in Nederland in verhouding 
tot de bredere politieke ontwikkelingen in WestEuropa. Op 
zo 9 oktober om 15u een lezing door Douglas Kahn. Meer 
info www.stedelijk.nl.

Lezingen over bedrijfscollecties. Op vr 30 september 
van 14 tot 17u organiseren het agentschap Kunsten en 
Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een namiddag 
over bedrijfscollecties, met lezingen door Patricia Jaspers 
(Dexia), Yves Randaxhe (Nationale Bank van België), 
Baudouin Michiels (Belgacom), Patricia De Peuter (ING) en 
een nagesprek / debat onder leiding van Phillip Van den 
Bossche (Mu.ZEE). Dexia, Auditorium Brel, Passage 44, 
Brussel. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via 
inschrijvingen@bamart.be (www.bamart.be).

Themalezingen 75 jaar Van Abbemuseum. Een mu 
seumdocent beschouwt twee tegenstrijdige (voor)oordelen 
over kunst en brengt deze in verband met werken in de jubi
leumtentoonstelling VANUIT HIER – OUT OF HERE die op 
zaal worden bekeken. Op do 6 oktober door Marjon de 
Groot, op do 3 november door Jacqueline Nas, telkens om 
19u (www.vanabbemuseum.nl).

FUGSthe Richard Prince

Almine  rech  GAllerY | September 10 – november 05, 2011

AbdijStrAAt 20 rue de l’AbbAye 1050 bruSSelS | contAct.bruSSelS@Alminerech.com | www.Alminerech.com
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2x2 Forum for Outsider Art. In het kader van het forum 
voor ‘Outsider Art’ zijn op vr 7 oktober lezingen gepland 
van Pierre Muylle (directeur Madmusée, Luik), Ivana 
Basicevic (hoofd van de Ilija & Mangelos foundation, Novi 
Sad), Angelica Bäumer (kunstjournalist) en Marina 
Giordana (kunsthistorica en curator). Locatie: Kunsthaus 
Kannen, Museum für Outsider Art und Art Brut in Münster 
(www.kunsthauskannen.de).

Symposium The Autonomy Project. Van vr 7 tot zo 9 
oktober organiseert Van Abbemuseum een symposium over 
de huidige positie van de kunst in de samenleving. 
Uitgangspunt is de vaststelling dat voor de Nederlandse 
neoliberale en populistische regering kunst een privé en 
geen publieke aangelegenheid is, maar vooral ook het 
onvermogen van de Nederlandse kunstwereld om een effec
tieve tegencampagne op te zetten. De verwarring omtrent 
de publieke aard van autonome kunst komt niet alleen van 
buitenaf, maar ook van binnenuit. Aan de hand van het 
werk van filosoof  Jacques Rancière wordt nader op dit 
thema ingegaan middels lezingen en workshops, met bij
dragen van onder meer Andrea Fraser, Thomas Hirschhorn, 
Peter Osborne en Jacques Rancière. Deelname aan het sym
posium kost € 45 voor drie dagen of  € 15 per dag (inclusief  
lunch). Studenten betalen € 25 voor het hele weekend of  € 
10 per dag (www.vanabbemuseum.nl).

Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers. Keren 
Cytter (Israel) op di 18 oktober, Folkert de Jong op di 25 
oktober, Richard Deacon (Wales) op di 1 november, John 
Stezaker (England) op di 8 november, Ina van Zyl op di 15 
november (ZuidAfrika), Paulina Olowska (Polen) op di 22 
november. Telkens om 17u in De Ateliers, Amsterdam 
(www.deateliers.nl).

Witte de With – To Tell the Truth. Debatten over cul
tuurpolitiek en de publieke rol van Witte de With. Op wo 19 
oktober What Is Right and What Is Left onder leiding van 
Juan A. Gaitán, op wo 26 oktober Upstairs, Downstairs 
onder leiding van Zoë Gray, telkens om 19u in Witte de 
With, Rotterdam (www.wdw.nl).

bkkc/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 20 oktober 
met Jeroen de Leijer en op do 17 november met Liet Heringa. 
Het gesprek gaat telkens door om 20u in Auditorium De 
Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg (www.bkkc.nl en www.
depont.nl). Inkom € 4.

Lezing over Paul Van Hoeydonck. Naar aanleiding van 
de tentoonstelling van het abstracte werk van Paul Van 
Hoeydonck organiseert FeliXart Museum op za 5 november 
om 19u een lezing door Ernest Van Buynder met als titel 
Paul Van Hoeydonck, een artistieke nomade. 1955-1971. 
FeliXart Museum, Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos (www.
felixart.org).

He disappeared into complete silence. In het kader van 
de internationale groepstentoonstelling He disappeared into 
complete silence organiseert De Hallen Haarlem 9 evene
menten die aansluiten op de parabels van het gelijknamige 
werk van Louise Bourgeois. Zo zal er in connectie met de 
zesde parabel Leprosarium, Louisiana een lezingenavond 
plaatsvinden over leprozenhuizen, en aansluitend op de 
lugubere, zevende parabel, waarin een man zijn vrouw ver
moordt en een stoofpot van haar kookt, een besloten ‘diner/
debat’. Meer info via www.dehallen.nl.

Beeldende kunst
Beyond the Document. Hedendaagse Belgische foto-
grafen (Brussel). De zomertentoonstelling Beyond the 
Document. Hedendaagse Belgische fotografen is het resultaat 
van een samenwerking van de drie grootste Belgische 
instellingen waar fotografie onderzocht en getoond wordt 
(Bozar te Brussel, Musée de la Photographie Charleroi, 
FotoMuseum Antwerpen). Aan deze tentoonstelling gaat 

een merkwaardige geschiedenis vooraf. In de programma
brochure van vorig jaar werd immers een gelijkaardige ten
toonstelling aangekondigd, zij het onder de titel Belgische 
Fotografie 1980-2010. Ze zou plaatsvinden in het najaar 
van 2010 en een overzicht bieden van dertig jaar ‘creatieve 
fotografie’ in België, met werk van fotografen als Carl De 
Keyzer, Dirk Braeckman, Stefan Vanfleteren, Marie
Françoise Plissart, Gilbert Fastenaekens, Philippe Herbet, 
Chantal Maes, Vincen Beekman en vele anderen. Door een 
boycot moest deze tentoonstelling echter worden afgelast. 
Meer dan een derde van de aangezochte fotografen haakte 
af  uit onvrede met de plaats die de tentoonstelling toegewe
zen kreeg in Bozar, met de geringe voorbereidingstijd die 
hun werd vergund (enkele weken) en met het lege, nietszeg
gende concept dat aan de basis van de tentoonstelling lag. 
Het resultaat is dat de expo – overigens zonder veel uitleg – 
verschoven werd naar de zomerperiode van 2011. Terwijl 
de ondertitel – Hedendaagse Belgische fotografen – nog sugge
reert dat het min of  meer om dezelfde tentoonstelling zou 
gaan, blijkt uit de nieuwe titel – Beyond the Document – dat 
de ambities verlegd zijn. In plaats van een pure overzichts
expo, zou het nu om een thematische tentoonstelling gaan 
die een bepaalde fotografische sensibiliteit of  praktijk in het 
vizier probeert te krijgen. Ook de deelnemerslijst werd aan
gepast: er is nu geen sprake meer van Carl De Keyzer, Dirk 
Braeckman, Stefan Vanfleteren en MarieFrançoise Plissart.

De tentoonstelling vindt plaats in een eerder bescheiden 
zaal in het souterrain van Bozar. Sommige exposanten krij
gen één ruimte toebedeeld (Karin Borghouts, Thomas 
Chable of  Vincen Beekman bijvoorbeeld), andere moeten 
noodgedwongen een ruimte delen. Die gedwongen confron
tatie loopt niet altijd even vlot. Dat is al duidelijk bij het 
betreden van de eerste zaal, met werk van Gilbert 
Fastenaekens en van FeltenMassinger. De foto’s van 
Fastenaekens – uitgespreid op zes reusachtige lezenaars – 
staan in een verlaagd deel van de zaal opgesteld. Het publiek 
dat vanuit zijn comfortabele hoge positie ‘neerkijkt’ op de 
beelden, krijgt alle tijd om ze aandachtig te bestuderen: 
men verzinkt in het beeld, zoals men in een boek verdwijnt. 
De opnames van FeltenMassinger, aan de overzijde van de 
zaal, hangen daarentegen te dicht bij elkaar, te laag ook (op 
schouderhoogte), om eenzelfde studieuze kijkhouding aan 
te moedigen: men snelt eraan voorbij. En ook elders blijkt 
het de exposanten vaak te ontbreken aan de nodige ruimte 
om de specifieke kwaliteiten van hun werk tot hun recht te 
laten komen. In de serie van Chantal Maes bijvoorbeeld ver
liest het subtiele spel van herhaling en variatie daardoor 
zijn kracht.
 De tentoonstelling toont recent werk van 14 Belgische 
fotografen. Ze behoren niet tot dezelfde generatie – de jong
ste deelneemster, Lara Dhondt, is geboren in 1979, de oud
ste deelneemster, Véronique Massinger, in 1947 – maar 

Lara Dhondt

24m.00s. Shelters of  Refuse series, 2009
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SaturationJan De Cock

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58A
8300 Knokke-Heist
t +32 50 62 93 63
f +32 50 62 29 66
info@whiteoutstudio.be
www.whiteoutstudio.be

www.jandecock.net

Open Saturday and Sunday 2 pm–6 pm or by appointment

Jacqueline Kennedy Onassis 

Disambiguation # 1
Twisted Wood/Bois Tordu/Cromme Bosch, Knokke-Heist, BE
Bauhaus, Dessau, DE
National Library, Sarajevo, BA
Centre for Fine Arts, Brussels, BE
City of the Dead, Caïro, EG
Finis Terrae, Zwin Avenue, Knokke-Heist, BE

Saturation

The first in a series of 6 cahiers, published on the occasion of 
the exhibition project Jacqueline Kennedy Onassis,  
White-Out Studio, Knokke-Heist, BE
September 2011 – February 2012
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zouden een gelijkaardige visie op fotografie delen. Zo hou
den ze zich alle ver van digitale manipulatie, blijven ze 
trouw aan het descriptieve karakter van fotografie en ope
reren ze in eenzelfde documentaire traditie. Ze verschillen 
(uiteraard) in de thema’s die ze aankaarten, maar ook in de 
toon die ze aanslaan – van de kurkdroge, zakelijke nauwge
zetheid bij Karin Borghouts, Bert Danckaert, Herman van 
den Boom en Jan Kempenaers over de poëtische sensualiteit 
bij Thomas Chable en Philippe Herbet tot de meer experi
mentele attitude bij Chantal Maes, Arno Roncada, Vincen 
Beekman, FeltenMassinger en Lara Dhondt.
 Alhoewel de titel van de tentoonstelling – Voorbij het docu-
ment – de verwachting wekt dat we hier radicaal werk zullen 
aantreffen dat zich op een ware breuklijn bevindt, dat er 
nieuwe territoria voor de fotografie ontsloten worden of  ten 
minste een werkelijk vooruitstrevende fotografie te zien is 
die zich (eindelijk?) ontvoogd zou hebben van haar descrip
tieve aard, blijkt daar geen sprake van te zijn. De formele 
strategieën, de stilistische keuzes en de thema’s die we in 
deze tentoonstelling aantreffen, zijn vaak verrassend her
kenbaar. Ze zijn duidelijk geënt op een hele resem internati
onale en historische voorbeelden, gaande van de strenge 
documentaire school die zich in het zog van de Bechers ont
wikkelde tot de meer poëtische documentaire traditie van de 
Franse fotografie. Net zoals bij deze voorgangers zien we hier 
eenzelfde fascinatie voor banaliteit (Gilbert Fastenaekens), 
eenzelfde onderzoek naar het beeldkarakter van de fotogra
fische afbeelding (Bert Danckaert), eenzelfde voorliefde voor 
de exacte presentatie van het onderwerp (Jan Kempenaers), 
eenzelfde visie op het beeld als een analytisch instrument 
(Vincen Beekman) of  een sociologische commentaar 
(Herman van den Boom), eenzelfde virtuoos spel met zicht
baarheid en onzichtbaarheid (Karin Borghouts en Chantal 
Maes)… Uit dit alles blijkt nog maar eens dat de hedendaag
se Belgische fotografie zich ontwikkelt in een uitgesproken 
continuïteit met wat haar voorafgaat en omgeeft. Van revo
lutionaire nieuwlichterij is geen sprake, hooguit (in het 
beste geval) van uitdieping van reeds gekende fotografische 
praktijken.
 De titel moeten we dan ook met de nodige korrel zout 
nemen: meer dan wat opsmuk, een label om een disparaat 
groepje fotografen alsnog van een vage en nietszeggende 
identiteit te voorzien, is hij niet. Dat blijkt ook al uit de moei
te die het de curatoren blijkbaar kost om het begrip ‘docu
ment’ precies in te vullen. In de begeleidende catalogus 
wordt het nu eens beschouwd als een synoniem voor een 
wetenschappelijke registratie, dan weer als een voortbreng
sel van de mediagenieke fotografie (pers en reportagefoto
grafie) en op een bepaald moment zelfs als het product van 
de documentaire stijl van de zogenaamde School van 
Düsseldorf. Hoe curatoren het begrip ‘document’ echter 
ook invullen, het veld dat zich ‘voorbij het document’ opent, 
wordt meteen zo ruim dat het begrip geen enkele kritische 
meerwaarde biedt.
 Het valt dan ook te betreuren dat deze tentoonstelling 
door conceptuele armoede niet verder komt dan deze losse 
presentatie van het werk van 14 fotografen. Een prikkelend 
overzicht van wat vandaag relevant kan zijn in de Belgische 
fotografie ontbreekt nog steeds. In Rotterdam heeft men 
vorig jaar met Quickscan NL een eerste lovenswaardige 
poging ondernomen om dit voor de Nederlandse fotografie 
te doen. Waarop wacht men om ook hier het terrein van de 
actuele fotografie eens grondig in kaart te brengen, om het 
veld secuur om te ploegen en nieuw, nog onzichtbaar talent 
naar boven te halen? Steven Humblet

p Beyond the Document. Hedendaagse Belgische fotografen, tot 
25 september in het Paleis voor Schone Kunsten, Raven
steinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; www.bozar.be).

George Condo – Mental States. Alles wat George Condo 
(1957) waardeert in het werk van Pablo Picasso is in 
Memories of  Picasso (1989) terug te vinden: de kakelbonte 
kleuren, de zwierige lussen, de hoekige vormen. Zelfs de bra
voure waarmee het doek geschilderd is, herinnert aan de 
Spaanse alleskunner. Maar een modern meesterwerk is het 
niet. Het kan alleen maar veinzen dat het dat is. Het schilde
rij mag bedoeld zijn als hommage, het blijft een pastiche. 
Nabootsing is de drijvende kracht achter Condo’s werk.
 Al sinds zijn doorbraak begin jaren 80, toen hij met Jean
Michel Basquiat en Keith Haring de schilderkunst in de 
New Yorkse East Village nieuw elan gaf, wordt over de aard 
van Condo’s werk getwist. Meer dan eens is het beschreven 
als een ‘simulacrum’, om een modewoord uit die jaren te 
gebruiken, een simulatie van wat schilderkunst eens was. 
Anders gezegd, Condo maakt schilderijen over schilder
kunst die niet meer wordt gemaakt. De kunstenaar zelf  gaf  
voeding aan deze interpretatie toen hij in een interview in 
2003 zijn werk omschreef  als ‘an artificial, simulated 
American view of  what European painting looked like’.
 Dat is precies wat de tentoonstelling van Condo’s werk uit 
de afgelopen dertig jaar in Museum Boijmans Van 
Beuningen laat zien: een reeks verknipte herinneringen aan 
de meesterwerken van Rembrandt, Velázquez, Goya, Manet, 
Picasso, De Chirico, Miró, De Kooning. De rijke traditie van 
de schilderkunst levert de kunstenaar genres, stijlen, tech
nieken en motieven, in grote hoeveelheden en in eindeloze 
variaties. Ze is de bron van al zijn werk.
 Het stijlmiddel van de pastiche maakt Condo’s werk 
typisch voor de postmoderne jaren 80 en in dat opzicht ook 
sterk verwant aan bijvoorbeeld het werk van Cindy 
Sherman. Gedurende een half  jaar deelde Condo een atelier 
met Walter Dahn in Duitsland en was hij een belangrijke 
schakel in de intercontinentale kunstenaarscontacten tus
sen New York en Keulen. Van deze historische achtergron
den is in de tentoonstelling geen spoor te bekennen. Condo 

wordt op een voetstuk gehesen als een eigentijds genie dat 
voortbouwt op oude meesters en klassiek modernen. Wat 
de tentoonstelling echter vooral aan het licht brengt, is de 
onoverbrugbare afstand tussen zijn schilderspraktijk en de 
schilderkunst die zijn bron van inspiratie is.
 Feit is dat Condo’s schilderijen minder gedateerd ogen 
dan die van menig voormalige bentgenoot. Dat is opmerke
lijk, want van eeuwige schoonheid is bepaald geen sprake. 
Bij Condo kijkt de muze in de lachspiegel. De meest bizarre 
figuren verschijnen ten tonele. We herkennen de protago
nisten van de vertrouwde museumstukken – kardinalen, 
stadhouders, heiligen, koningen – maar hun waardigheid 
hebben zij afgelegd. Ze zijn veranderd in hysterische pop
penkastpoppen met uitpuilende ogen, vervormde kaken en 
opgezwollen wangen. Fictieve personages zijn het, verzin
sels van een getroebleerde geest, die tot leven komen wan
neer verstandelijke vermogens op het punt staan te bezwij
ken. Niet voor niets heet de tentoonstelling Mental States. 
Condo voert ons langs de randen van het absurde, het 
onzinnige, het geëxalteerde. Reden waarom de tentoonstel
ling bij uitstek op zijn plaats is te midden van de surrealisti
sche kunst waar het Rotterdams museum om bekend staat.
 Condo bewijst dat er zoiets als ‘schildershumor’ bestaat, 
een vorm van picturale practical jokes. Neem bijvoorbeeld 
Jesus (2002). Het is een krankjorum portret van iemand die 
de ontspoorde broer van Anton Geesink zou kunnen zijn: 
een verwilderde hippie met een stierennek, enorme flap
oren, die ons ontzet aanstaart met de wijd opengesperde 
Donald Duckogen van een gedrogeerde. De Heiland als psy
chiatrisch geval, even monsterlijk als innemend. Hij die de 
zonden der mensheid op zich nam, lijkt nu behept met al 
haar neurosen. Toegegeven, subtiel is het niet, maar ook 
kolder kan geestig zijn.
 De meeste van Condo’s imaginaire portretten zijn bijeen
gebracht op een enorme wand die van vloer tot plafond is 
volgehangen. De presentatie doet de werken geen recht. 
Door de overrompelende hoeveelheid, de contrasterende stij
len en formaten en de lukrake combinaties dreigen de schil
derijen ten onder te gaan in een zee van onverschilligheid.
 Dat het beter kan, bewijzen daaropvolgende zalen. Daar 
hangen de werken gewoon op ooghoogte en ze krijgen er 
ruimte. Terugkerende figuren zijn de butler, de serveerster, 
de dakloze en de alcoholist. Ook vertegenwoordigers van de 
bevoorrechte klasse maken hun opwachting: de top dogs 
van de high finance, de speculanten die de wereld in een 
diepe economische crisis hebben gestort en die waarschijn
lijk ook de klantenkring van de kunstenaar vormen. The 
Stockbroker (2002) toont een halfnaakte beurshandelaar en 
zijn afzichtelijke vrouw, die een pop voor zijn kruis houdt. 
Het statusbevestigende portret van de machtigen der aarde 
wordt hier gekruist met de karikaturale stijl van het 
Amerikaanse stripblad MAD. Het pleit voor Condo dat hij 
zijn eigen supportgroep niet spaart, maar zijn spot is even 
onschuldig als die van de hofnar die alles mag zeggen maar 
door niemand wordt gehoord.
 De focus op techniek en traditie van de schilderkunst is 
Condo’s kracht en zwakte tegelijk. Zijn kracht, omdat hij pro
vocerende, hilarische en bevrijdende antwoorden formuleert 
op de vragen wat en hoe te schilderen. Zijn zwakte, omdat 
zijn schilderkunst buiten die mediumspecifieke reflecties wei
nig om het lijf  heeft. Welbeschouwd heeft Condo niet veel 
toegevoegd aan hetgeen zijn voorgangers tot stand hebben 
gebracht. Een eigentijdse meester is hij niet. Maar zijn pictu
rale grappen tekenen een onbedwingbare lach op het gezicht 
– en dat is ook een verdienste. Dominic van den Boogerd

p George Condo – Mental States tot 25 september in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 1820, 3015 CX 
Rotterdam (010/441.94.00; www.boijmans.nl).
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Meeting Points 6: Locus Agonistes – 
Practices and Logics of the Civic is a 
multidisciplinary event initiated 
by The Young Arab Theatre Fund 
(Brussels). Meeting Points 6 is 
organized in coproduction with 
Argos Centre for Art and Media 
(Brussels), Beirut Art Center (Beirut), 
Haus der Kulturen der Welt (Berlin), 
Royal Flemish Theatre (Brussels), La 
Société l’Art Rue (Tunis), Makan Art 
Space (Amman), Onassis Cultural 
Center (Athens), Opera House 
(Damascus) and The Townhouse 
Gallery (Cairo).

George Condo

The Stockbroker, 2002, collectie van Vicki en Kent Logan
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L E M P E R T Z

Wolstraat 1   1000 Brussel   phone 02 ⁄ 514 05 86   fax 02 ⁄ 511 48 24
Neumarkt 3 50667 Cologne phone +49/221 ⁄ 925729 -0  fax - 6   

brussel@Lempertz.com    www.Lempertz.com

Joannis Avramidis. Figur I. 1963. Bronze, H ca. 163 cm. Sold for: € 126.000,-

AUCTIONS 2011

PHOTOGRAPHY   2. DEC.

CONTEMPORARY ART   2. DEC.

MODERN ART   3. DEC.

CONSIGNMENTS ARE WELCOME

CATALOGUES UPON REQUEST AND ONLINE

De Witte Raaf_Lempertz_9-11_1  26.08.11  11:36  Seite 1

De Hallen Haarlem 

‘He disappeared into complete  
silence: re-reading a single  
artwork by Louise Bourgeois’

23 september – 4 december 2011

Alighiero e Boetti, Charles Atlas, 
Sven Augustijnen, Robert Barry, 
Zarina Bhimji, Louise Bourgeois, 
Carol Bove, James Lee Byars, 
Antonia Carrara, Tacita Dean, 
Tracey Emin, Roni Horn,  
Zoe Leonard, Tala Madani,  
Paul McCarthy & Mike Kelley, 
Rory Pilgrim, Pamela Rosenkranz, 
Francesco Vezzoli, Amanda 
Wasielewski, en de ‘Machine 
Torture’, oorspronkelijk ver- 
vaardigd i.o.v. Harald Szeemann.
 
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen 
i.h.k.v. de curatorenbeurs 2011 van De 
Hallen Haarlem. Deze tweejaarlijkse beurs 
wordt financieel mogelijk gemaakt door de 
Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise 
Scholten Stichting. 

Zie dehallenhaarlem.nl voor 
evenementen programma  
bij deze tentoonstelling. Volg  
de curatoren op hun weblog:  
hedisappeared.tumblr.com

 De Hallen Haarlem
 Grote Markt 16, Haarlem
 Di - za 1100 – 1700 
 Zo 1200 – 1700 uur

www.dehallenhaarlem.nl
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Recollections: Op Losse Schroeven. Begin augustus 
opende in het Temporary Stedelijk 2 (TS 2) te Amsterdam 
de tweede editie van de tentoonstellingsserie Recollections. 
In deze serie wordt vanuit actuele probleemstellingen 
teruggekeken naar legendarische tentoonstellingen uit het 
verleden van het Stedelijk. Het is een uitdagend initiatief. De 
samenstelling is in handen van Margriet Schavemaker 
(hoofd collectie en onderzoek), die vooral voor de tweede 
aflevering bijgestaan wordt door directeur Ann Goldstein. 
Beiden gingen in het Stedelijk aan de slag tijdens de periode 
waarin het museum gesloten was voor de renovatie en uit
breiding van het gebouw. Je zou Recollections dan ook kun
nen begrijpen als een manier om de nieuwe dialoog aan te 
geven die het museum wil aangaan met zijn roemrijk verle
den. In de eerste aflevering van Recollections (maartjuli 
2011) werden de tentoonstellingen Bewogen Beweging 
(1961) en Dylaby (1962) in herinnering gebracht. Momen
teel loopt de tweede editie, die handelt over Op Losse 
Schroeven. Situaties en Cryptostructuren (1969).
 De eerste editie van Recollections bestond voornamelijk uit 
materiaal uit de tentoonstellings en fotoarchieven van het 
Stedelijk, naast enkele overgebleven memorabilia (zoals een 
postkaart van Niki de Saint Phalle aan Sandberg), een werk 
van Calder en enkele werken van Jean Tinguely, medecura
tor van Dylaby en een sleutelfiguur in beide tentoonstellin
gen. Dat de presentatie op archiefmateriaal en memorabilia 
steunde, was vooral in het geval van de tweede tentoonstel
ling niet zo verwonderlijk. Dylaby was immers opgebouwd 
uit zes environments die de kunstenaars ter plekke creëer
den, met goedkoop materiaal dat ze ter plaatse kochten, en 
waarvan het grootste deel na afloop op de schroothoop 
terechtkwam. De foto’s, uitvergrote persknipsels en brief
wisseling tussen de betrokken musea en kunstenaars illus
treerden hier in de eerste plaats datgene waarvoor de ten
toonstelling altijd wordt herinnerd. Voor Bewogen Beweging 
is dat enerzijds de innovatieve manier waarop toeschouwers 
werden aangemoedigd om in interactie te treden met de 
geëxposeerde stukken, ze aan te raken, ertussen te bewegen, 
en er vaak letterlijk mee te spelen; en anderzijds het vernieu
wende samenwerkingsmodel waarbij de twee museumdi
recteuren Willem Sandberg en Pontus Hultèn (Moderna 
Museet Stockholm) met elkaar en met de kunstenaars 
Daniel Spoerri en Jean Tinguely in gesprek gingen. Dylaby 
werd vooral bekend als een voorloper in het exposeren van 
in situ gecreëerde environments of  installaties. Beide ten
toonstellingen lokten de nodige controverses uit in de pers.
 Het was evenwel jammer dat deze presentatie de gelegen
heid liet voorbijgaan om het gangbare beeld van beide ten
toonstellingen bij te stellen. Zo verzuimt de tentoonstelling 
te wijzen op de ongelijke rol die Sandberg en Hultèn speel
den in de voorbereiding van Bewogen Beweging. Uit de cor
respondentie tussen Sandberg, Hultèn en Spoerri in het 
eigen archief  blijkt namelijk dat Hultèn al vanaf  het mid
den van de jaren 50 een tentoonstelling plande over bewe
ging in de kunst. Sandberg, van zijn kant, stelde pas in 
1960 een gelijkaardige tentoonstelling voor aan Daniel 
Spoerri. Nadat Spoerri hem informeerde over Hultèns plan
nen, kwam het tot een samenwerking tussen beide muse
umdirecteuren (zie de brieven 15, 16 en 29 augustus 1960, 
17 september 1960, 10 en 14 oktober 1960, Stedelijk 
Museum tentoonstellingsarchieven, map 39801981).
 Ook de tweede aflevering van Recollections over Op Losse 
Schroeven bestaat deels uit documenten uit het museumar
chief, maar in vergelijking met de eerste editie wordt meer 
uit de collectie van het Stedelijk geput. Het is verrassend om 
zien dat een tentoonstelling die doorgaans wordt herinnerd 
voor zijn conceptuele en performatieve werken, thans in de 
eerste plaats wordt bekeken vanuit zijn impact op de perma
nente collectie. Onder de archiefdocumenten die we te zien 

krijgen, bevinden zich onder meer notities van curator Wim 
Beeren, alsook briefwisseling en een slideshow met foto’s 
van de tentoonstelling en de catalogus. Wie over een smart-
phone beschikt, kan een virtuele rondleiding maken door de 
ruimtes van het Stedelijk, zoals die er ten tijde van de ten
toonstelling uitzagen. De tour wordt omkaderd met gede
tailleerde informatie in audiovisuele vorm.
 Net als bij Beeren gaat het in deze presentatie om de ver
anderingen die optreden in de aard van (het materiële 

karakter van) het object. De betreffende kunstenaars uit die 
tijd experimenteerden met conceptuele, performatieve en 
situationeel gebonden strategieën, of  ze gebruikten lucht of  
gas of  ‘informatie’ als ‘materiaal’ voor hun uiterst vergan
kelijke werk. Uit zijn nota’s, die getoond worden in de twee
de zaal, blijkt dat de klemtoon in Beerens aanvankelijke 
opzet lag op materialiteit en dat hij zich genoodzaakt zag 
zijn vertrekpunt bij te stellen naarmate hij meer kunste
naars leerde kennen. Voor sommigen onder hen, onder wie 
Piero Gilardi en Lawrence Weiner, stond de idee van een 
museumtentoonstelling volledig haaks op hun visie en 
praktijk.
 Die spanning wordt alleen nog maar geaccentueerd als je 
de ambitie van het museum in ogenschouw neemt om alles 
te verzamelen wat maar enigszins kon worden verzameld van 
deze nochtans immateriële, tijdelijke of  vergankelijke kunst. 
Recollections verhult die spanning allerminst. Symptomatisch 
is trouwens dat veel werken niet afkomstig zijn uit de oor
spronkelijke tentoonstelling van 42 jaar terug. Het gaat om 
andere werken van kunstenaars die aan Op Losse Schroeven 
deelnamen; ze zijn voor het merendeel afkomstig uit de col
lectie van het Stedelijk en worden meestal begeleid door een 
notitie waarin de relatie met de bijdragen van de betreffende 
kunstenaar aan de oorspronkelijke tentoonstelling wordt 
toegelicht. Bezoekers met een smart phone kunnen via de 
virtuele rondleiding nagaan hoeveel vrijheden de curatoren 
zich op dit vlak hebben veroorloofd. Men kan deze benade
ring problematisch vinden, maar het maakt de tweede afleve
ring van Recollections tegelijk gelaagder en gedurfder dan de 
eerste. Alleen is het wel jammer dat de problematiek van het 
bewaren en tonen van deze efemere en vergankelijke kunst 
niet aan bod komt.  Eva Fotiadi

p Recollections: Bewogen Beweging (1961) & Dylaby (1962) 
liep vanaf  3 maart tot eind juli. Recollections: Op Losse 
Schroeven (1969) loopt sinds 2 augustus in het Stedelijk 
Museum,  Paulus Potterstraat 13,  1071 CX Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

De nieuwe collectiepresentatie in de Berlinische 
Galerie. Sinds de opening van de Berlinische Galerie in 
2004 bestond er een discrepantie tussen de vaste collectie 
op de bovenste verdieping en de tijdelijke tentoonstellingen 
op de begane grond. Dit was te wijten aan de onpraktische 
ruimtelijke indeling van het voormalig glasdepot uit 1964 
in de Berlijnse stadswijk Kreuzberg waar het Landesmuseum 
für Bildende Kunst, Fotografie und Architektur is gehuis
vest. De rommelige binnenruimten met diagonale wanden 
en het ontbreken van een duidelijke routing ondermijnden 
de coherentie van de vaste collectie, waardoor deze jaren
lang als onsamenhangend aanhangsel onderbelicht bleef.
 Sinds juni is deze collectie van Berlijnse kunst tussen 
1880 en 1980 in een nieuwe presentatie te zien. De herin
richting van de eerste verdieping werd bedacht door direc
teur Thomas Köhler (die in 2010 werd aangesteld) en de 
Canadese architect David Saik, die zich in zijn werk laat 
inspireren door Donald Judd. Saik creëerde zeventien goed 
geproportioneerde ruimtes als antwoord op de vierkante 
architectuur. Door middel van subtiele kleurnuances op de 
wanden wordt de atmosfeer van de verschillende histori
sche periodes ondersteund.
 De bezoeker krijgt de vierhonderd beste werken van de 
collectie te zien. Een van de hoogtepunten zijn de snapshots 
van de eigenlijk als tekenaar bekend geworden Heinrich 
Zille. Hij fotografeerde alledaagse taferelen in Berlijn ten 
tijde van de industrialisatie in de 19de eeuw. Ze werden in 
1966 terloops ontdekt en passen vanwege de stadshistori
sche waarde goed in de verzameling.

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa
Architectuurpodium Assen CM

www.smahk.nl
Venestraat 88, 9402 GP Assen NL

Postbus 184, 9400 AD Assen NL

+31(0)592 315316  info@smahk.nl

t/m 9 oktober 2011 -  Protest & Prominence
Fotografie ven Jitske Hagens, Khiang H. Hei en Apostolis Zolotakis

16 september 2011 - De salongedachte en 88 andere mogelijkheden
Antien Frets en Jerry Bisschop

27 oktober t/m 6 november 2011 - Tentoonstelling InZicht
Kunstenaars uit de regio Assen

11 november t/m 3 december 2011 - Beelden bij Gebouwen
Kunst in relatie tot stedelijke architectuur

25 november 2011 - Sandberglezing
Daan Roosegaarde en Hans van den Ban over Beelden bij Gebouwen

SMAHK

Jean Tinguely

Radio Dylaby, 1962, collectie Stedelijk Museum Amsterdam, 
c/o Pictoright Amsterdam 2011

Willem Sandberg met Niki de Saint Phalle en Simon Vinkenoog in de 
schiettent tijdens Dylaby, 1962. Foto: Ed van der Elsken, collectie Stedelijk 

Museum Amsterdam
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Opening Of the new space  
17 & 18.09.2011

change Of address
Brusselmans / Coussement / De Clercq /De Lepeleire
De Wilde / Driesen / Dufait / Eussen / Geurts / Guilmot
Hinrichs / Hrabluik / Spínola / Sullivan / Swennen
Tyfus / Van Snick / Verwée / Vranken / Wenzel exhibition 

runs until 30.10
Wed - Sun from 2 - 6 pm

& by appointment
T + 32 9 324 45 29

www.tatjanapieters.com

new location
Nieuwevaart 124

B - 9000 Gent

GaLEriE tatjana pieters

Ename Actueel

Stijn Ank
Ben Benaouisse

Stefano Cagol
Audrey Cottin

Koen De Decker
Lara Dhondt

Masashi Echigo
Ermias Kifleyesus

Joris Van de Moortel
Hannes Van Severen

Sarah Westphal
curator Hans Martens

27 augustus – 16 oktober 2011

praktische informatie

waar
Provinciaal Archeologisch Museum (pam) Ename
Lijnwaadmarkt 20, 9700 Oudenaarde-Ename

locaties
museum
archeologisch park
Sint-Laurentiuskerk
dorpsplein

openingsuren
museum: 9.30–17.00 uur (maandag gesloten)
archeologisch park & dorpsplein: vrij toegankelijk
Sint-Laurentiuskerk: openingsuren via museum

toegangsprijzen pam Ename
2,50 euro / 1,25 euro

info
tel. 055 30 90 40 · museum@ename974.org · www.pam-ename.be Er

m
ia

s 
Ki

fle
ye

su
s,

 ‘U
nt

it
le

d’
 (d

et
ai

l)
, 2

0
10

 (2
0

0
x2

92
 c

m
, m

ix
ed

 m
ed

ia
 o

p 
te

xt
ie

l)

Through a Glass Darkly, 1961
© The Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
Margaret Herrick Library

Autumn Sonata - foto: Arne Carlsson
© 1978 AB Svensk Filmindustria

 

van 14 oktober 2011 tot 15 januari 2012
dagelijks van 10 tot 17 uur (toegang tot 16.30 uur)

gesloten op maandag en op 25-12 en 1-1
toegang: 8/6/4 euro

Te zien in het Caermerklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) - 9000 Gent
tel. 09-269 29 10

caermersklooster@oost-vlaanderen.be 

www.caermersklooster.be - www.fi lmfestival.be Persona © 1966 AB Svensk Filmindustri 
foto: Bo A. Vibenius

Ingmar Bergman
over waarheid & leugen

TENTOONSTELLING

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

OUVERT DU MAR AU SAM 14:30 – 18:00 / RUE DU CANAL 13  – 100 BRUXELLES / OPEN VAN DI T/M ZA 14:30 – 18:00 / VAARTSTRAAT 13 – 1000 BRUSSEL
T: +32 (0)2 219 14 22 – F: +32 (0)2 219 37 21 – E: greta.meert@skynet.be

Technique & SenTimenT
Een tentoonstelling gecureerd door Didier Vermeiren, met werk van een internationale selectie jonge beeldhouwers.

tentoonstelling: 10/09 – 05/11 
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Ook is het museum een ruimte verschuldigd aan de Berliner 
Secession met zijn voortrekkers Max Liebermann en Lovis 
Corinth. Van de laatste hangen drie van de elf  panelen van 
zijn opvallend grafisch uitgewerkte Odyssee cyclus aan de 
wand. In de gangen van deze ruimtes vindt de bezoeker in 
vitrines informatie over het expressionistische tijdschrift en 
de galerie Der Sturm van Herwardt Walden en over de radi
cale kunstenaarsvereniging uit het interbellum Die 
November gruppe.
 De daaropvolgende antracietgekleurde zaal is gewijd aan 
de Berlijnse dadabeweging. Op mystificerende wijze wordt 
de presentatie van de Erste Internationale DadaMesse in 
1920 te Berlijn geëvoceerd. Zelfs de uit het plafond zweven
de dadapop van de kunstenares Hannah Höch is een letter
lijk beeldcitaat uit de tentoonstelling van destijds. Met de 
titel Internationale Drehscheibe wordt Berlijn gepresenteerd 
als een internationaal toevluchtsoord dat in de jaren 20 

ruim 200.000 Russen herbergde. De baanbrekende 
Prounen raum van El Lissitzky, in 1923 gemaakt voor de 
Große Berliner Kunstausstellung, en de sculpturen van 
Naum Gabo en Vladimir Tatlin herinneren aan de Russische 
tijd in de Duitse hoofdstad.
 Een opzettelijke ingreep in de opstelling is naar mijn 
mening het fysiek ‘buitensluiten’ van de Tweede 
Wereldoorlog. Dit collectieonderdeel kan gemakkelijk over 
het hoofd worden gezien doordat het in de hoek van de ver
dieping is gesitueerd. Het museum laat deze collectiestuk
ken zowel in de aankondiging als in de rondleiding onbe
sproken. Mocht de bezoeker toch afdwalen, dan komt hij 
onder andere oog in oog te staan met de propagandafoto
grafie uit het Derde Rijk en een nagebouwde maquette voor 
de niet gerealiseerde Große Halle in de Welthauptstad 
Germania van Albert Speer. In de andere zaal duiden de 
foto’s van Georgij Petrusow op de verwoestende impact van 
de oorlog op de stad. Van de geestelijke verwerking van de 
StundeNullperiode getuigt bijvoorbeeld Karl Hofers 
Totentanz uit 1946.
 In de verbindingsruimte naar de jaren 50 is een panora
mafoto van de stadsfotograaf  Fritz Tiedemann (later 
bewerkt door Messmer) te zien waarop het zwaar bescha
digde Pruisische Stadtschloss wordt afgebeeld. Tiedemann 
maakte de foto in opdracht van de OostBerlijnse magis
traat kort voordat het gebouw werd opgeblazen. De herha
ling van de kapotte bouwelementen in de façade zorgt voor 
een haast Andreas Gurskyachtige esthetiek. Aan de hand 
van de verschillende bouwprogramma’s en architectoni
sche tekeningen wordt de naoorlogse context in de opge
deelde stad inzichtelijk gemaakt. Waar in OostBerlijn de 
KarlMarxAllee in rap tempo oprees, werd in WestBerlijn 
het Hansaviertel uit de grond gestampt.
 In het laatste gedeelte van de tentoonstelling worden ook 
de hiaten in de collectie duidelijk merkbaar; de naoorlogse 
beeldende kunst beperkt zich tot in het Westen werkende 
kunstenaars. En dat terwijl de foto’s van WestBerlijnse 
arbeiders van Michael Schmidt in de serie Berlin-Wedding 
1976/1977 juist een mooie dialoog zouden kunnen vor
men met de OostBerlijnse impressies van de stad en haar 
stedelingen in het werk van bijvoorbeeld Gundula Schulze
Eldowy, Helga Paris, Erasmus Schröter of  Ulrich Wüst.
 Al bij al is de nieuwe collectiepresentatie een enigszins 
brave tentoonstelling die elk risico omzeilt. Ze is ongetwij
feld erg functioneel en geeft een compact overzicht van de 
vaste collectie van het Landesmuseum in keurig verzorgde 
ruimtes. En daarmee zijn de museumdirecteur en de archi
tect geslaagd in wat hen voor ogen stond. Faby Bierhoff

p Kunst in Berlin 1880-1980 sinds 17 juni in de Berlinische 
Galerie, Alte Jakobstraße 124128, 10969 Berlin 
(030/78.90.26.00; www.berlinischegalerie.de). 

Beeldende kunst – terugblik
In de marge. Museum Dr. Guislain. Afgelopen zomer 
was er in het Museum Dr. Guislain werk te zien van 22 
Belgische fotografen, losjes gegroepeerd rond het thema In 
de marge. Het thema werd door curator Kaat Dejonghe 
opsommend ingevuld als ‘het afwijkende, het delinquente, 
het buitengewone, het onopgemerkte, het ordinaire’. We 
kregen er reeksen te zien over Roma in de sloppenwijken 
van Kosice en Hermanovce in Slowakije (Filip Claus), over 
Palestijnse vrouwen in de bezette gebieden (Brigitte 
Grignet), over de architecturale ontsporingen aan de 
Spaanse kustlijn (Nick Hannes), over de erbarmelijke leef
omstandigheden in de werk en strafkampen in Siberië 
(Carl De Keyzer), over de wraakroepende toestand waarin 
de OostEuropese gezondheids en ziekenzorg zich bevindt 
(Tim Dirven). Maar we konden er evengoed een reeks over 
het kleurrijke, feestvierende en licht beschonken België van 
de jaren 70 en 80 aantreffen (Harry Gruyaert) of  samen 
met de fotografe even binnenkijken in rommelige 
Amerikaanse interieurs (Bieke Depoorter). Als bezoeker 
wandelde men van de ene reeks naar de andere, nu eens 
vertederd door de tegelijkertijd dreigende en amusante zoö
logische opnames van Michel Vanden Eeckhout, dan weer 
geprikkeld tot moreel verzet door de confrontatie met een 
stuitend onrecht (zoals in de reeks van Dieter Telemans over 
het tragische lot van albino’s in Tanzania).
 Soms sprong er een reeks uit, puur op basis van haar 
esthetische kwaliteit, zoals de wat enigmatische ‘portret
tenreeks’ van Marc Trivier of  de in dramatische zwartwit
contrasten gevatte reportage van Gert Jochems uit (alweer) 
Siberië. Vooral dat laatste werk – een schrijnend verslag van 
desolaatheid, armoede en existentiële eenzaamheid – impo
neerde door de manier waarop de fotograaf  erin slaagt zijn 
eigen positie als buitenstaander te laten doorklinken. Zijn 
beelden lijken nog het meest op het product van een koorts
droom, gevuld met ongrijpbare fantomen en onpeilbare 
gebeurtenissen. Het cinematografische effect van zijn serie 
zorgt ervoor dat de pure transcriptie van de wereld wordt 
geïnjecteerd met een flinke dosis fictie. Dit werk is zowat 
alles wat reportagefotografie niet behoort te zijn: resoluut 
subjectief, zelfs tendentieus, emotioneel, atmosferisch in 
plaats van neutraal en beschrijvend… Het is een reeks die 
een ervaring wil oproepen, eerder dan inzicht te geven in 
een concrete situatie. En toch ontstaat het gevoel dat we 
juist hier, in deze fictieve ruimte, zo uitdrukkelijk bezet door 
de fotograaf, dichter bij de kern van het onderwerp komen 
dan bij een ‘klassieke’ reportage.
 Maar deze zeldzame lichtpunten konden niet verhelen 
dat de tentoonstelling als geheel een wat teleurstellende 
indruk naliet. ‘In de marge’ wordt zo ruim gedefinieerd dat 

Naum Gabo

Konstruktiver Torso, 1917/18, Modell. Foto: Nina Williams

Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 / 2514 HA
Den Haag / T. 070-3658985 / E. info@stroom.nl
www.stroom.nl / Open: wo t/m zo 12-17 uur

Until it stops 
resembling itself 
Hans van 
Houwelingen
4 sept. t/m 11 
dec. 2011
Op loopafstand van het centrum van de Nederlandse politiek 
en onder het toeziend oog van Thorbecke en Spinoza zet  
Van Houwelingen het denken over kunst in relatie tot  de 
openbare ruimte op scherp.

Beste Lezer,

U kan De Witte Raaf ook bij u thuis in de bus 
ontvangen. Een abonnement kost € 25. Voor 

€ 37,50 kan u bij het abonnement bovendien 
een van onderstaande publicaties bestellen. 
Uw abonnement betekent een belangrijke 
steun voor het blad.

— Carl Einstein, Bebuquin of  de dilet-
tanten van het wonder, Yves Gevaert, 
1912 (vert. 1998)

—  Dirk Lauwaert. Artikels, Yves 
Gevaert, 1996

—  Frank Vande Veire, De geplooide 
voorstelling. Essays over kunst,  
Yves Gevaert, 1997

—  Dirk Lauwaert, Dromen van een 
expeditie, Geschriften over film 1971-
2001, Uitgeverij Vantilt, 2006

—  Koen Brams & Dirk Pültau,  
The Clandestine in the Work of  Jef  
Cornelis, Jan Van Eyck Academie, 2009

Verdere info vindt u in het colofon.

ABONNEMENT
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de Appel Jongensschool
Eerste Jacob van Campenstraat 59, Amsterdam

www.deappel.nl

1155  ookkttoobbeerr  ––
88  jjaannuuaarrii  22001122

Opening vrijdag 
14 oktober, 18–21u
SOLOTENTOONSTELLING
SSvveenn  AAuugguussttiijjnneenn    
""SSppeeccttrreess""

A

Exhibition        Cinema        SPSound        Studios        LAB111

ARIE BIEMONDSTRAAT 105 - 113
NL - 1054 PD AMSTERDAM
PHONE +31 20 42 75951
WWW.SMARTPROJECTSPACE.NET
OPEN:  12.00 - 22.00

 : HYPERCOLON :
THE STATEMENT SERIES

Nathaniel Mellors & Chris Bloor
Opening Saturday 3 September 2011,19 hrs

Exhibition until 13 November 2011
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men zich kan afvragen wat er zich dan in ‘het centrum’ zou 
moeten bevinden. Wat is er uiteindelijk zo afwijkend aan 
Koptische tatoeëerders (Jan Locus) of  aan de beoefenaars 
van voodoo (een reeks van Gaël Turine die hier een hele zaal 
mag vullen)? Is immers niet elke religie buitengewoon, 
zeker vanuit het perspectief  van hen die dat geloof  niet aan
hangen? En is er eigenlijk iets vreemds aan een vader en 
zoon die passioneel van voetbal houden (Jimmy Kets)? 
Waarom hen dan hier opvoeren als zonderlingen, als rari
teiten? Uiteindelijk komt men niet verder dan een wel heel 
voorspelbare invulling van het begrip ‘marginaliteit’: alles 
wat niet beantwoordt aan de leefwereld van de hypotheti
sche tentoonstellingsbezoeker wordt als ‘vreemd’ weggezet. 
Of  de fotografen die zich engageren om complexe maat
schappelijke mutaties in beeld te krijgen (zoals John Vink in 
zijn serie over de onteigeningsproblematiek in het naoor
logse Cambodja) ook vinden dat ze zich met marginale feno
menen bezighouden, is nog maar de vraag.
 Maar uiteindelijk deed deze thematiek er voor de curator 
niet echt toe. De tentoonstelling ging niet echt over ‘margi
naliteit’ en al evenmin over de relatie tussen ‘fotografie en 
het marginale’, zo blijkt uit een gesprek van Eric Min met 
Kaat Dejonghe, opgenomen in de catalogus. Dejonghe zegt 
vooral sterke, ‘krachtige’ beelden te willen tonen: beelden 
die ‘voor zichzelf  spreken’, die de toeschouwer ‘esthetisch’ 
kunnen treffen. (Wat die esthetische criteria dan precies 
inhouden wordt nergens duidelijk gemaakt.) Uiteindelijk 
gaat het dus niet om de documentaire inhoud, maar om de 
‘mooie plaatjes’. Dat werd al duidelijk nog voor men de 
eigenlijke tentoonstellingsruimte betrad. In de open patio 
voor de ingang van het museum werd een reeks beelden 
van Carl De Keyzer (uit zijn serie Zona. Siberian Prison 
Camps) opgespannen. De op canvas gedrukte beelden hin
gen er zonder enige beschutting, overgeleverd aan weer en 
wind, zonder enige duiding ook, als kleurrijke, heldere, lees
bare beelden die men kan ontraadselen door er simpelweg 
naar te kijken. Op geen enkel moment werden deze beelden 
als foto’s behandeld, dat wil zeggen als het product van een 
specifiek genre, van een specifieke manier van kijken, 
bestemd voor een specifieke markt, gemaakt op een speci
fieke plaats en welbepaald moment in de geschiedenis. Deze 

vragen lossen op in de vage esthetische sensatie die het 
publiek geacht wordt te ondergaan. 
 Het (al te) brede thema zorgde uiteindelijk voor een pure 
nevenschikking van fotografische beeldverhalen. Men hup
pelde van reeks naar reeks, van de ene plek in de wereld naar 
de andere, van het ene moment in de geschiedenis naar het 
andere, zonder de sprongen ertussen te kunnen duiden. Het 
groot aantal beelden mocht dan al leiden tot een zekere visu
ele verzadiging, dat nam niet weg dat er eigenlijk weinig 
(aan)getoond en bijna niets op het spel gezet werd. Hier geen 
poging om de toeschouwer een dieper inzicht in de aange
kaarte thematiek te bieden, hem te prikkelen met een spran
kelende these over de (moreel toch wel beladen) connectie 
tussen marginaliteit en fotografie, of  hem te informeren over 
de precaire toestand waarin de hedendaagse documentaire 
fotografie verkeert.  Steven Humblet

p In de Marge. Belgische documentaire fotografie liep van 2 
juni tot 4 september in het Museum Dr. Guislain, Jozef  
Guislainstraat 43,  9000 Gent  (09/216.35.95; www.
museumdrguislain.be). 

Publicaties
Richard Prince, American Prayer. De Amerikaanse kun
stenaar Richard Prince verzamelt al heel zijn leven boeken. 
In een artikel in Art in America uit 1988 schreef  hij over die 
verzamelwoede. ‘I want the best copy. The only copy. The 
most expensive copy. I want James Joyce’s Chamber Music. I 
want the 1907 version, the ‘variant’, the first variant, the 
one with the lighter green binding, the taller trim size, laid 
endpapers as opposed to wove. I want the earliest copy on 
record. I want the copy that is rarer than anyone had previ
ously dreamed of. I want the copy that dreams.’ Prince, die 
bekend is geworden door te ‘herfotograferen’, door bestaan
de beelden – van Amerikaanse iconen, van vrouwen, van 
cowboys – opnieuw te presenteren, heeft zijn verzameling in 
een aantal publicaties getoond. In 2003 verscheen bijvoor
beeld Good Life, een boek vol foto’s van voorwerpen in het 

interieur van het huis van Prince: boeken, maar ook gesig
neerde foto’s van beroemdheden, cassettebandjes of  tijd
schriften. American English, uit hetzelfde jaar, is minder cha
otisch: het toont telkens op de linkerpagina de Britse editie 
van een boek, en op de rechterpagina de Amerikaanse.
 Het is dus niet verwonderlijk dat Prince recentelijk werd 
uitgenodigd om een tentoonstelling te maken in de 
Bibliothèque Nationale de France, vermoedelijk de beroemd
ste bibliotheek ter wereld. De architectuur (van Labrouste 
en meer recent van Perrault) verleent haar een mythische 
status, maar ook de bezoeken van historische figuren als 
Benjamin of  Rilke. Die faam van de bibliotheek is niet onbe
langrijk. Het werk van Prince neemt de mythes van de wes
terse cultuur als grondstof. De kleine maar meeslepende 
verhalen en beelden uit de recente cultuurgeschiedenis 
worden door hem toegeëigend en geïndividualiseerd, op een 
manier die als blinde adoratie, maar ook als subtiele kritiek 
kan geïnterpreteerd worden. De tentoonstelling American 
Prayer – de titel is ontleend aan een gedicht van Jim 
Morisson, de zanger van The Doors – die uit deze invitatie 
resulteerde, was in de lente van dit jaar in de bibliotheek te 
bezoeken. Tegelijkertijd verschenen er (wat Prince vermoe
delijk op prijs gesteld zal hebben) twee catalogi: een Franse 
versie en een Amerikaanse, die er helemaal anders uitzien, 
maar nagenoeg dezelfde inhoud hebben. De Amerikaanse 
versie is door Rizzoli uitgegeven als een dik leesboek; de 
Franse is door de bibliotheek zelf  gepubliceerd als een salon
tafelboek met glossy foto’s.
 De curator van de tentoonstelling, de Amerikaanse fran
cofiel en voormalige zakenman Robert Rubin (tevens de pre
sident van de Centre Pompidou Foundation), is ook de 
samensteller van de catalogus. In een inleidend essay, Frog 
Prince: The Gallic Charms of  an American Original, beschrijft 
Rubin de methode achter de verzameling van Prince, die hij 
in het tentoonstellingsconcept heeft willen imiteren. Rubin 
is een enthousiaste liefhebber die niet met betekenissen of  
kritische concepten begaan is, maar op een bijna fetisjisti
sche manier omgaat met gecanoniseerde fenomenen of  cul
turele landmarks – een paar jaar geleden kocht hij bijvoor
beeld in Parijs het Maison de Verre van Pierre Chareau, een 
modernistisch meesterwerk uit de jaren 20. In zijn inleiding 
scheert Rubin over het oppervlak van de kunst van Prince, 
wat resulteert in beweringen als: ‘So you could say that 
Richard’s art is the next course at the Art Banquet. Not a 
whole new meal – just a different part of  the animal.’ Het 

Gert Jochems

uit: RUS, 20012005

Titel: Out of Storage (tentoonstelling)
 Provisoire & Définitif 
 (programma)

Collectie: FRAC Nord-Pas de Calais

Curator: Hilde Teerlinck / Guus Beumer
Adres: Timmerfabriek
 Boschstraat 7-9
 6211 AS Maastricht
 www.outofstorage.nl

Org.: Marres Projects

Datum: 26 6 t/m 18 12 2011 

Open: wo t/m zo 11.00 – 17.00
 do 11.00 – 21.00

Out of Storage is een tentoonstelling met 
honderden kunstwerken uit de collectie van 
FRAC Nord-Pas de Calais: Superflex, 
Taryn Simon, General Idea, Fabrice Hybert, 
Annette Kelm, Christian Boltanski naast 
Bruce Nauman, Atelier van Lieshout, 
Barbara Visser, Wolfgang Laib en Liam 
Gillick. Out of Storage geeft inzicht in het 
functioneren van een collectionerende 
kunstinstelling en maakt functies die door-
gaans onzichtbaar blijven zichtbaar. Er 
worden verschillende routes aangeboden die 
het mogelijk maken over de schouder van 
een expert mee te kijken. 
In Provisoire & Définitif wordt met educatieve 
projecten, onderzoek, workshops, debatten, 
lezingen en performances gereflecteerd op 
collectionerende instellingen.

uit: Richard Prince, American Prayer, Parijs, Éditions de la Bibliothèque 
nationale de France, 2011
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Netwerk vzw / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73
F +32 (0)53 70 97 72 × info@netwerk-art.be × tickets > tentoonstelling: € 1 / event: € 10 / 7

sep/nov × 2011
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

FrANk tHeYS Nachtkoorts 
NIkOLAAS DeMOeN L’inconnu
SOUNDIMAGeCULtUre
Poetics of Observation
Tentoonstelling  za. 10.09 > zo. 20.11.2011 × open di. t/m zo. 1400 > 1800

Opening  za. 10.09 × 2000

trANCHe De vIe 
Mette edvardsen × Sumalin Gijsbrechts ×  
Presentatie Posture editions × reidemeister 
Move × kajsa Sandström
Event vr. 21.10 × 2030

	 	 27.08	–	30.10.	2011	 	 	 													Mechelen	(BEL)

	5de	Biënnale	voor	Bewegend	Beeld

	 	 		 	 Film,	video	en	installaties	op	bijzondere		
	 	 locaties	in	de	binnenstad	van	Mechelen

Sound And Vision: Beyond Reason       
CURATOR:	 	 Anthony	Kiendl	(CAN)

	 			
	 	 	 			 www.contour2011.be
KUNsTENAARs:	 Cory	Arcangel	(UsA),	Pierre	Bismuth	(FRA),	Chicks	on	speed	(AUs/DEU/UsA),	Edith	Dekyndt	(BEL),	
	 Gabriela	Fridriksdottir	&	Lazyblood	(IsL),	Noam	Gonick	&	Luis	Jacob	(CAN),	Dan	Graham	(UsA),	
	 Rodney	Graham	(CAN),	Brion	Gysin	&	Ian	sommerville	(CAN/GBR),	Joachim	Koester	(DNK),	
	 Adam	Pendleton	(UsA),	Postcommodity	(UsA),	Lee	Ranaldo	&	Leah	singer	(UsA/CAN),	Dennis	Tyfus	(BEL),		
	 Anne-Mie	Van	Kerckhoven	(BEL),	Jennifer	West	(UsA)

OPENINGsUREN:	 do,	vr,	zo:	10:00—18:00,	za:	10:00—22:00
sTARTPUNT:	 stationsgebouw	Mechelen-Nekkerspoel,	Ontvoeringsplein	12

26.08 - 30.10.2011

TROMPE LE MONDE
galerie Transit

Zandpoortvest 10  |  2800 Mechelen

aangepaste openingsuren parallel met Contour 2011
open:  don, vrij, zon 10 - 18u  &  zat 10 - 22u

www.transit.be | 015 336 336 | 0478 811 441 | 0475 477 478

Daniel Barroca [PT]
Christophe Floré [BE]

Pieterjan Ginckels [BE]
Marijn van Kreij [NL]
Mark Titchner [UK]

Roman Wolgin [RUS/NL]

curator Thomas Raat [NL]
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concept van het boek en de tentoonstelling is thematisch: in 
14 hoofdstukken worden boeken uit de verzameling bij 
elkaar gebracht, en gecombineerd met verwante werken 
van de kunstenaar en met verwante teksten, die al dan niet 
aansluiten bij de interesses van Prince. Het hoofdstuk Bomb 
and Dreams opent bijvoorbeeld met een motto van Stanley 
Kubrick – een uitspraak naar aanleiding van diens ‘atoom
bomfilm’ Dr. Strangelove. Daarnaast wordt een aantal grafi
sche werken opgenomen van Prince, zoals All I’ve Heard uit 
1989, een rood canvas met in het midden een grapje in 
groene letters: ‘With all I’ve heard about Abombs that’ll 
destroy a city and Hbombs that’ll destroy a state and chain 
reactions that’ll destroy the world… you know I just don’t 
have any incentive to buy a two pants suit.’ Voorts zijn er 
informatieve of  illustratieve teksten over de angst van 
Amerikanen (voornamelijk in de fifties) voor de atoombom, 
zoals een fragment uit de Chronicles van Bob Dylan, een 
interview met Joseph Heller (auteur van de oorlogsroman 
Catch-22), en de onvergetelijke scènes uit Underworld van 
Don DeLillo, waarin de stand-up comedian Lenny Bruce zijn 
publiek keer op keer toeschreeuwt: ‘We’re all gonna die!’ 
Daartussen zitten dan foto’s van boeken uit de verzameling 
van Prince, zoals van Catch-22 (overgenomen uit American 
English) en van een eerste druk van How to Talk Dirty and 
Influence People, de autobiografie van Lenny Bruce. Op een 
gelijkaardige manier worden er hoofdstukken opgebouwd 
rond thema’s als de lolitafiguur, de Beat Generation, 
beroemde criminelen, aliens, cowboys en pornografie.
 Dit overweldigend aanbod van teksten, beelden en foto’s 
beslaat meer dan 500 pagina’s, en wordt nog voorafgegaan 
door twee andere essays. Marie MinssieuxChamonard, 
bibliothecaresse in Parijs, bespreekt de bijzondere boeken of  
tijdschriften die Prince uit het archief  van de Bibliothèque 
Nationale heeft opgediept ter gelegenheid van de tentoon
stelling. Het gaat om items die vaak nooit eerder ontleend 
zijn en meestal het label ‘EL’ dragen. ‘EL’ staat voor 
‘Extension Libre’ (of  – als grap onder de bibliothecarissen – 
voor ‘Eliminable’) en geeft aan dat het betreffende boek niet 
voor ‘ernstige lezers’ bestemd is. De selectie van deze ‘min
derwaardige’ publicaties biedt Prince de gelegenheid om de 
Franse hoge en officiële cultuur van de ernstige en oude 
bibliotheek met een afwijkende en soms zelfs scabreuze 
variant te confronteren – een variant die nota bene al in de 
kelders van de bibliotheek zelf  aanwezig was. John 
McWhinnie, tot slot, schrijft onder de titel No Country for 
Old Men een algemener essay dat fungeert als een introduc
tie op leven en werk van Richard Prince.
 Het spreekt voor zich dat zoveel uiteenlopend materiaal 
een uitwaaierende en gevarieerde lectuur oplevert, met 
niets minder dan een panorama op de obsessies en de ver
langens van de Amerikaanse (of  zelfs tot in Frankrijk ver
amerikaniseerde) cultuur uit de 20ste eeuw. Tegelijk is 
American Prayer helaas niet veel meer dan een nagenoeg 
rechtstreekse omzetting van de boekenverzameling van 
Prince, gecombineerd met fragmenten uit zijn oeuvre. 
Waarom Prince boeken verzamelt, hoe hij die boeken bij 
elkaar zet en vooral wat het betekent om vandaag boeken te 
verzamelen op zijn manier, dat alles wordt nergens toege
licht of  besproken. In 1931 schreef  Walter Benjamin het 
beroemde essay Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über 
das Sammeln – het moet mogelijk zijn deze tekst bijna hon
derd jaar later te herschrijven en te actualiseren aan de 
hand van het werk van Richard Prince. Dat is in de catalo
gus American Prayer niet gebeurd. Christophe Van Gerrewey

p American Prayer – Richard Prince verscheen in 2011 bij de 
Éditions de la Bibliothèque nationale de France, Quai 
FrançoisMauriac, 75013 Parijs (01/5379.8173 of  8175; 
http://editions.bnf.fr). ISBN 9782717724806.

Apartment, Wall. Onlangs presenteerde Kristien Daem in de 
Brusselse tentoonstellingsruimte Etablissement d’en Face een 
verrassende fotografische weergave van de leegstaande hoog
bouw van Willy Van Der Meeren te Evere onder de titel 
Apartment, Wall. Samen met die expositie verscheen een 
gelijknamig fotoboek in de reeks Vlees & Beton. In deze ver
zorgde publicatie werden de foto’s van Kristien Daem aange
vuld met een tekst van Mil De Kooning. Het boek volgt de nar
ratieve structuur van de tentoonstelling, waarin de fotoreeks 
gepresenteerd werd op een wars geplaatste vrijstaande muur.
 Het innovatieve en ooit ophefmakende gebouw van 
architect Willy Van Der Meeren staat al sinds 2010 leeg en 
wacht op een grondige opknapbeurt door studiebureau 
Origin Architecture & Engineering. De sporen van de ach
tereenvolgende bewoners zijn in elke flat momenteel duide
lijk zichtbaar. De confrontatie tussen het wonen en de uitge
sproken architecturale setting toont zich expliciet in de 
diversiteit van de nagelaten aanpassingen en inpassingen 
in de flats. Terzelfdertijd blijft het structurele geraamte van 
de architectuur met zijn interne logica krachtig overeind.
 Kristien Daem focust echter niet op deze aspecten. Zo 
toont ze nauwelijks sporen van gebruik. Geen badkamers, 
keukens, terrassen of  openstaande inkomdeuren. Elk teken 
van domestieke handelingen ontbreekt. De enige sporen 
van functionaliteit zijn de verscheidene nutsleidingen, die 
als stille richtingaanwijzers de beelden aan elkaar rijgen. 
Alleen die technische infrastructuur herinnert eraan dat 
hier ooit gewoond werd.

Anderzijds laten de foto’s evenmin toe om de woningplatte
grond en de structuur van de architectuur te reconstrue
ren. Slechts impliciet komen de opvallende architecturale 
elementen aan bod, zoals de open diagonaal in het grond
plan van de flats, de ingenieuze schakeling tot triplexen of  
de ontsluiting via de binnenstraten. De beelden bieden geen 
ruimtelijke inzichten of  doorzichten. De focus ligt op de 
perimeters, zonder dat zich evenwel een plan aftekent. Door 
die volgehouden focus krijgt de blik niet de ruimte om rond 
te dwalen.
 Noch de intenties van de architect die tevreden toekijkt 
bij het monteren van de verschillende prefabelementen, 
noch de intenties van de bewoner die de woning inricht 
naar zijn smaak en persoonlijke behoeften, worden geregis
treerd. Het is het stadium voorbij deze intenties – van de 
bewoner, van de architect – dat het blikveld vult. Een 
gebouw uit gebruik, toont zich in zijn naaktheid en vertelt 
een verhaal.
 De reeks foto’s evolueert stapsgewijs van interieur naar 
exterieur. De vele tegenstellingen eigen aan het hoogbouw
blok worden met mondjesmaat vrijgegeven. In een eerste 
stap van binnen naar buiten – van privaat naar collectief  – 
duikt het ruwe baksteenmetselwerk van de collectieve gale
rijen op. De ruimtelijkheid van de traphal uit zich in het 
ontbreken van vloervlakken. Gaandeweg valt de compositie 
van de blokkendoos uiteen, tot op het dakterras nog slechts 
een dek en de flauwe perimeter van de balustrade als hou
vast overblijven. Het patchwork van het verweerde dek, de 

Kristien Daem

uit de reeks Apartment, Wall, 2011

Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 
Mike Cooter, Nico Dockx met Thomas Verstraeten 
& Helena Sidiropoulos, Oscar Hugal, Irwin, 
Kris Kimpe, Simon Dybbroe Møller, Shahryar 
Nashat, Fernando Sánchez Castillo, Javier Téllez, 
Christophe Van Gerrewey
Een publicatie over de Museum-serie in Extra City zal in oktober 2011 verschijnen.

A Slowdown at the Museum 
02. 09. – 23. 10. 2011

Extra City
Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79, 
BE-2060 Antwerpen 
Tram 12: halte Gasstraat

Openingstijden:
woensdag – zondag: 14 u – 19 u
donderdag: 14 u – 20 u
Gesloten op feestdagen

Tel / fax +32 (0)3 667 1655 
info@extracity.org
www.extracity.org

EXT_SLO_AD_witteraaf_final.indd   2 05.09.11   17:09
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bemoste balustrades en de bakstenen schoorstenen vormen 
een compositie die zich tegenover de buitenwereld stelt. Elk 
vergezicht op de omgeving wordt echter in de kiem 
gesmoord. Alle aandacht gaat naar de bovengrens van de 
blokkendoos, die er onrechtstreeks de geheimen van prijs
geeft. Na het terras volgen nog beelden waarin het hoog
bouwblok in zijn omgeving wordt gesitueerd. Daarbij wordt 
de houvast van de perimeter ingeruild voor losse shots, hoe
wel Daem ook probeert om de buitengevels en de bestrating 
als een nieuwe perimeter in te zetten. Ook hier buiten valt er 
geen spoor van leven te bespeuren. Enkel geparkeerde voer
tuigen getuigen van een komen en gaan.
 De keuze om alle eerdere beelden in een context te situe
ren, door binnen om te ruilen voor buiten, is echter teleur
stellend. Het tot dan toe krachtige en trefzekere beeldver
haal wordt nodeloos verlengd. De fotografe leek zelf  ook te 
twijfelen aan deze oplossing, wat zich uitte in de reorganisa
tie van de opstelling in Etablissement d’en Face, kort na de 
opening. Uit de volledige reeks werden dit keer slechts vijf  
interieurbeelden geselecteerd, uitvergroot en geëxposeerd 
aan weerszijden van de centrale muur. De verhaallijn werd 
gedimd, de diepte in de composities nam toe en de details 
werden scherper. De beelden straalden in hun toenemende 
autonomie een vervreemdende lichtheid uit.
 Het zijn vooral de interieurbeelden die getuigen van 
Daems scherpe en eigenzinnige aanpak. Hier gaat ze voorbij 
aan de betekenissen waarvan het woonblok doordrongen 
is. De fotografe heeft voor dit gebouw haar eigen scenario 
geschreven en dit vervolgens tot een beeldverhaal gemon
teerd. Die methode is diametraal tegengesteld aan die van 
Mil De Kooning, die de tekst bij de beelden leverde. De 
Kooning onderneemt nauwelijks een poging om het ooit zo 
innovatieve en controversiële hoogbouwblok vanuit een 
vernieuwend perspectief  te lezen. Doordat hij zich niet los
wrikt uit de heroïsche retoriek van het modernisme, blijft de 
verknoping met de verfrissende aanpak van Daem uit. 
Terwijl het uiterst functionele woongebouw ontdaan is van 
iedere functie, beroept De Kooning zich op de theoretische 
grondslagen en de historische context, als legitimatie om 
het te hebben over architecturale schoonheid, of  de schoon
heid van de functionaliteit.  Karen Kesteloot

p Apartment, Wall van Kristien Daem, met een tekst van Mil 
De Kooning, verscheen in 2011 bij Gevaert Editions, 
Brussel. ISBN 9782930619019.

Anthony Vidler en/of  Pier Vittorio Aureli. In zijn nieu
we essaybundel The Scenes of  the Street and Other Essays is 
architectuurtheoreticus Anthony Vidler (1941) strijdvaar
dig: hij wil zich blijven verzetten, zo schrijft hij in de inlei
ding, tegen de ‘aanhoudende pogingen om het debat over de 
moderne architectuur te scheiden van dat over de moderne 
stedenbouw’. De architect moet het ontwerp van het publie
ke domein naar zich toe blijven trekken, en mag zich niet 
beperken tot het oprichten van alleenstaande gebouwen in 
‘a sea of  urban blight’. De essays in The Scenes of  the Street 
zijn geschreven tussen 1965 en 2009, en gaan over histori
sche momenten in de strijd van de architect om de beheer
sing van de stedelijke ruimte. Parijs speelt de hoofdrol, 
samen met teksten en ontwerpen van Franse architecten als 
Ledoux, Boullée, Haussmann, Garnier en Le Corbusier, die 
stuk voor stuk architectuur als onderdeel van een ontwerp 
of  van een project voor de stad hebben beschouwd. Voor 
Vidler valt het begin van de moderne architectuur dan ook 
samen met de Franse Revolutie: aan het eind van de 18de 
eeuw is architectuur in een sociologische context aanbe
land die sindsdien niet is veranderd. De beheersing van de 
ruimte heeft zich losgemaakt van Kerk en Staat, en moet 

zich keer op keer zelf  bewijzen. De grote vijanden zijn nu de 
Industrie, het Kapitaal en – meer abstract (en met Foucault, 
die Vidler geregeld citeert) – de Macht, die ook het stads en 
architectuurontwerp dreigen te hanteren als een middel om 
de mens in de pas te laten lopen.
 De architectuur waarnaar Vidler herhaaldelijk verwijst 
om deze conditie te illustreren, is die van de Koninklijke 
zoutziederij van ArcetSenans, eind 18de eeuw door 
ClaudeNicolas Ledoux gebouwd in opdracht van Lodewijk 
XVI. Ook in eerdere publicaties, zoals in zijn klassieke The 
Writing of  the Walls. Architectural Theory in the Late 
Enlightenment uit 1987, heeft Vidler het werk van Ledoux 
intensief  bestudeerd. Het is duidelijk wat hem in de zoutzie
derij en de bijhorende arbeiderswijk fascineert: hier wordt 
evenzeer macht uitgeoefend over het subject, maar de 
architectuur maakt het verschil door die situatie op een 
zowel esthetische als autonome manier zichtbaar te maken. 
In ArcetSenans, zo schrijft Vidler, heeft Ledoux niet op een 
panoptische maar op een theatrale manier de machtsstruc
turen georganiseerd – en het industriële complex is geen 
‘kooi die langs alle kanten open is’ (zoals Foucault het 
schreef), maar een humane architectuur die de mens op 
een speelse en visuele manier wil begeleiden in wat onver
mijdelijk is. Die interpretatie van Vidler kan uitgebreid wor
den naar zijn denken over de stad: de architect moet er niet 
voor terugdeinzen om op grote schaal het stedelijk leven 
vorm te geven. De stad heeft grootschalige architectuuront
werpen nog altijd nodig om aan abstracte schema’s te ont
snappen, door middel van zichten, relaties, vormen, allu
sies, symbolen en sublieme ruimtelijke ervaringen.
 Het is aantrekkelijk om deze positie lijnrecht tegenover 
die van Pier Vittorio Aureli (1973) te zetten, een jongere 
architectuurtheoreticus die recent het boek The Possibility 
of  an Absolute Architecture publiceerde. Zoals de titel al aan
geeft is Aureli een koele minnaar van het stadsontwerp. Hij 
onderschrijft voluit het belang van het singuliere architec
tuurproject dat zich afzijdig tegenover de bestaande stad 
positioneert. Voor Aureli is de ongebreidelde verstedelijking 
– of  die nu bewust door architecten ontworpen is of  als het 
ware vanzelf  tot stand komt – onlosmakelijk verbonden met 
een ongecontroleerd kapitalisme, precies omdat elk onder
scheid verloren gaat, en omdat alles in het teken komt te 
staan van een altijd eendere, soms saaie, soms spectaculai
re, maar altijd onmenselijke homogenisering. Vanuit die 
optiek is de Industriële Revolutie de laatste belangrijke crisis 
van de moderne architectuur, omdat sindsdien alle aspec
ten van het leven steeds meer geautomatiseerd werden in 

een proces van productie, consumptie en winst. Om dat te 
illustreren verwijst Aureli naar No-Stop City, een ontwerp 
van het Italiaanse collectief  Archizoom, tot stand gekomen 
tussen 1968 en 1972. No-Stop City is een oneindige stad, 
een verzameling puntjes en streepjes, een machinale herha
ling van steeds hetzelfde; ‘the homogeneous plan’, schrijft 
Aureli, ‘was imagined as an empirically exaggerated (and 
thus critical) commentary on the biopolitical mechanism 
of  the city, where infrastructure, and thus social control, is 
not restricted to the factory but is everywhere.’ Volgens 
Aureli was de diagnose van Archizoom juist, maar niet heil
zaam: de bewuste maar cynische droom van een oneindig 
verstedelijkte wereld is werkelijkheid geworden, en heeft 
ertoe geleid dat de moderne stad één groot winkelcentrum 
is, waarin waardenvrij pluralisme en reflexmatige groei de 
perfecte ruimte hebben gecreëerd voor ‘mass voluntary ser
vitude to the apolitical democracy imposed by the market’. 
Aureli leunt dus dichter aan bij Foucault dan Vidler: tegen 
‘het systeem’ in proberen gaan door middel van stadsont
werp maakt de zaak alleen maar erger.
 Wat Aureli als remedie voorstelt is ‘absolute architectuur’ 
die een dam opwerpt tegen de zondvloed van de immer 
voortschrijdende verstedelijking. Om dit te onderbouwen 
ontplooit hij zich meer nog dan Vidler als historicus, maar 
niet als wetenschapper. Aureli is vooral een architect (zijn 
bureau Dogma heeft samengewerkt met Office Kersten 
Geers David Van Severen) die op zoek is naar een manier om 
te bouwen, te werken en te denken. Als een goede hegeliaan 
interpreteert hij in The Possibility of  an Absolute Architecture 
projecten uit het verleden, niet om hun ‘ware aard’ te ach
terhalen, maar om zijn theorie kracht bij te zetten. Zo wordt 
het werk van Mies van der Rohe, Palladio, Piranesi, Boullée, 
Ungers en Koolhaas ingeschakeld in een web van eigenge
reide beweringen, die niet altijd even concreet zijn en soms 
een duizelingwekkend effect sorteren. Wat deze architecten 
met elkaar verbindt is dat ze hun architectuur als een obsta
kel hebben ingezet. Het project van Koolhaas uit 1976 voor 
het New Welfare Island is exemplarisch: het is letterlijk een 
afgesloten eiland vlak naast de ‘urban decadence’ van 
Manhattan, waarin op kleine schaal nog contrasten kun
nen bestaan door middel van sterk verschillende architec
tuurprojecten.
 Is de stad een verloren zaak? Vidler en Aureli proberen 
hardnekkig het idee van de stad levend te houden – ze gelo
ven beiden dat steden niet noodzakelijk op dezelfde luchtha
ven moeten gaan lijken, zoals Koolhaas het omschreef  in zijn 
beroemde essay The Generic City. Het verschil is dat Vidler, 
minder extreem en klassieker, het project van de moderne en 
verlichte architectuur en stedenbouw niet afschrijft. The 
Scenes of  the Street and Other Essays vertelt daardoor op een 
diepgaande manier een bekend verhaal, dat door Vidler en 
zijn generatiegenoten vaker is gepresenteerd. Aureli is in zijn 
radicale verwerping van de ongebreidelde verstedelijking 
pessimistisch en dramatisch, maar zijn dwarse kijk op de rol 
van architectuur vandaag maakt The Possibility of  an Absolute 
Architecture tot een riskanter, hoogdravender en tegelijk ook 
spannender boek. Christophe Van Gerrewey

p The Scenes of  the Street and Other Essays van Anthony 
Vidler verscheen in 2011 bij Monacelli Press, 1745 
Broadway, 16th Floor , New York 10019 (monacelliinfo@
randomhouse.com; www.randomhouse.com/monacelli). 
ISBN 9781580932707.
p The Possibility of  an Absolute Architecture van Pier Vittorio 
Aureli verscheen in 2011 bij MIT Press, The MIT Press Ltd., 
Fitzroy House, 11 Chenies Street, London WC1E 7EY 
(020/7306.0603; info@hupmitpress.co.uk; http://mit
press.mit.edu). ISBN 9780262515795.
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KATHE BURKHART 
FUCK THE UNDERGROUND

4 September – 15 October 2011

Galerie Annie Gentils 
Peter Benoitstraat 40 B-2018 Antwerpen – t. +32 (0)3 216 30 28 – m. +32 (0)4777 567 21
Open Tuesday – Saturday 2-6 pm
mail@anniegentilsgallery.com – www.anniegentilsgallery.com

TIM VAN LAERE GALLERY
Verlatstraat 23-25  2000 Antwerp Belgium
Tel +32 3 257 14 17   Fax +32 3 257 14 25
info@timvanlaeregallery.com   www.timvanlaeregallery.com

RINUS VAN DE VELDE
8 September  - 22 October 2011

EDWARD LIPSKI
27 October  - 3 December 2011

Nieuwe publicaties

• Daniel Buren. Le Décor et son Double 1986 / 2011. 
Gent: Herbert Foundation / S.M.A.K., 2011. 24 blz.  
28 afb. ISBN 9789075679397 (Nederlandstalige 
versie)
Le Décor et son Double is het werk waarmee Daniel Buren 25 jaar 
geleden deelnam aan de tentoonstelling Chambres d’Amis, 
georganiseerd door het toenmalige Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent onder leiding van Jan Hoet. Het werk bestaat uit 
twee delen. Het publieke deel was te zien in het Museum van 
Hedendaagse Kunst (voorloper van het S.M.A.K.); het andere 
deel bevindt zich tot op heden in de woning van Anton en Annick 
Herbert. Daniel Buren is berucht voor zijn uitgekiende strate
gieën waarmee hij de museale context in vraag stelt. Het werk 
veroorzaakte hier niet alleen irritaties bij andere kunstenaars, 
maar bracht ook een conflict teweeg tussen de museumdirecteur 
Jan Hoet en Anton Herbert. Door allerlei omstandigheden kon 
het publieke gedeelte van het werk niet bewaard worden. Nu de 
tijd de plooien heeft glad gestreken, zijn de consensus en de fond
sen gevonden om het werk te reconstrueren. In deze publicatie 
worden het kunstwerk en zijn opmerkelijke geschiedenis behan
deld. Het boek bevat onder andere een interview van Jan Debbaut 
met de kunstenaar en een tekst van Maria Schnyder. Het boekje 
verschijnt naar aanleiding van de presentatie van Le Décor et son 
Double in het S.M.A.K. van 21 september 2011 tot eind 2012. 
Het gedeelte in de woning van Anton en Annick Herbert zal 
tijdens deze periode op bepaalde tijdstippen te bezichtigen zijn.

• Sara De Bondt / Antony Hudek (red.). Yves Gevaert. 
Abécédaire in Progress. London: Occasional Papers, 
2010. 20 blz. 4 afb. ISBN 9780956260536
Yves Gevaert is ongetwijfeld een van de meest boeiende uitgevers 
van de laatste vier decennia in België. Niet alleen de kunstenaars 
waarmee hij werkte, maar vooral de rigoureuze en nauwkeurige 
aanpak van elke publicatie doet hem uitstijgen boven de op 
kwantiteit gefixeerde uitgeverijen (te veel, te dik en te snel). Wie 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze eenmansuitgeverij 
vindt in dit Franstalige boekje een chronologisch overzicht van 
alle publicaties die Yves Gevaert verzorgde. Zelf  komt hij aan het 
woord in een abécédaire waarbij 26 trefwoorden telkens aan leiding 
geven tot een verhaal. Yves Gevaert vertelt geanimeerd, waarbij 
hij verrast met boeiende anekdotes en interessante standpunten. 
Deze voorlopige publicatie telt slechts een tiental trefwoorden  
(A van amitié, I van impressions premières, L van livres impubliés…) 
maar zoals de titel laat weten is Occasional Papers vast van plan 
om het volledige abécédaire te publiceren.

• Nikolaas Demoen. Oog.Blue. [Gent]: Posture Editions, 
sep. 2011 / N°0. 82 blz. 66 afb.  
ISBN 9789491262005
Deze kunstenaarspublicatie bevat tekeningen, videostills, docu
menten van acties, collages, sculpturen… die de Gentse kunstenaar 
Nikolaas Demoen de laatste jaren realiseerde. De ietwat enigma
tische titel helpt bij de interpretatie: de werken stellen het kijken 
centraal en willen daarbij niet zozeer de rationele en cognitieve 
vermogens, maar vooral het sentiment aanspreken (blue). Veel 
voorkomende motieven zijn handen, voeten, lippen en ovalen. 
Paginagrote foto’s uit chique modetijdschriften duwen de delicate 
werken naar een onverwachte context. Het boek bevat ook een 
tekst van Christophe Van Gerrewey onder de titel Lof  van de hand. 
Oog.Blue verschijnt naar aanleiding van Nikolaas Demoens solo
tentoonstelling L’inconnu in Netwerk Aalst van 10 september tot 
20 november 2011. Deze publicatie is het nulnummer van Posture 
Editions, een Gents initiatief  dat de ambitie heeft om op onregel
matige tijdstippen kunstenaarsmateriaal te publiceren.

• Arnaud Desjardin. The Book on Books on Artists Books. 
London: The Everyday Press, 2011. 290 blz. geïllus
treerd, ISBN 9780956173843
Deze publicatie, verzorgd door de Britse uitgever en kunstenaar 
Arnaud Desjardin, is een indrukwekkende, geïllustreerde 
bibliografie van boeken die het kunstenaarsboek als onderwerp 
hebben. Het vroegste werk dat Arnaud Desjardin vermeldt, is de 
tentoonstellingscatalogus The Book as Artwork van Germano 
Celant (Londen, Nigel Greenwood Gallery, 1972). In totaal 
volgen er 571 nummers, verdeeld in een tiental categorieën zoals 
kunstenaarsmonografieën, kunstenaarsboeken over boeken, 
collectiecatalogi, catalogi van antiquariaten enzomeer. Ondanks 
dat verrassend hoge aantal ambieert Desjardin geen volledigheid. 
Toch is deze publicatie een uniek naslagwerk voor verzamelaars, 
bibliothecarissen, musea en onderzoekers. The Book on Books on 
Artists Books werd uitgegeven naar aanleiding van Desjardins 
solotentoonstelling Comma 38 in de Bloomberg Space te Londen 
(nog tot 18 september 2011) waar veel van de aangehaalde 
boeken te zien zijn. De bibliografie werd tijdens de tentoonstelling 
in de tentoonstellingsruimte zelf  geproduceerd en gedrukt. Het 
productieproces van het boek maakt dus integraal deel uit van de 
tentoonstelling. Zodoende is deze bibliografie een kunstenaars
boek dat de definitie van het kunstenaarsboek meteen uitbreidt 
(of  vertroebelt?). 

• Antony Hudek / Athanasios Velios (red.). The Portable 
John Latham. Documents from the John Latham Archive. 
London: Occasional Papers, 2010. 112 blz.  
ISBN 9780956260550
John Latham (19212006) is een Brits kunstenaar die reeds 
vroeg wetenschappelijke en linguïstische theorieën gebruikte als 
uitgangspunt voor zijn kunstwerken. In de jaren 50 en 60 

assembleerde en accumuleerde hij boeken. Een van zijn 
bekendste werken is Art and Culture (1966). Hiervoor nam hij een 
bibliotheekexemplaar onder handen van Art and Culture van 
Clement Greenberg dat toen een cultstatus had. Tijdens een feest 
liet hij studenten kauwen op de losgescheurde bladzijden van het 
boek waarna hij de proppen op sterk water zette. Onder deze 
vorm bracht hij het terug naar de bibliotheek. In de vroege jaren 
70 vond John Latham aansluiting bij de conceptuele kunst, maar 
hij bleef  een buitenbeentje. Anthony Hudek en Athanasios Velios 
zijn gaan ‘spitten’ in het archief  van de kunstenaar, met deze 
publicatie als resultaat. Het boek staat bomvol werkdocumenten, 
foto’s, brieven, uitnodigingskaarten en andere ephemera die de 
artistieke carrière van John Latham van binnenuit belichten.

• Michel Lorand. Shift. Brussel: Gevaert Editions, 2011. 
28 blz.
De vertaalmachine van Google, die vrij toegankelijk is, kan 
momenteel instantvertalingen afleveren tussen 57 talen. Deze 
machinale vertalingen zijn vooralsnog niet perfect. Voor een 
goede vertaling is niet alleen eendimensionale kennis nodig, 
maar ook een dosis ‘feeling’. De Brusselse kunstenaar Michel 
Lorand neemt deze onvolmaaktheid tot onderwerp van dit kun
stenaarsboek. Hij liet de volledige woordenboekbeschrijving van 
het Engelse woord shift door Google vertalen in 23 opeenvolgen
de talen – van het Engels naar het Albanees, van het Albanees 
naar het Bulgaars enzovoort – om ten slotte de Jiddische variant 
terug te laten vertalen naar het Engels. Uiteraard is de uitkomst 
onbruikbaar en absurd. De Babelse spraakverwarring op onze 
planeet is nog niet bezworen, ook niet door Google.

• Jonathan Monk. & opened by you (Sunday #11). 
Brussel: MOREpublishers, aug. 2011.
Sunday is een periodieke kunstenaarspublicatie in de vorm van 
een DIN A1poster (84,1 x 59,4 cm), gedrukt en gesigneerd op 
100 exemplaren. Deze zwartwitposter wordt geplooid tot een 
DIN A4 en verstuurd in een envelop samen met een colofon
pagina. Voor deze editie heeft de Britse kunstenaar Jonathan 
Monk (°1969) de productie zelf  van Sunday #11 als onderwerp 
genomen. Zo wordt reeds op de envelop vermeld wie de editie in 
de envelop schoof  en deze dichtkleefde. Bij het openvouwen van 
de editie (& opened by you) duiken stap voor stap de onderdelen 
van het productieproces op: onder andere de drukpers waarmee 
de editie gedrukt is, de vouwmachine waarmee ze geplooid is, het 
postkantoor van waaruit ze eventueel verzonden zal worden en 
ten slotte de zwarte bic waarmee de kunstenaar ze signeerde.  
Dit alles is herkenbaar als een typisch werk van Jonathan Monk, 
die met deze tautologische ingreep expliciet verwijst naar de 
conceptuele kunst van de jaren 60 en 70. 

• Bart Verschaffel. De zaak van de kunst. Over kennis, 
kritiek en schoonheid. Gent: A&S / books, 2011. 180 blz. 
ISBN 9789076714394
Deze bundel bevat 14 essays die geschreven zijn tussen 1988 en 
2009. Enkele titels zijn: Kunst, ontroering en kritiek (1996), De zaak 
van de kritiek (geschreven in 2003, maar hier voor het eerst gepu
bliceerd) en Privaat kunstbezit: het kunstwerk als ‘geschenk’ (2006).

Samenstelling: Marc Goethals
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ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling

ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition
kindly invite you to the exposition

CONFRONTATION
BETWEEN

DIGITAL ART and TRADITION
Robert KAYSER < > Floris JESPERS

Vernissage: 01.10.11 van 16 tot 19 uur
Expo: van 01.10.11 tot 06.11.11

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

Brieven
Het (niet zo) eeuwige universiteitsmodel van de Ver-
lichting. Een reactie op Wim Weymans, Cultuur-
weten schappen onder druk, in De Witte Raaf, mei-juni 
2011

Literatuur over de kritieke evolutie van de universiteit is de 
laatste decennia constant aan het toenemen. Bijna maan
delijks verschijnen publicaties die een of  andere (hervor
mings)problematiek van dit instituut aan de kaak stellen. 
Het essay van Wim Weymans Cultuurwetenschappen onder 
druk is een duidelijke bevestiging dat ook Vlaamse universi
teiten niet immuun zijn voor de problemen die voortkomen 
uit de vele universiteitshervormingen. De gevaren van uit
sluitend kwantitatieve berekeningen ter evaluatie van aca
demisch onderzoek die Weymans aan de kaak stelt, kunnen 
inderdaad niet onderschat worden. Het was dan ook hoog 
tijd dat ook Vlaamse academici hun stem lieten horen.
 Hoe noodzakelijk en lovenswaardig dit essay ook mag 
zijn, het lijkt ons belangrijk stil te staan bij een probleem dat 
er onuitgesproken blijft. Het gevaar dreigt dat Weymans’ 
betoog slechts tot een status quo leidt, omdat zijn argumen
taties gebaseerd zijn op het (kantiaanse) Verlichtingsdenken 
– terwijl juist de ambiguïteiten van Kants Moderne univer
siteit aan de basis liggen van de huidige universitaire her
vormingsfrenesie.
 Wat houdt Kants ‘ontwerp’ van de Moderne universiteit 
precies in, en wat betekent dit met betrekking tot de cul
tuurwetenschappen? Kants blauwdruk van de Moderne 
universiteit Der Streit der Fakultäten zag het daglicht in 
1798. Kant herziet in dit werk de traditionele opsplitsing 
tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ faculteiten (respectievelijk theo
logie, rechten, geneeskunde als ‘hogere’ en filosofie als 
‘lagere’) die sinds de Middeleeuwen de basisstructuur van 
de universiteiten vormden. De ‘laagheid’ van de filosofische 
faculteit (wat we nu de ‘Cultuurwetenschappen’, de 
‘Humanities’, of  de ‘arts and sciences’ zouden noemen) 
krijgt door Kant een hele nieuwe betekenis. Hij stelt een 
einde aan de bijna slaafse rol die de filosofische faculteit was 
toegemeten in de Middeleeuwen; zij wordt nu de ultieme 
vrije faculteit, de ‘kritische rechter’ van het gehele universi
teitssysteem.
 De geprivilegieerde positie die Kant opeist voor de filosofi
sche faculteit had echter zijn kostprijs. De ‘hogere’ facultei
ten stonden essentieel ten dienste van de staat en konden 
dus terecht rekenen op financiële steun van de overheid. 
Daartegenover stond de filosofische faculteit, die de ‘functie’ 
had haar kritische rede te laten weerklinken over de andere 
faculteiten – zonder onmiddellijk nut voor de staat. Daar 
ook deze faculteit gefinancierd werd door de staat, was het 
risico van externe druk niet denkbeeldig. Om dit te vermij
den, eiste Kant academische vrijheid voor deze faculteit. De 
staat moest betalen voor alle faculteiten, maar terwijl ze het 
recht had invloed uit te oefenen op de ‘hogere’ faculteiten, 
mocht ze op geen enkele manier tussenbeide komen in de 
kritische filosofische faculteit.
 De noodzakelijke vrijheid van de filosofische faculteit 
bracht met zich mee dat alleen de gemeenschap van de aca
demici hier kon oordelen over de gemeenschap van acade
mici (cf. het hedendaagse peer review). Mogelijke ‘benoemin
gen’ of  promoties moesten gebeuren zonder interferentie 
van buitenaf. Enkel de academici zelf  hadden het recht te 
oordelen over wat tot hun onderzoeksdomein behoorde, 
hoe ze de filosofische faculteit zouden ‘runnen’, en hoe zij 
zichzelf  zouden ‘reproduceren’.
 Dat Weymans’ discours dit (kantiaanse) Verlichtings
project herneemt, wordt niet meteen duidelijk. Hij koppelt 

zijn (terechte) kritiek op ‘de huidige beleidsmakers’ niet 
direct aan een eis van noninterventie. Hij bekritiseert het 
‘Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale 
en Humane Wetenschappen’ (VABB) niet omdat het door de 
Vlaamse overheid gecreëerd werd, maar omdat de creatie 
ervan uitsluitend op kwantitatieve criteria stoelt. Weymans 
‘vergeet’ dat de overheid het VABB ‘in samenspraak met de 
universiteiten’ heeft gecreëerd en dat het ‘Gezaghebbende 
Panel’ (GP) uitsluitend uit academici bestaat. Maar kanti
aans is zijn bespreking van de gevaren van dit VABB op het 
eerste zicht niet.
 Dat Weymans geen bezwaar heeft tegen de financiering 
van de universiteiten en hun onderzoek door de overheid, is 
op zich evenmin een voldoende reden om zijn discours tot 
Verlichtingsdenken te herleiden. Dat de overheid via het 
VABB een vorm van inspraak in het universiteitsleven 
krijgt, lijkt zelfs op zich niet nefast, ware het niet dat het 
VABB nu net zo’n negatieve gevolgen heeft voor de beoorde
ling van de academici, en specifiek die uit de cultuurweten
schappen. Opnieuw lijkt het schoentje enkel te wringen bij 
de kwantitatieve criteria die verbonden zijn aan het VABB.
 Weymans’ discours valt echter in een definitieve plooi in 
zijn conclusie – en hierdoor komen ook de eerder vermelde 
punten in een Verlichtingsperspectief  te staan. Volgend op 
zijn terechte pleidooi om het VABB af  te wijzen, stelt hij voor 
alle overheidsfinanciering bestemd voor de universiteit over 
te dragen aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(FWO). Ware dit de enige ‘raad’ van de auteur, dan zou er 
slechts een wrange Verlichtingsnasmaak zijn – het FWO 
staat inderdaad voor ‘kwalitatieve peer review’ (waarbij de 
peer review voor het Verlichtingselement staat). Dat 
Weymans echter de Vlaamse overheid aanraadt om ‘beur
zen’ te creëren voor academici (en dit volgend op zijn oproep 
tot meer ‘sabbaticals’) laat niet alleen twijfel ontstaan over 
het belang van het kwaliteitsargument met betrekking tot 
het FWO, maar brengt zijn discours volledig in de lijn van 
het kantiaanse Verlichtingsdenken!
 Als de beleidsmakers toch iets willen betekenen voor de 
universiteiten, aldus Weymans, dan volstaat het de univer
siteit en het onderzoek te financieren. Het oordelen en 
beoordelen over het waar en het hoe van deze financiering 
wordt best volledig overgelaten aan de universiteiten zelf  en 
aan haar academici (in deze context krijgt Weymans’ ‘ver
getelheid’ dat het GP uitsluitend bestaat uit academici een 
andere betekenis). Het reproductieproces van de universi
teiten, dat gedeeltelijk de wetenschappelijke methode, maar 
bovenal de rekrutering en de ‘doorstroming’ van het perso
neel betreft, moet volledig intern door de peers behandeld 
worden, en dit om de academische vrijheid te vrijwaren en 
vooral om de ‘kritische’ waarde (de wetenschappelijkheid 
en de maatschappelijke relevantie) van het academisch 
onderzoek te beschermen. Kortom, de kantiaanse 
Verlichtingsuniversiteit moet herbevestigd worden in al 
haar waarde en betekenis.
 Er is natuurlijk niets verkeerd aan Weymans’ wens terug 
te keren naar de Moderne universiteit. Dit universiteitsmo
del betekende een belangrijke stap voorwaarts in de wes
terse wereld. Een dergelijke herbronning zou geen onver
standig idee zijn, ware het niet dat het model van de 
Moderne universiteit vol ambiguïteiten is, die verantwoor
delijk zijn voor de patstelling waar de hedendaagse univer
siteiten zich in bevinden. (Het is geen toeval dat alle hieron
der beschreven ambiguïteiten volop aanwezig zijn in 
Weymans’ tekst.)
 Een eerste ambiguïteit die de Moderne universiteit sinds 
haar ontstaan teistert, is nauw verbonden met Kants 
behoud van de middeleeuwse opsplitsing tussen ‘hogere’ en 
‘lagere’ faculteiten. Van de in de middeleeuwen ‘lagere’ filo
sofische faculteit, maakt Kant de kritische faculteit, met als 

opperste kenmerk haar ‘nutteloosheid’ voor staat en maat
schappij. Deze ‘nutteloosheid’ is noodzakelijk in de Moderne 
universiteit om het kritische karakter van het ‘onderzoek’ 
en de academische vrijheid te beschermen. Nefast is echter 
dat er enerzijds een kloof  ontstaat tussen de verschillende 
faculteiten en, anderzijds, dat er een onderscheid ontstaat 
tussen ‘nuttig’ en ‘nutteloos’ onderzoek. (Dat deze ambigu
iteit nog steeds heerst, is meer dan duidelijk in Weymans’ 
essay, en het is zelfs niet moeilijk te zien hoe de hele proble
matiek van het VABB grotendeels te wijten is aan deze 
ambiguïteit.)
 Een tweede ambiguïteit heeft te maken met het al of  niet 
aanvaarden van overheidsinterventie (of  andere externe 
invloed) in het onderzoek en de benoemingen aan de uni
versiteit. Daar waar dit voor Kant aanvaardbaar was voor 
de ‘hogere’ faculteiten, zorgde deze regel al snel voor grote 
problemen voor alle faculteiten. Het interne reproductie
systeem (onderzoek, benoemingen, promoties) moest, 
opnieuw in naam van de academische vrijheid en het kriti
sche karakter van het wetenschappelijk onderzoek, 
beschermd worden. Het grote probleem hier is dat de acade
mische eis van noninterferentie niet houdbaar is. Zoals 
Graham Gordon enkele jaren geleden reeds schreef: de staat 
hecht belang aan alle instellingen die van sociaal en cultu
reel belang zijn. Als dusdanig kan een universiteit inmen
ging van de staat niet vermijden tenzij ze ophoudt van soci
aal of  cultureel belang te zijn.
 Deze tweede ambiguïteit heeft echter bijkomende gevol
gen die op zich voor nieuwe ambiguïteiten zorg(d)en. Zo 
kan het interne reproductiesysteem van de academici het 
ontstaan van een elitaire subcultuur in de hand werken. 
Zoals recent onderzoek in de VS heeft aangetoond, bestaat 
deze subcultuur van academici uit mensen die, ondanks 
hun verschillende culturele achtergrond, op een heel gelijk
lopende wijze denken. Kan hun bijdrage, tot stand gekomen 
in deze ‘exclusieve’ peercultuur, dan wel ten volle de maat
schappij bereiken of  door haar worden begrepen?

Het VABB is nefast voor de cultuurwetenschappen en voor 
de cultuurwetenschappers aan de (Vlaamse) universiteiten. 
Selectie of  beoordelingscriteria die uitsluitend gebaseerd 
zijn op kwantitatieve metingen en berekeningen zijn zelden 
betekenisvol, zeker in de universiteitswereld. Het obsessief  
vasthouden aan het Verlichtingsmodel van de universiteit 
is echter even nefast voor die universitaire wereld, zeker als 
we zien dat het VABB een bijna natuurlijk gevolg is van de 
vele ambiguïteiten van de Verlichtingsuniversiteit.
 Kants revolutionair universiteitsmodel vormde een ant
woord op de grote veranderingen in de wereld rondom hem 
(de industriële revolutie, de opkomst van de moderne sta
ten…). Vandaag is het hoog tijd om de universiteit (revoluti
onair?) te herdenken, rekening houdend met de veranderde 
tijdsgeest. 

Kristof  K.P. Vanhoutte, gastprofessor filosofie aan de 
Pontificia Università Antonianum, Rome 
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de 
agenda…

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

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten… Initiatieven van openbare 
instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd 
wordt. Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt 
tot een steunabonnement voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een 
abonnement voor eenmalige vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen 
van Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 78.49.28.835. De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings-
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op 
de periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit 
maximaal 100 tekens.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-zo 14-18u
❑ ‘Nachtkoorts’ – Frank Theys [tot 20/11] 
❑ ‘L’inconnu’ – Nikolaas Demoen [tot 
20/10] ❑ ‘SoundImageCulture. Poetics 
of Observation’ [tot 20/11]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Fuck the Underground’ – Kathe 
Burkhart [tot 15/10] ❑ ‘Mental Color’ 
– Paul Goede [tot 15/10]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Architecten De Vylder, Vinck en 
Taillieu’ [23/9 tot 8/1] ❑ ‘Jonge makers 
denkers dromers. Architectuur in Vlaanderen. 
IO Architecten’ [5/10 tot 13/11]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘A Slowdown at the Museum’ – Lonnie 
van Brummelen & Siebren de Haan, Nico 
Dockx, Irwin, Simon Dybbroe Møller, 
Javier Téllez, Christophe Van Gerrewey… 
[tot 23/10]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Insight’ – Elke Andreas Boon, Jacques 
Sonck, Elinor Carucci, Alexandra Cool [tot 
25/9] ❑ Peter Lindbergh [15/10 tot 29/1]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03.237.11.27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ Mark Luyten [tot 22/10]  
❑ Liam Gillick [27/10 tot 3/12]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Topstukken uit het 
Koninklijk Museum’ – Henri De 
Braekeleer, Theo Van Rysselberghe, 
James Ensor, Amedeo Modigliani, 
Gustave Van De Woestyne… [tot 8/1]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘NowBelgiumNow’ [8/10 tot 19/11]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Collectie XXVIII. If you shoot a bullet 
in a vacuum, will it keep travelling 
forever? (Emily Wardill)’ – Leo Copers, 
Lili Dujourie, Elly Strik, Didier 
Vermeiren, Bernard Frize… [tot 18/9]  
❑ ‘Graphology Chapter 4’ – Juliana 
Borinski, Marcel Broodthaers, Morgan 
Fisher, Nikolaus Gansterer, Sandra 
Gibson… [tot 25/9] ❑ ‘Martin Douven 
– Leopoldsburg.’ – Jef Geys [tot 31/12]  
❑ ‘A Rua (De Straat) – in het kader van 
Europalia Brazilië’ – Anna Maria 
Maiolino, Helio Oiticica, Ronald Duarte, 
Simone Michelin, Lygia Clark, Rosana 
Palazyan… [7/10 tot 22/1]

MAS – Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1 – 03 338 44 34 
di-zo 10-17u
❑ ‘Meesterwerken in het MAS. Vijf 
eeuwen beeld in Antwerpen’ [tot 30/12]

Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50 
sept 10-19u / Okt-Maart 10-17u
❑ ‘Wear me out’ – Erwin Wurm [tot 25/9]

NICC
Tulpstraat 79 – 03.216.07.71 
do:14-20u/vr-zo 14-19u
❑ ‘Frans Masereel Centrum presenteert: 
Characters make stories’ – Hallveig 
Agustsdottir, Stijn Cole, Dirk Elst, Wouter 
Feyaerts & Stijn Van Dorpe, Kelly 
Schacht en Vadim Vosters [tot 25/9]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘All the Others’ – Hou Chien Cheng 
[tot 22/10]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel. Middelheimproductie’ 
[5/10 tot 5/2]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Rinus Van de Velde [tot 22/10] ❑ 
Peter Rogiers [tot 22/10] ❑ Edward 
Lipski [27/10 tot 3/12]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Art nouveau & art deco (werktitel)’ 
[18/10 tot 29/1]

Asse

Van Stof tot Asse
Stationsstraat 55 – Galerij De Ziener 
– 02 452.77.86 
za-zo 14u30-18u30
❑ ‘Van Stof tot Asse. 8ste triënnale over 
actuele kunst’ – Walter Swennen, Paul 
Gees, Werner Cuvelier, Philippe Vandenberg, 
Johan Gelper, Erik Nerinckx… [tot 18/9]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confontation between Street Art & 
Tradition’ – Didier Vé/Kurt Peiser [tot 
18/9] ❑ Robert Kayser / Floris Jespers 
[1/10 tot 6/11]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050/33.99.11 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Vorstelijk Verzameld. van Eyck, 
Gossaert, Bruegel… Meesterwerken uit 
het Kunsthistorisches Museum Wenen’ 
[5/10 tot 15/1]

Brussel

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ ‘The Fug’ – Richard Prince [tot 5/11]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Meeting Points 6: Locus Agonistes. 
Practices and Logics of the Civic’ – 
Saâdane Afif, Stan Douglas, Mona 
Hatoum, Mounir Fatmi, Tino Sehgal… 
[2/10 tot 17/12]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12 
ma-vr 15-18u (za op afspraak)
❑ ‘Is het een boek? Een kunstwerk? 
Zeldzame of unieke edities, gesigneerde 
kunstcalalogi, portfolio’s’ – Picasso, 
Paolini, Ernst, Dubuffet, Mariani, 
Ungerer… [20/9 tot 14/10]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘Aichen’ – Florian Maier [tot 29/10]  
❑ ‘Aichen’ – Florian Maier [tot 29/10]  
❑ Robert Devriendt [4/11 tot 23/12]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
❑ ‘Sounds of Europe: Field Fest. Field 
recordings in muziek, kunst en 
wetenschap.’ – Justin Bennett, Els 
Viaene, Jason Kahn, Pauwel De Buck, 
Annea Lockwood … [12/10 tot 15/10]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Power of Fantasy. Modern and 
Contemporary Art from Poland’ – 
Miroslaw Balka, Monika Sosnowska, 
Wilhem Sasnal, Olaf Brzeski… [tot 18/9] 
❑ ‘Beyond the Document. Hedendaagse 
Belgische fotografen’ – Jan Kempenaers, 
Arno Roncada, Vincen Beeckman, Karin 
Borghouts, Herman van den Boom… [tot 
25/9] ❑ ‘Roman Polanski: acteur en 
regisseur’ [15/9 tot 14/12] ❑ ‘Dyptich 
Series’ – Jérôme Latteur [16/9 tot 5/11] 
❑ ‘August Orts (videovoorstellingen van 
20-22u)’ – Herman Asselberghs, Manon 
de Boer, Anouk De Clercq, Sirah Foighel 
& Eitan Efrat, Aglaia Konrad [23/9 tot 
24/9]

Charlier Museum
Kunstlaan 16 – 02/220.26.90 
ma-do 12-17u vr 10-13u
❑ ‘Een hard bestaan’ [tot 30/9]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘T.A.L.E. The After Lucy Experiment’ 
– Charlotte Beaudry, Aline Bouvy, Céline 
Gillain, Claude, Delphine Deguislage, 
Aurélie Gravas & Claudia Radulescu, ism 
Virginie Devillez en Anne-Claire Schmitz 
[tot 15/10]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ ‘Technique et Sentiment: Une 
exposition imaginée par Didier 
Vermeiren’ – Johannes Döring, Etienne 
Fouchet, Valerie Krause, Heiko Räpple, 
Johannes Wald [tot 5/11]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190  
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘September Piece’ – Mario Garcia 
Torres [tot 22/10]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 – (0) 494 76 39 47 
wo-vr 14-19u za 12-17u
❑ ‘Roberta Breitmore, solo show with 
Lynn Hershman Leeson’ [tot 29/10]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Oysters & Goats’ – Fabienne Audéoud 
[tot 15/10] ❑ Sofie Haesaerts & 
Colombe Marcasiano [26/10 tot 26/11] 
❑ ‘Forst’ – Filip Van Dingenen [26/10 tot 
11/2]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Kunst en financiën in Europa.18de 
eeuwse meesterwerken in een nieuw 
licht’ [tot 2/10] ❑ ‘Hôtel Aubecq. Victor 
Horta’ [tot 9/10] ❑ ‘Jordaens en de 
Antieken’ [12/10 tot 27/1/2013]

René Magritte Museum (Jette)
Rue Esseghemstraat 135 – 02/428 26 26 
wo-zo 10-18u
❑ ‘Henri-Jean Closon (1888-1975), 
Belgian painter in Montparnasse’ [16/9 
tot 22/1]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
za 14-17u
❑ David Altmejd [tot 10/3] ❑ ‘Sympathy 
for the Devil’ – James Lee Byars, Wim 
Delvoye, Bruce Nauman, Jenny Holzer, 
Barbara Kruger… [tot 30/11]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u
❑ ‘In Freaks We Trust’ – Wafae Ahalouch el 
Keriasti [tot 2/10] ❑ Alina Szapocznikow 
(1926–1973) [tot 8/1] ❑ ‘Repórter sem 
Beiras – Black Wires’ – Annelies 
Vaneycken [11/11 tot 4/12]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ ‘The Space Between Garden and Eve’ 
– Adam Fuss [tot 22/10] ❑ Thierry De 
Cordier [27/10 tot 10/12]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Charleroi’ – Bernard Plossu [tot 18/9] 
❑ ‘Meli, l’autre Royaume’ [tot 18/9] 
❑ ‘Nordic Water Tales’ – Susanna Majuri 
[tot 18/9] ❑ ‘Trekvogels’ – Rebecca 
Lenaerts [24/9 tot 15/1] ❑ ‘Le Temps 
des cerises. La commune en photo gra-
phies’ [24/9 tot 15/1] ❑ ‘I’m your fantasy’ 
– Marion Gronier [24/9 tot 15/1]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Verzameling Tony Herbert’ – Gust 
De Smet, Constant Permeke, Frits Van 
den Berghe, Edgard Tytgat, Jean 
Brusselmans, Rik Wouters… [tot 9/10] 
❑ ‘Re/pro/ducing Complexity’ – Nelleke 
Beltjens, Hedwig Brouckaert, Jorinde 
Voigt [23/10 tot 8/1] ❑ Tobias 
Rehberger [23/10 tot 8/1]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Paul Van Hoeydonck. De Abstracte 
Werken’ – Paul Van Hoeydonck [tot 18/12]

Elsene

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 
02 347 78 95 
do-vr 14-18u za 11-18u (op afspraak)
❑ ‘Tekeningen en etsen’ – Lismonde [tot 
27/11] ❑ ‘Tekeningen’ – Félix Hannaert 
[tot 1/10]

Eupen

Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘IKOB Kunstprijs 2011’ – Kati Heck, 
Vera Hilger, Judith Krebbekx, Brigitte 
Reisz, Tatjana Gerhard [tot 23/10]  
❑ ‘The IKOB Collection. En citant Jacques 
Charlier – Alaaf, 2007’ [tot 23/10]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ingmar Bergman: Over Waarheid & 
Leugen’ [14/10 tot 15/1]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12] 
❑ ‘Esprit Porcelaine. Hedendaags 
kunstporselein’ [tot 16/10] ❑ ‘Die Essenz 
der Dinge. Design en de Kunst van het 
Vereenvoudigen’ [tot 16/10] ❑ ‘Juwelen’ 
– Johanna Dahm [tot 16/10]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Change of Address. Opening of the new 
space’ – Walter Swennen, Anne Wenzel, 
Damien De Lepeleire, Philippe Van Snick, 
Dennis Tyfus… [17/9 tot 30/10]

Westerlaan 17, B-8790 Waregem 
T +32(0)56 62 94 10
www.be-part.be
Open van zondag tot vrijdag 
van 11u tot 17u. Op zaterdag 
enkel op afspraak voor groepen.
Gratis toegang

PIETER
VERMEERSCH
04/09 - 06/11/2011

HIKO, Bibliotheek 
Kunstwetenschappen
Universiteit Gent Sint Hubertusstraat 2 
❑ ‘Art(silence). 9 jaar Kunstbib’ – 
Denmark, Karin Borghouts, Sophie Nys, 
Brody Neuenschwander, Moniek Darge… 
[tot 22/12]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Olieverfschetsen uit het Victoria and 
Albert Museum Londen’ – John 
Constable [17/9 tot 29/1] ❑ ‘De wereld 
van Minne & Maeterlinck’ – George 
Minne – Maurice Maeterlinck [22/10 tot 
19/2]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Music Stands Still’ – Jorge Macchi 
[tot 18/9] ❑ ‘Tomorrow Is The Question. 
Selectie uit de nieuwe aanwinsten vanaf 
2005’ – Koen van den Broeck, Stefaan 
Dheedene, Joachim Koester, Lois 
Weinberger, Wilhelm Sasnal… [tot 
31/12] ❑ ‘Le Décor et son Double’ – 
Daniel Buren [21/9 tot 4/11] ❑ Manfred 
Pernice [15/10 tot 8/1] ❑ ‘It’s a Poor 
Sort of Memory that Only Works 
Backwards: On Zapping, Close 
encounters and the Commercial Break’ 
– Johan Grimonprez [15/10 tot 8/1]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel 
Prentenkabinet)
Armand Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Neue Positionen #1: Soundspace. 
Beeldende Kunst en geluid’ – Paul 
Devens, Pieter Geenen, Frederik De 
Wilde, Erwin Stache [tot 9/10]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ Numen / For Use – NET [tot 2/10]  
❑ ‘Architecture of Fear’ – Charlotte Lybeer, 
De Geuzen, Jill Magid, Els Vanden Meersch, 
Bureau d’études… [2/10 tot 31/12]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Objet préféré’ – Fabrica [tot 23/10]  
❑ ‘Perles de liberté. Bijoux afro-
brésiliens’ [23/10 tot 26/2]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Je suis seul, avec vous’ – Bruno 
Serralongue, Ann Veronica Janssens, 

Miroslav Tichy, Tobias Zielony… [tot 2/10] 
❑ ‘Mais pourquoi?’ – Christophe Terlinden 
[tot 23/10] ❑ ‘Michel François 45.000 
affiches. 1994-2011’ [23/10 tot 29/1]

Jabbeke

Museum Constant Permeke
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo 10-12u30 13u30-18u
❑ ‘Roger Raveel ontmoet Constant 
Permeke’ [tot 6/11]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘MW Press: Publishing Art’ [tot 30/10]  
❑ ‘Salvation can be found in the illusion of 
involvement’ – Tom Woestenborghs [tot 
30/10] ❑ Krijn Giezen [tot 30/10]  
❑ ‘Gingko Sempervirens’ – Christoph De 
Boeck, Adam Zaretsky, Anne Geene, herman 
de vries, Ingo Reize… [tot 30/10] ❑ Wim 
Gijzen [tot 30/10] ❑ ‘E.L.T. Mesens comme 
nous l’entendons…’ – E.L.T. Mesens [tot 
16/10] ❑ ‘Genius loci. Topografische 
resonanties en picturale praktijk’ – Bruno 
Van Dijck [21/10 tot 13/11]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
di-zo 11-18u do 11-22u
❑ ‘In het spoor van Rubens’ – Pieter-
Jozef Verhagen (1728-1811) [tot 25/9] 
❑ ‘Isala & Louise’ – Isala Van Diest, 
Louise Heger [tot 27/11] ❑ ‘Goddelijke 
klanken. Zeven eeuwen gregoriaanse 
handschriften in Vlaanderen’ [tot 27/11] 
❑ Dirk Braeckman [6/10 tot 8/1]  
❑ Hans Demeulenaere en Marc Nagtzaam 
[6/10 tot 5/2] ❑ ‘Cheese, Squeeze en 
Tropical Breeze Videowerk 2003-2010’ – 
Mika Rottenberg [3/11 tot 12/2]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Displaced Sounds: Lauf Der Lärm’ – 
Aernoudt Jacobs [22/9 tot 13/11]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 
03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel,  
Jan Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 29/2]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Albisola’ – Roger Raveel, Lucio 
Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva 
Sørensen, Serge Vandercam [tot 30/10]

Mechelen

Contour – Biënnale voor Bewegend 
Beeld
www.contour2011.be – (0)15 33 08 01 
do-vr, zo 10-18u za 10-22u
❑ ‘Contour 2011: Sound and Vision. 
Beyond Reason. Over de verbanden tussen 
beeld, muziek en sociale veranderingen’ 
– Cory Arcangel, Dan Graham, Rodney 
Graham, Anne-Mie Van Kerckhoven, Lee 
Ranaldo & Leah Singer… [tot 30/10]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14 
do-zo 11-18u
❑ ‘Twin Room’ – Richard Venlet en Gert 
Verhoeven [1/10 tot 27/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
do-vr,zo 10-18u za 10-22u
❑ ‘Trompe Le Monde’ – Daniel Barroca, 
Christophe Floré, Pieterjan Ginckels, 
Marijn van Kreij, Mark Titchner, Roman 
Wolgin [tot 30/10]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Félicien Rops – Auguste Rodin. Les 
ambrassements humains’ [1/10 tot 8/1]

Oostende

James Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘Henri Storck en het surrealisme’ [tot 
7/11]

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het zelfportret, het huis en de seizoenen’ 
– Jean Brusselmans/Eugène Atget, Francis 
Picabia, Rodney Graham, Raoul De Keyser, 
Walter Swennen, René Heyvaert, Valérie 
Mannaerts…. [17/9 tot 15/1]

Oudenaarde-Ename

Provinciaal Archeologisch Museum 
(pam) Ename
Lijnwaadmarkt 20 – 055/30.90.40 
9u30-17u
❑ ‘Ename Actueel – Sediment’ – Koen De 
Decker, Stijn Ank, Sarah Westphal, Lara 
Dhondt, Ermias Kifleyesus… [tot 16/10]
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St.- Antonius-Zoersel

Szymon Gallery
Frans Janssenslaan 13 – 0497 44 41 16 
vr-zo 13-18u
❑ ‘Tekeningen’ – Michaël Aerts, Kati 
Heck, Stefan Serneels, Ellen De Meutter, 
Kris Martin, Rinus Van de Velde [17/9 tot 
23/10]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Forrest. Seed Camp’ – Robert Quint, 
Yao Yuan Long, Sara Bomans, Charley 
Case… [23/9 tot 23/10]  
❑ Mil Ceulemans [30/10 tot 23/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘In de Wind’ – John Baldessari [tot 
30/9] ❑ ‘In de wind’ – Beat Streuli [30/9 
tot 31/12] ❑ ‘Twin Room’ – Richard 
Venlet en Gert Verhoeven [7/10 tot 3/11] 
❑ ‘Extramuros’ – Lotte Van Den 
Oudenaeren [7/10 tot 15/12]  
❑ ‘View point point of view. Foto-jaar project’ 
– Michiel De Cleene [7/10 tot 10/7]

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika
Leuvensesteenweg 13 – 02/769.52.11 
di-vr 10-17u za-zo 10-18u
❑ ‘Uncensored. Kleurrijke verhalen 
achter de schermen’ [23/9 tot 8/7]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
wo-zo 11/17u
❑ Pieter Vermeersch [tot 6/11]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-22u za-zo 11-18u
❑ ‘Seven Tears’ – Susan Philipsz [tot 
25/9] ❑ ‘Esprit Historique / Zero 
History’ – Lars Breuer [22/10 tot 5/2]  
❑ ‘Nie wieder störungsfrei! Aachen 
Avantgarde seit 1964’ [22/10 tot 5/2]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Neo Rauch [tot 18/9] ❑ ‘Ausgewählte 
Arbeiten aus der Sammlung Grothe im 
Museum Frieder Burda’ – Anselm Kiefer 
[7/10 tot 15/1]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u do 11-19u
❑ ‘Geschmack, der gute, der schlechte 
und der wirklich teure’ – Katharina 
Grosse, Josephine Meckseper, Anselm 
Reyle, Zhou Tiehai, John Bock [tot 9/10] 
❑ Chto Delat? [29/10 tot 12/2]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Im Fokus. Joseph Beuys und die 
Fotografie’ [tot 3/10] ❑ ‘Schwerelos. 
Zeichen im Raum’ – Günther Zins [tot 
6/11] ❑ ‘Alles Gute! 20 Jahre 
Künstler innenförderung Nordrhein-
Westfalen’ [16/10 tot 15/4]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 13-18u
❑ ‘Kontrolle und Zufall. Iannis Xenakis. 
Komponist, Architekt, Visionär’ [tot 
27/11] ❑ ‘Merce Cunningham performs 
‘Stillness’… (six performances, six 
films), 2008’ – Tacita Dean [tot 3/10]  
❑ ‘Ein Raum für John Cage. Installa tionen, 
Zeichnungen, Filme’ – Eberhard Blum, 
Arnold Dreyblatt, Reinhild Hoffmann, 
Reinhard Jirgl, Hanns Schimansky, Klaus 
Wildenhahn [tot 27/11] ❑ ‘Filmische 
Installation. Zbigniew Rybczynski im 
Dialog mit Gábor Bódy’ [28/10 tot 1/1]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ Lutz Dammbeck [tot 31/10] 
❑ ‘Fragment’ – Miroslaw Balka [29/10 
tot 8/1]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘The Collection of the Banker J.H. 
Wagener. The Formation of the National 
Gallery’ [tot 8/1]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘The Bauhaus Collection. Classic 
Modern Originals’ [tot 31/12] 
❑ ‘DMY International Design Festival. 
Awards and Jury Selection 2011’ [tot 
10/10]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Ambassador of the Avant-Garde 1915-
1927’ – Lajos Kassák (1887-1967) [tot 
17/10] ❑ ‘Videolounge’ – Marcellvs L. 
[tot 3/10] ❑ ‘Rapport. experimental 
space structures’ – J. Mayer H. [16/9 tot 
9/4] ❑ ‘Berlin Photographs 1927-1958’ 
– Friedrich Seidenstücker [1/10 tot 6/2] 
❑ ‘Videolounge’ – Frédéric Moser und 
Philippe Schwinger [5/10 tot 31/10] 
❑ Eva Besnyö (1910–2003) [28/10 tot 
27/2] ❑ ‘Videolounge’ – Sven Johne 
[2/11 tot 28/11]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ Do Ho Suh [tot 15/10] 
❑ Danilo Dueñas [22/10 tot 26/11]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 
030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Once Upon a Time. Fantastic 
Narratives in Contemporary Video Art’ 
– Francis Alÿs, Cao Fei, Pierre Huyghe, 
Aleksandra Mir, Mika Rottenberg, 
Janaina Tschäpe [tot 9/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za 11-20u zo 11-18u
❑ ‘Live to Tape. The Mike Steiner 
Collection 1972-1985’ – Marina 
Abramovic, Charlemagne Palestine, Ben 
Vautier, Ulay, Jochen Gerz, Mike 
Steiner… [tot 8/1] ❑ ‘Land Art’ [tot 
15/1] ❑ ‘Secret Universe’ – Horst 
Ademeit (1937-2010) [tot 25/9] 
❑ ‘National Gallery Prize for Young Art’ 
– Cyprien Gaillard, Kitty Kraus, Klara 
Lidén, Andro Wekua [tot 8/1] ❑ ‘Cloud 
Cities’ – Tomás Saraceno [15/9 tot 15/1] 
❑ ‘Architektonika’ – Peter Fischli / David 
Weiss, Thomas Schütte, Dan Graham, 
Gordon Matta-Clark, Absalon… [15/9 tot 
12/2] ❑ ‘8 Days in Japan and the Utopia 
of Eurasia’ – Joseph Beuys [8/10 tot 1/1]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘Seeing is believing’ – Paul Chan, 
Alfredo Jaar, Gianni Motti, Adrian Paci, 
Hito Steyerl… [tot 13/11]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 
030/254.86.777 
wo-ma 10-20u
❑ ‘Retrospective’ – Hokusai (1760–
1849) [tot 24/10] ❑ ‘Side by Side. 
Poland – Germany. A 1000 Years of Art 
and History’ [23/9 tot 9/1] 
❑ ‘Photographs. A retrospective’ – 
W. Eugene Smith [25/9 tot 27/11] 
❑ ‘Ai Weiwei in New York – Photographs 
1983-1993’ [15/10 tot 18/3]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
di,wo,vr 10-18u za-zo 11-18u do 10-22u
❑ ‘Modern Times. The Collection. 
1900-1945’ [tot 3/10] ❑ ‘Victory over 
the Sun. Lithographs from the Years 
1919-1923’ – El Lissitzky [tot 3/10] 
❑ ‘Self-portraits in the Graphic Arts’ – 
Max Beckmann [tot 3/10] ❑ ‘A Living 
Man Declared Dead and Other Chapters’ 
– Taryn Simon [22/9 tot 1/1]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Kunst und Philosophie’ – Thomas 
Hirschhorn, Bethan Huws, Kitty Kraus, 
Richard Wright, Haegue Yang… [tot 
30/10] ❑ Manfred Pernice [tot 28/10] 
❑ Manfred Pernice [tot 28/10]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u za 10-18u
❑ ‘Picasso 1905 in Paris’ [25/9 tot 15/1]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘gehend (Field Recordings 1-3)’ – 
Helen Mirra [20/9 tot 20/11]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Anime! High Art – Pop Culture’ [tot 
8/1] ❑ ‘Dogon. World Cultural Heritage 
from Africa’ [14/10 tot 22/1]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Shadow Speaker’ – Stephan Huber 
[tot 31/12] ❑ ‘Through the Looking 
Brain. A Swiss Collection of Conceptual 
Photography’ – John Baldessari, Fischli/
Weiss, Jeff Wall, Stan Douglas, Gabriel 
Orozco… [tot 25/9] 
❑ ‘Rhenish Expressionist’ – Heinrich 
Campendonk (1889-1957) [tot 29/2] 
❑ Laura Owens [tot 8/1]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
❑ ‘Photographs 1980 until 2010’ – Hans-
Christian Schink [tot 3/10] 
❑ ‘Passion and Planning’ – Ulrich Erben 
[28/10 tot 29/1]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-19u do 12-21u zo 11-19u
❑ Carl Emanuel Wolff [tot 2/10] 
❑ ‘100 Jahre Lehmbrucks Kniende – 
Paris 1911’ – Lehmbruck, Rodin, 
Duchamp, Picasso, Brancusi, Maillol, 
Léger… [24/9 tot 22/1]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Move: Art and Dance since the 1960s’ 
– Bruce Nauman, Trisha Brown, Lygia 
Clark, Robert Morris, William Forsythe, 
Mike Kelley, Franz West… [tot 25/9] 
❑ ‘The Other Side of the Moon: Women 
Artists of the Avant-garde’ – Hannah 
Höch, Sophie Taeuber-Arp, Sonia 
Delaunay, Claude Cahun, Dora Maar, 
Florence Henri, Katarzyna Kobro, and 
Germaine Dulac [22/10 tot 15/1] 
❑ ‘Haunted by Objects’ – Zvi Goldstein 
[13/11 tot 26/2]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Die Treppe, 2010’ – Monika Sosnowska 
[tot 15/4/2012] ❑ ‘Big Picture 
(Locations/Projections)’ – Jason 
Rhoades, Mark Lewis, Rodney Graham, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Paul 
Pfeiffer, … [tot 20/11]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Expanded Territory’ – Agnieszka 
Brzezanska, Giulio Frigo, Eva Kotátková, 
Aïda Ruilova [1/10 tot 10/12]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Wiener Glut’ – Anna Barfuss, Luisa 
Kasalicky, Alexander Wissel, Hans 
Scheirl, Nadim Vardag… [tot 18/9] 
❑ ‘Regarding Düsseldorf 6. 701 e.V. 
Düsseldorf zu Gast im KIT’ – Ali Altin, 
Özlem Altin, Andreas Bunte, Stefan 
Hablützel, Sarah-Jane Hoffmann, Stefan 
Theissen… [1/10 tot 13/11]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ Tom ma Abts [tot 9/10] ❑ Chris Mar tin 
[21/10 tot 15/1]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
❑ ‘Habitat. A Group Exhibit in six Parts’ 
[tot 9/10]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u
❑ ‘Barbara Köhler. Museumsschreiberin 
im Museum Kunstpalast’ [tot 24/12] 
❑ ‘Metallarbeiten der 1920er bis 1950er 
Jahre. Die Sammlung Giorgio Silzer’ [tot 
16/10] ❑ ‘Samurai, Bühnenstars und 
schöne Frauen. Japanische Farbhol-
zschnitte von Kunisada und Kuniyoshi’ 
[tot 15/1]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ Jordan Wolfson [tot 15/1]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Color Photographs since 1970’ – Joel 
Sternfeld [tot 23/10] ❑ ‘Ars Viva 11/12: 
Language’ – Erik Bünger, Philipp 
Goldbach, Juergen Staack [9/10 tot 
15/1] ❑ ‘Communitas’ – Aernout Mik 
[29/10 tot 29/1]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
do-vr 15-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Fotografien’ – Dieter Blum [tot 
23/10] ❑ ‘Breitseite. Im Fokus: Raum’ 
– Christian Ertel, Ruth Hommelsheim, 
Claudio Moser, Claire Barclay, Eva 
Rothschild… [6/11 tot 22/1]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069.21.23.63.18 
di-do-za 11-18u zo 11-19u wo 11-20u
❑ ‘New Cities on three Continents’ – 
Ernst May (1886–1970) [tot 6/11] 
❑ ‘The exception and the rule. On the 80th 
birthday of Wolfgang Pehnt’ [tot 25/9]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di,do,vr 11-19u wo 11-21u za-zo 10-19u
❑ ‘Endless Longing, Eternal Return’ – 
Ragnar Kjartansson [tot 16/10] 
❑ ‘Frontiers of another nature. 
Contemporary photographic art from 
Iceland’ [tot 16/10] ❑ Chris Riggs [20/9 
tot 20/10] ❑ ‘Arte Essenziale’ – Karla 
Black, Gianni Caravaggio, Thea 
Djordjadze, Ian Kiaer, Helen Mirra… 
[4/11 tot 1/1]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di,do-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘MMK 1991-2011. 20 Years of the 
Contemporary’ [tot 9/10] 
❑ Tobias Zielony [12/11 tot 15/1]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Michael Pfrommer & Adrian Williams 
[24/9 tot 6/11]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Secret Societies’ – Raymond Pettibon, 
Cerith Wyn Evans, Joachim Koester, Markus 
Schinwald, Ulla von Brandenburg… [tot 
25/9] ❑ ‘Crepusculum’ – Gabríela 
Friðriksdóttir [29/9 tot 8/1] ❑ ‘Portrait 
and Landscape’ – Erró [6/10 tot 8/1] 
❑ ‘The Signs of the Times’ – Kienholz 
[22/10 tot 29/1]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Urban Art. The New Contemporary 
Art’ – Biserama, Dome, Index-Centric, 
David Lucco, Tom Brane… [16/9 tot 
30/9] ❑ ‘State of being apart in space’ 
– Michael Dean [7/10 tot 6/11]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Invention of the Picture. Early Italian 
Masters through Botticelli’ [1/10 tot 8/1]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Eyes on Paris. Paris In photobooks 
from 1890 to the present’ [16/9 tot 8/1] 
❑ ‘Wunder. Kunst, Religion und 
Wissenschaft vom 4. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart’ – Henri Michaux & Eric 
Duvivier, Jonathan Horowitz, James Turrell, 
Joseph Beuys, Martin Kippenberger & 
Albert Oehlen… [23/9 tot 5/2] 
❑ ‘Atlas. How to carry the world on one’s 
back?’ – Paul Klee, Henri Michaux, 
Harun Farocki, Hans-Peter Feldmann, 
Matt Mullican, … [1/10 tot 27/11]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Painted over. Smudged. Erased. The 
Portrait in the 20th Century’ – Francis 
Bacon, John Baldessari, Olaf Metzel, 
Bruce Nauman, Dennis Oppenheim… [tot 
3/10] ❑ ‘Drawings’ – Marc Brandenburg 
[tot 23/10] ❑ ‘The Collection of 
Groundkeeper Wilhelm Werner’ [18/9 tot 
15/1] ❑ ‘Trailblazer of Modernism’ – 
Max Liebermann [30/9 tot 19/2]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u do 10-20u
❑ Daniel Richter [tot 6/11]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Archaeology of an Era: Socialist 
Modernism’ – Roman Bezjak [tot 16/10] 
❑ ‘Gods and Heroes. Life and Afterlife of 
Antique Myths in Graphic Art’ – Max Ernst, 
Georges Braque, Niki de Saint Phalle, 
Joseph Beuys, Marc Chagall… [tot 15/1] 
❑ ‘Photography Calling! Photography and 
the Present’ [9/10 tot 15/1]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Wir sind alle Astronauten. Universum 
Richard Buckminster Fuller im Spiegel 
zeitgenössischer Kunst’ – Olafur Eliasson, 
Michel François, Tomás Saraceno, Ai 
Weiwei, Lucas Lenglet… [tot 18/9] 
❑ ‘Bucky Fuller & Spaceship Earth’ 
– Buckminster Fuller (1895-1983) [tot 
18/9] ❑ ‘Now. Perceptions of Time and 
Contemporary Design’ [tot 6/11] 
❑ ‘The Powerhouse Depot. Recently 
unpacked. How art ages’ [8/10 tot 8/1]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Try to describe the colour of pure 
(still) water, my dear’ – Denisa Lehocká 
& Boris Ondreicka [30/9 tot 27/11] 
❑ ‘Head, Itch, Washing Hair, Yawning, 
Biting Nails’ – Hamlet Hovsepian [30/9 
tot 27/11]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘The Retrospective’ – Bill Bollinger 
[tot 25/9] ❑ ‘Insights’ – Lee Bontecou 
[tot 25/9] ❑ ‘The Global Contemporary. 
Art Worlds After 1989’ [17/9 tot 5/2] 
❑ ‘The Philosopher at the Computer’ 
– Hiroshi Kawano [24/9 tot 8/1] 
❑ ‘The Hirsch–Index. The Art of 
Quotation’ [22/10 tot 29/4] ❑ ‘Digital 
Art Works. The Challenges of 
Conservation’ [29/10 tot 12/2]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rotes Quadrat und schwarze Rakete. 
Druckgraphik aus einer Privatsammlung’ 
[tot 16/10] ❑ Jannis Kounellis [tot 29/1]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-zo 13-19u
❑ ‘Perestroika: Twenty Years After: 
2011-1991’ – Chto delat? [tot 18/9] 
❑ Omer Fast [22/10 tot 18/12]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘The Editions’ – Lucy Mc Kenzie [tot 
31/10] ❑ ‘Great Moments in Glamour. 
Photographs of Society, Artists an 
Fashion in the Twentieth Century’ [tot 
30/10] ❑ Joel Shapiro [tot 25/9] 
❑ ‘Wolfgang-Hahn-Preis’ – John Miller 
[tot 31/10] ❑ ‘A Child of his Own Time. 
Works from the Collection of Prints and 
Drawings’ – Max Beckmann [tot 21/12] 
❑ ‘Trans-Urban News. Photography, 
Video, and Sculpture from the Collection’ 
– Douglas Huebler, Mark Dion, William 
Eggleston, Peter Piller, Robert 
Smithson… [tot 23/10] 
❑ ‘MemyselfandI. Photo Portraits of 
Picasso’ – Pablo Picasso [24/9 tot 15/1] 
❑ ‘Cut! Cut! Cut! Loop #4 of the Lazy 
Susan Series’ – Cosima von Bonin [5/11 
tot 15/5]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Photographien seit 1982’ – Judith Joy 
Ross [24/9 tot 5/2] ❑ ‘Stadt der Kinder’ 
– Jean-Paul Deridder [24/9 tot 27/11] 
❑ ‘Portraits und Landschaften’ – Cuny 
Janssen [24/9 tot 5/2]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘CSI: Museum. The great jubilee 
exhibition’ [tot 25/9] ❑ ‘The un / certain 
Eye: Vasari 500. Italian Master Drawings 
by Leonardo, Raphael & Co’ [tot 20/11] 
❑ ‘Panopticum. The Hidden Treasures of 
the Wallraf’ [21/10 tot 22/1]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mies van der Rohe Stipend 2011’ 
– Latifa Echakhch [tot 25/9] ❑ ‘The 
Heinz and Marianne Ebers Foundation. A 
collection with stature’ – Richard 
Artschwager, Anton Henning, Bethan 

Huws, Stephen Shore, Kiki Smith… [tot 
25/9] ❑ ‘Sternenstaub (Stardust) A 
Drawn Novel’ – Franz Erhard Walther 
[23/10 tot 5/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Das zeichnerische Werk’ – Gotthard 
Graubner [tot 6/11] ❑ ‘Frauenzimmer’ 
– Sara Barker, Karla Black, Carol Bove, 
Thea Djordjadze, Isa Genzken, Kitty 
Kraus, Tatiana Trouvé. [tot 13/11]

Lingen

Kunsthalle Lingen
Kaiserstraße 10a – 0591/5 99 95 
di-wo,vr 10-17u do 10-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Best Before’ – Rudie Hoegen, Adrie 
Krijgsman, Herman Roozen, Betty 
Simonides, Gejan Stol, Gert Wijlage [tot 
25/9] ❑ Suse Weber [tot 25/9] 
❑ ‘Installation im Wasserturm’ – Michael 
Beutler [tot 31/10] ❑ Rivane 
Neuenschwander, Haegue Yang [15/10 
tot 18/12]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Entdeckt! Rebellische Künstlerinnen 
in der DDR’ [tot 9/10] ❑ Nasan Tur 
[12/11 tot 19/2]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Kinetik’ – Heinz Mack [tot 25/9] 
❑ ‘Accélération’ – Evelyne Axell [tot 
3/10] ❑ ‘Things to do in Mönchenglad-
bach’ – Sarah van Sonsbeeck [tot 25/9] 
❑ ‘Monochrome for the Future’ – 
Morgan Fisher [23/10 tot 5/2]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘175 years of the Alte Pinakothek. 
Treasures from the depot’ [tot 15/1] 
❑ ‘Concealed/Revealed. Investigating 
Altdorfer, Cranach and Dürer’ [tot 18/9] 
❑ ‘The Alte Pinakothek in Historical 
Photographs’ [tot 18/9] ❑ ‘Perugino. 
Raphael’s master’ – Pietro Perugino 
[13/10 tot 15/1]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Maniera Moderna’ – Carlo Mollino 
(1905-1973) [16/9 tot 8/1] ❑ ‘Black & 
White’ – Ellsworth Kelly [7/10 tot 22/1] 
❑ ‘Sculptural Acts’ – Phyllida Barlow, 
Alexandra Bircken, Michael Beutler, 
Vincent Fecteau, Anita Leisz, Kimberly 
Sexton [11/11 tot 26/2]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Königsplatz – 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
❑ ‘3D-Videoinstallation’ – Kraftwerk 
[15/10 tot 13/11]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Die Entdeckung des Menschen: Das 
deutsche Porträt um 1500’ – Dürer 
– Cranach – Holbein [16/9 tot 15/1]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Ten Thousand Waves’ – Isaac Julien 
[tot 31/12] ❑ ‘Zwei Positionen 
Amerikanischer kunst’ – Dan Flavin – 
Mike Kelley [tot 31/12]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Adyton’ – Victor Hausladen [tot 1/10] 
❑ ‘Escalier du chant’ – Olaf Nicolai [tot 
18/12] ❑ Dirk Bell [tot 18/9] 
❑ ‘Gral Glass. 1930-1981. An example of 
German Design’ [tot 18/9] 
❑ ‘Curvatureromance’ – John 
Chamberlain [tot 23/10] 
❑ ‘Wisdom Builds her House. The 
Architecture and History of Libraries’ 
[tot 16/10] ❑ ‘A good chair is a good 
chair’ – Donald Judd [tot 9/10] 
❑ ‘Der Raum der Linie. Line and space. 
American drawings and sculpture since 
1960, from a private collection’ – Sol 
LeWitt, Richard Tuttle, Robert Mangold, 
Gordon Matta-Clark, Hanne Darboven, 
Gerhard Richter… [tot 25/9] ❑ ‘Plant 
Drawings’ – Ellsworth Kelly [7/10 tot 
8/1] ❑ ‘Naples and Southern Italy. 19th 
Century Photographs from the Dietmar 
Siegert Collection’ [11/11 tot 26/2]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-18u za 11-16u
❑ Paul Pfeiffer [tot 1/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ ‘Danner Preis 2011’ [13/10 tot 8/1] 
❑ ‘Künstler der Belle Epoque und 
Pionier der Plakatkunst’ – Jules Chéret 
(1836 – 1932) [10/11 tot 5/2]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘2x2 International forum for Outsider 
Art’ [6/10 tot 9/10]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Für immer Strom’ – Michael 
Sailstorfer [1/10 tot 20/11]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘Maß und Werk’ – Martin Wöhrl [tot 
18/9] ❑ ‘Wunderkammer Design’ – 
Alessandro Mendini [tot 23/10] 
❑ ‘100 beste Plakate 10’ [tot 2/10]

Osnabrück

Colossal. Art. Fact. Fiction
www.colossal.de.com
❑ ‘Colossal. Art. Fact. Fiction. 20 artists 
from 13 nations. 14 art locations in the 
region of Osnabrück. Curated by Jan 
Hoet’ – Dennis Oppenheim, Wim Delvoye, 
Ives Maes, Pedro Cabrita Reis … [tot 
31/12]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Photographs, 1951-2011’ – Cy Twombly 
[tot 30/10] ❑ ‘Pathos: Body and Work’ 
– Antoni Tàpies [13/11 tot 19/2]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 – (0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u wo,vr: 10-21u
❑ ‘Ars Viva. Labor’ – Nina Canell, Klara 
Hobza, Markus Zimmermann, Andreas 
Zybach [tot 23/10] ❑ ‘Kunst ist eine 
Wissenschaft. Hölzel, Baumeister und die 
Stuttgarter Akademie’ [tot 23/10] 
❑ Amie Siegel [tot 23/10]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘The Empty Plan’ – Anja Kirschner und 
David Panos [tot 9/10] ❑ ‘Soot, Coal, 
Pencil. Hermann Pleuer’s Railway 
Drawings’ – Hermann Pleuer 
(1863-1911) [17/9 tot 12/2] 
❑ ‘Frischzelle_15’ – Stefanie Trojan 
[17/9 tot 16/10] ❑ ‘Notes from the 
archive. Krise der Moderne’ – James 
Frazer Stirling [1/10 tot 15/1] 
❑ ‘Offenes Depot #2’ – Melvin Moti 
[12/11 tot 4/3]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Teresa Burga’s Chronology. Reports, 
Diagrams, Intervals’ – Teresa Burga 
[30/9 tot 8/1]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – 00 49 7071/61.444 
di-zo 11-18u di 11-19u
❑ ‘Cézanne-Renoir-Picasso & Co. 40 
Jahre Kunsthalle Tübingen. Ära Adriani I’ 
[17/9 tot 29/1]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90 
wo-zo 11-18u di 11-20u
❑ ‘The Geometry of the Moment. 
Landscapes’ – Henri Cartier-Bresson [tot 
13/5] ❑ ‘The Art of Deceleration. Motion 
and Rest in Art from Caspar David 
Friedrich to Ai Weiwei’ [12/11 tot 9/4]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-16u zo 11-18u
❑ ‘Archaische Futurismen’ – Franziska C. 
Metzger [tot 6/11]

Frankrijk
Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Animaux/Animots’ – Peter Kogler, 
Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Erik 
Dietman, Aurélien Froment, Joyce 
Pensato, Xavier Veilhan… [tot 25/9] 
❑ Olivier David [1/10 tot 30/10]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ ‘Exposition d’ouverture’ – Isa Genzken, 
Bertrand Lavier, On Kawara, John 
Armleder, Jean-Luc Godard… [tot 
10/11] ❑ ‘Deep Comedy. Organisée par 
Dan Graham et le Consortium’ – Rodney 
Graham, Niele Toroni, Arman, Heimo 
Zobernig, Katharina Fritsch… [tot 10/11]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘The Adding Machine’ – Mai-Thu 
Perret [9/10 tot 8/1]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
zomer: 11-19u /nov-juni: di-zo 11-13u 14-18u
❑ ‘What Went Down’ – Thomas Houseago 
[tot 23/10] 
❑ ‘Il vaut mieux éviter tout contact avec 
les formes de vie extra-terrestres’ – 
Shimabuku [13/11 tot 26/2]

Lyon

Biennale de Lyon
www.biennaledelyon.com 
di-vr 11-18u za-zo 11-19u
❑ ‘La 11ème Biennale de Lyon: Une 
terrible beauté est née’ [15/9 tot 31/12]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme
03 87 15 39 39 
ma,wo,zo 11-18u do-vr 11-20u za 10-20u
❑ ‘Erre, variations labyrinthiques.’ – 
Kasimir Malevitch, Fritz Lang, Vito 
Acconci, Harun Farocki, Constant, Matt 
Mullican, Corey McCorkle, Rem 
Koolhaas,… [tot 5/3]



De Witte Raaf  – 153 / september – oktober 2011 Ondertussen 21

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
12-18u
❑ ‘Collectionneurs en situation’ – Krijn 
de Koning, Cédric Teisseire, Richard 
Woleck, Sandra Lorenzi… [tot 30/10]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 
04.92.07.73.80 
wo-ma 14-18u
❑ ‘Le Temps de l’action/Acte 1. Une 
recherche sur l’histoire de la 
performance sur la Côte d’ Azur de 1951 
à nos jours’ [tot 16/10] ❑ ‘Le Temps de 
l’écoute. Pratiques sonores et musicales 
sur la Côte d’Azur de 1950 à nos jours’ 
[tot 30/10] ❑ ‘Le Temps du Territoire. 
L’architecture contemporaine sur le Côte 
d’Azur’ [tot 30/10]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art 
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0033.149.42.67.17 
di-vr 14-18h / za 14-19h
❑ Meris Angioletti [17/9 tot 19/11]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01.42.71.38.38 
di-zo 13-19u
❑ Les frères Chapuisat [16/9 tot 18/12] 
❑ Silvia Buonvicini [16/9 tot 30/10]  
❑ ‘Les plus beaux livres suisses’ [20/9 tot 
30/10]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33 
11-21u
❑ ‘Collections contemporaines (des 
années 1960 à nos jours)’ [tot 13/2/2012] 
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 
7/11] ❑ ‘Nouvel accrochage de la 
collection permanente (de 1905 à 1960)’ 
[tot 13/2] ❑ ‘Paris-Delhi-Bombay’ [tot 
19/9] ❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2010’ 
– Cyprien Gaillard [21/9 tot 9/1] 
❑ ‘L’Oeil moderne 1900-1944’ – Edvard 
Munch [21/9 tot 9/1] ❑ Yayoi Kusama 
[10/10 tot 9/1] ❑ Christian Dotremont 
[12/10 tot 2/1] ❑ ‘Ne plus dessiner’ – 
Martin Szekely [12/10 tot 2/1]
❑ ‘Editeurs, les lois du métier’ [9/11 tot 
9/1]

Château de Versailles
Château de Versailles – 01 40 26 77 94 
di-zo 9-18u30
❑ ‘Venet à Versailles’ – Bernar Venet 
[tot 1/11]

Cité de la Musique
221, avenue Jean-Jaurès – 01 44 84 45 00 
di-zo 12-18u
❑ ‘Paul Klee Polyphonies’ [18/10 tot 15/1]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Vaudou. La collection Anne et Jacques 
Kerchache dans une scénographie conçue 
par Enzo Mari’ [tot 25/9]

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 wo 13-20u30
❑ Lewis Hine [tot 18/12]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘Anselm Reyle feat. Franz West’ – 
Anselm Reyle [tot 15/10] 
❑ ‘Always Forever Now’ – Aaron Young 
[20/10 tot 22/12]

Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 – 01.53.59.12.40 
di-zo 13-19u
❑ ‘Rembrandt en de kunstenaars uit zijn 
omgeving’ [tot 2/10]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 12-21u wo-vr 12-19u za-zo 10-19u
❑ Claude Cahun [tot 25/9] ❑ ‘Santu 
Mofokeng, chasseur d’ombres. 30 ans 
d’essais photographiques’ [tot 25/9] 
❑ ‘France Fiction : Billes-Club 
Concordance Accident’ [tot 25/9] 
❑ ‘Charlie & Sabrina, qui l’eût cru ?’ – 
Audrey Cottin [18/10 tot 5/2] 
❑ Diane Arbus [18/10 tot 5/2]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Alien Theory’ – João Maria Gusmão 
and Pedro Paiva [22/9 tot 20/11]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Baselitz sculpteur’ – Georg Baselitz 
[30/9 tot 29/1] ❑ ‘Any Ever’ – Ryan 
Trecartin & Lizzie Fitch [18/10 tot 8/1]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Beauté, morale et volupté dans 
l’Angleterre d’Oscar Wilde’ – Dante Gabriel 
Rossetti, Edward Burne-Jones, William 
Morris, James McNeill Whistler, Oscar 
Wilde, Aubrey Beardsley… [tot 15/1]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘L’Espagne entre deux siècles de 
Zuloaga à Picasso (1890-1920)’ [7/10 
tot 9/1]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u
❑ ‘De Finiguerra à Botticelli. Les 
premiers ateliers italiens de la 
Renaissance’ [tot 10/10] ❑ ‘Enluminures 
du Moyen Âge et de la Renaissance’ [tot 
10/10] ❑ ‘La Cité interdite au Louvre. 
Empereurs de Chine et rois de France’ 
[29/9 tot 9/1] ❑ ‘Au royaume 
d’Alexandre le Grand. La Macédoine 
antique’ [13/10 tot 16/1] ❑ ‘Le Louvre 
invite J. M. G. Le Clézio. Le musée 
monde’ [5/11 tot 6/2] ❑ ‘Dessins français 

de la collection Mariette’ [10/11 tot 6/2] 
❑ ‘Dessins du Louvre’ – Giorgio Vasari 
[10/11 tot 8/2]

Palais d’Iéna
9 place d’Iéna 
12-19u
❑ ‘Pearls of the North. The Benelux 
contemporary art scene’ – Frédéric 
Platéus, Lili Dujourie, Anne Wenzel, 
Atelier Van Lieshout, Ricardo Brey, 
Marcel Broodthaers… [14/10 tot 23/10]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
di-zo 12-21u
❑ ‘The Tragedy of the Commons’ – Robin 
Meier & Ali Momeni [tot 2/10] 
❑ ‘The Art Freaks’ – Olaf Breuning [tot 18/9]

Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine – 01 42 68 02 01 
ma-zo 10u30 à 19u30
❑ ‘Giacometti et les Étrusques’ [16/9 tot 
8/1] ❑ ‘Expressionismus & Expression-
ismi. Berlin-Munich 1905-1920. Der 
Blaue Reiter vs Brücke’ [13/10 tot 11/3] 
❑ ‘L’Âge d’Or hollandais. La collection 
Kremer’ [27/10 tot 25/3]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
❑ ‘Why stand when you can fall’ – 
Charlie Jeffery [tot 23/10] ❑ ‘Project 
Room’ – Gustav Metzger [tot 23/10]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘Recycled Playground’ – Ciprian 
Mureșan [23/9 tot 31/12]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37 
ma, wo-vr 12u30-19u za-zo14-19u
❑ Philippe Ramette [tot 2/10]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05 
wo-do,zo 14-19u vr-za 14-21u
❑ ‘Let’s Dance! Les films de jazz des 
collections de La Cinémathèque de la 
Danse’ [15/10 tot 31/12]

MUba – Musée des Beaux Arts
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Transfer France-NRW’ – Freya 
Hattenberger, Roseline Rannoch, Thomas 
Mohren, Dominique Ghesquiere, Elsa 
Tomkowiak… [tot 19/9] ❑ ‘Le corps 
dévoilé. Collections Permanent/
Provisoire’ [tot 19/9] ❑ ‘journal d’un 
quelqu’un’ – Gilles Defacque [tot 19/9] 
❑ ‘Collector_ Collections permanent/
provisoire’ [13/10 tot 16/1]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
maart-okt: 10-17u20 nov-febr di-zo 
10-16u20
❑ ‘Tate St Ives Summer Exhibition 2011’ 
– Agnes Martin, Martin Creed, Margaret 
Mellis, Naum Gabo, Roman Ondak, Fischli 
& Weiss, Lucio Fontana, Anri Sala… [tot 
25/9] ❑ ‘The Indiscipline of Painting: 
International abstraction from the 1960s 
to now’ – Frank Stella, Gerhard Richter, 
Richard Tuttle, Imi Knoebel, Tomma Abts, 
Mary Heilmann, Bernard Frize… [8/10 
tot 3/1]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘Joseph Gott in Leeds and Rome’ – 
Joseph Gott (1785-1860) [tot 11/11] 
❑ ‘Early Work’ – Darrell Viner [tot 30/10] 
❑ ‘What Is to Be Done?’ – Mario Merz 
[tot 30/10] ❑ ‘Film Screening: Mario 
Merz (2002)’ – Tacita Dean [tot 4/12]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u50
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’ [tot 1/4/2012] 
❑ ‘The Pleasure Principle’ – René 
Magritte [tot 16/10] ❑ ‘Smoke Signals’ 
– Robert Therrien [tot 16/10] 
❑ ‘Alice in Wonderland’ – Lewis Carroll, 
John Tenniel, René Magritte, Peter 
Blake, Yayoi Kusama, Anna Gaskell, 
Torsten Lauschmann… [4/11 tot 29/1]

London

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-vr 10-18u/za 10-17u
❑ Adrian Ghenie [tot 8/10] ❑ Edward 
Barber & Jay Osgerby [24/9 tot 19/11] 
❑ Frank Stella [29/9 tot 19/11]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Journeyings: Recent Works on Paper’ 
– Frank Bowling RA [tot 23/10] ❑ ‘From 
Holyrood to Stratford’ – Albert Irvin RA 
[tot 25/9] ❑ ‘Morphosis’ [tot 18/9] 
❑ ‘Eyewitness: Hungarian Photography in 
the 20th Century’ – Brassaï, Robert Capa, 
André Kertész, László Moholy-Nagy and 
Martin Munkácsi [tot 2/10] 
❑ John Lawrence [tot 12/10] ❑ ‘Artists’ 
Laboratory 03: In Transit’ – Nigel Hall RA 
[tot 23/10] ❑ ‘Degas and the Ballet: 
Picturing Movement’ – Edgar Degas [17/9 
tot 11/12] ❑ ‘Building the Revolution: 
Soviet Art and Architecture 1915-1935’ 
[29/10 tot 22/1]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘The Shape of Things to Come: New 
Sculpture’ – John Baldessari, Sterling 
Ruby, Thomas Houseago, David Altmejd, 
Berlinde De Bruyckere, Peter 
Buggenhout… [tot 16/10]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 30/4/2012] ❑ ‘Romantics’ – Henry 
Fuseli, JMW Turner, John Constable, 
Samuel Palmer, William Blake [tot 
3/6/2012] ❑ Corin Sworn [tot 25/9] 
❑ ‘Has The Film Already Started?’ [tot 
26/2] ❑ ‘Special Display’ – Lucian Freud 
[tot 25/9] ❑ ‘Apocalypse’ – John Martin 
(1789–1854) [21/9 tot 15/1] 
❑ ‘Early Works 1965-1982’ – Barry 
Flanagan [27/9 tot 2/1]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Photography: New Documentary 
Forms’ – Boris Mikhailov, Luc Delahaye, 
Mitch Epstein, Guy Tillim and Akram 
Zaatari [tot 31/3] ❑ ‘Artist Rooms’ – 
Diane Arbus (1923–71) [tot 31/3] 
❑ Taryn Simon [tot 6/11] ❑ ‘Contested 
Terrains’ – Kader Attia, Sammy Baloji, 
Michael MacGarry and Adolphus Opara 
[tot 16/10] ❑ ‘Panorama’ – Gerhard 
Richter [6/10 tot 8/1] ❑ ‘The Unilever 
Series’ – Tacita Dean [11/10 tot 11/3]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Photographs 1978 – 2010’ – Thomas 
Struth [tot 16/9] ❑ ‘The Bloomberg 
Commission’ – Josiah McElheny [tot 
20/7] ❑ ‘Rothko in Britain’ – Mark 
Rothko [tot 26/2] ❑ ‘Government Art 
Collection: Selected by Cornelia Parker’ 
– Daniel Mytens, Martin Creed, David 
Batchelor, Andy Warhol, Grayson Perry… 
[16/9 tot 4/12] ❑ ‘The Street: Reclaim 
the Mural’ [16/9 tot 4/12] ❑ Wilhelm 
Sasnal [14/10 tot 1/1] ❑ Cristobal Leon, 
Niles Atallah & Joaquin Cocina, Marthe 
Thorshaug, Rachael Rakena, Kelly 
Nipper [14/10 tot 15/1]

Italië
Venezia

La Biennale
Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A 
0039 041 5218711 
www.labiennale.org
❑ ‘Illuminations. 54th International Art 
Exhibition directed by Bice Curiger’ [tot 
27/11]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Found in Translation, chapter L’ [1/10 
tot 8/1]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘Collection Mudam. Walking Through…’ 
– Cy Twombly, Richard Long, Juan Usle, 
William Kentridge, Marijke Van 
Warmerdam, Gabriel Lester, Geert 
Goiris… [tot 6/11] ❑ ‘The inner self in 
outer space’ – Melvin Moti [tot 18/9] 
❑ ‘Replay. Out of Storage III’ – Claude 
Closky, Jon Mikel Euba, Iain Forsyth and 
Jane Pollard, Marine Hugonnier, Jonathan 
Horowitz [tot 18/9] ❑ ‘Mondes inventés, 
Mondes habités’ – David Altmejd Chris 
Burden, Panamarenko, Vija Celmins, 
Roman Signer… [8/10 tot 15/1]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘Berichten van het Front: Nieuw 
Brabants Front’ – Leila Anderson, Henny 
Overbeek, Paul Segers, Kor Smeenge, 
Ajla Steinvag, Stan Wannet [17/9 tot 
15/1] ❑ ‘Bosch Young Talent Show’ [17/9 
tot 16/10]

Acquoy

Kunstfort Asperen
Langendijk 60 – 06 1505 4728 
di-zo 10-17u
❑ ‘Too late, too little, (and how) to fail 
gracefully. Curatoren: Bik van der Pol’ 
– Lara Almarcegui, André Cadère/ Alan 
Fleischer, Tim Etchells, Harun Farocki, 
Hito Steyerl… [tot 25/9]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘The Right Moment at the Wrong 
Place’ – Suchan Kinoshita [tot 18/9] 
❑ ‘The Dutch Identity? The Power of 
Now’ [6/10 tot 22/1]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u / za-zo 12-17u
❑ ‘MärklinWorld. Modellen van de 
wereld door 40 kunstenaars’ – POSAD, 
Krijn de Koning, Leonid Tsvetkov, Anne 
Wenzel, Hans Op de Beeck, Edwin 
Zwakman, Oliver Croy… [24/9 tot 8/1]

Matisse, Yves Klein, Brice Marden, Dan 
Flavin, Ellsworth Kelly, Bruce Nauman, 
Dara Birnbaum, Allan Ruppersberg, Piotr 
Kowalski… [tot 9/10]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Uitgaan in Montmartre. Café en 
theater in prenten’ [tot 18/9] 
❑ ‘Van Goghs atelierpraktijk: hergebruik 
van doeken’ [tot 10/6] 
❑ ‘Slaapkamergeheimen. Restauratie 
van een meesterwerk’ [tot 15/1] 
❑ ‘Van Gogh in Antwerpen en Parijs: 
Nieuwe inzichten’ [tot 18/9] 
❑ ‘Snapshot. Schilders en fotografie 
1888-1915’ [14/10 tot 8/1]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Remember me. Over dood en 
herinnering’ [tot 16/10] ❑ ‘The Mirror 
has Two Faces. Reflections of 10 years 
Spijkers en Spijkers’ [tot 16/10] 
❑ ‘Interlaced’ – Berni Searle [tot 16/10] 
❑ ‘Gelders Balkon 12’ – Pieter van Evert 
[17/9 tot 13/11] ❑ ‘Even terugschouwen’ 
– Roger Raveel [9/10 tot 8/1]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Protest & Prominence’ – Jitske 
Hagens, Khiang H. Hei en Apostolis 
Zolotakis [tot 9/10] ❑ ‘InZicht’ [27/10 
tot 6/11] ❑ ‘Beelden bij Gebouwen. 
Kunst in relatie tot stedelijke 
architectuur’ [11/11 tot 3/12]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘The Guest Room’ – Anna Franceschini 
[tot 20/9] ❑ ‘Writing about the object 
lag’ – Emily Williams [21/9 tot 25/10]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ ‘The Company of Humour’ [23/9 tot 
18/12]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘The Photo Academy Award 2011’ [tot 
9/10] ❑ ‘Nederlandse fotografen in 
Parijs 1900-1968’ [15/10 tot 12/2]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ Erwin Wurm [tot 18/9] 
❑ ‘Total Zelbstporträt’ – Jonathan Meese 
[1/10 tot 15/1]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 
070 – 363 89 68 
di-vr 12-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Generation 9/11. Oorlogsfotografie en 
conflictbeeldvorming tien jaar na 9/11’ 
– Marc Bijl, Teun Voeten, Abdul Ahad 
Ghaith, Frederic Lafargue, Simon 
Norfolk… [tot 30/10] 
❑ ‘Tracing Martin Heidegger’s hut and 
Paul Celan’s clouds’ – Joseph Semah 
[5/11 tot 31/12]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ 
[tot 10/3/2013] ❑ ‘Pronkzucht aan het 
hof. Keizerlijk porselein uit Shanghai’ 
[tot 23/10] ❑ ‘Kracht van de eenvoud’ – 
Marthe Wéry [tot 2/10] 
❑ ‘In ‘t God’lijk Licht’ – Markus Lüpertz 
[tot 2/10] ❑ Günter Tuzina [tot 13/11] 
❑ ‘Mode en Kunst. Een Affaire’ [tot 8/1] 
❑ ‘Parijs. Stad van de moderne kunst’ 
[15/10 tot 29/1]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Dalí ontmoet Vermeer. Moderne 
meesters te gast’ [15/9 tot 11/12]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Until it stops resembling itself’ – Hans 
van Houwelingen [tot 21/11]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 
ma-vr 10-18u zo 11-17u zo 13-17u
❑ ‘The Great Babylon Circus. The Lure 
of Architecture’ – Project Morrinho, 
Mounir Fatmi, Speedism, Tomorrow’s 
Thoughts Today [tot 2/10]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Lissitzky+ Deel 1: Overwinning op de 
zon’ – El Lissitzky, Kazimir Malevich, 
Theo van Doesburg, Marc Chagall, Ivan 
Puni, Liubov Popova… [tot 25/3/2012] 
❑ Bram Hermens [tot 31/12] ❑ ‘Vanuit 
Hier. Tentoonstellingsproject naar 
aanleiding van 75 jaar Van Abbemuseum’ 
[tot 8/1] ❑ ‘En op zondag vieren we 
Vrijdag’ – Dick Verdult [tot 8/1] 
❑ ‘For Eindhoven. The City as Muse’ [tot 
8/1] ❑ ‘The Collectors Show’ [tot 8/1]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele 
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99 
do-zo 11-17u
❑ ‘Mijn vriend & Ik. 
Groepstentoonstelling’ – Feiko Beckers, 
Milouskha Bokma, Claire Harvey, Judith 
Van IJken, Arthur Kleinjan, Charles 
Mason [25/9 tot 15/1]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hoogtepunten uit de eigen collectie’ 
[tot 18/9] ❑ ‘Me, Myself and I. 
Photoworks 2003-2010’ – Chi Peng [tot 
25/9] ❑ ‘De Ploeg en het naoorlogse 
modernisme’ [tot 6/11]

NP3
Hofstraat 21 – 050/313.82.60 
do-zo 14-18u
❑ ‘After-Hour Shopping Mall. 
Satellietprogramma Noorderlicht’ – 
Nadine Stijns [tot 23/10]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘He disappeared into complete silence; 
rereading a single artwork by Louise 
Bourgeois’ – Sven Augustijnen, Roni 
Horn, Paul McCarthy, Tracey Emin, Zoe 
Leonard… [23/9 tot 4/12]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Een groots gebaar. De schenking van 
het Elisabeth van Thüringenfonds’ [tot 
30/10] ❑ ‘Een 16de-eeuwse 
meesterschilder’ – Jan Nagel [tot 30/10] 
❑ ‘Conversation Piece III: John Currin 
ontmoet Cornelis van Haarlem’ [7/10 tot 
8/1]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ Claude Lorrain [28/9 tot 8/1]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Macht der begeerte’ – Aad de Haas 
[tot 2/10] ❑ ‘Perpetual 360° sessions. 
Film, performance en fotografie’ – Shaun 
Gladwell [tot 27/11]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
maart-okt di-zo 11-17u nov-feb do-zo 
11-17u
❑ ‘Retrospectieve’ – Henk Lassche [tot 
11/12]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Augenspiel. Selectie topstukken uit de 
collectie’ [tot 31/12] ❑ ‘De verzameling 
Van Herck. Terracotta’s uit de 17e & 18e 
eeuw’ [tot 9/10] ❑ ‘Extended Drawing’ 
– Sol LeWitt, Robert Mangold, Bruce 
Nauman, Richard Serra [18/9 tot 15/1]

De Timmerfabriek
Boschstraat 7-9 – www.outofstorage.nl 
wo,vr,za-zo11-17u do 11-21u
❑ ‘Out of Storage. Provisoire & Définitif. 
Artworks from the collection of FRAC 
Nord-Pas de Calais’ – Sol LeWitt, Vito 
Acconci, Bruce Nauman, Atelier van 
Lieshout, Barbara Visser, Liam Gillick… 
[tot 18/12]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘de Avant-Garde: Specters of the 
Nineties’ – Jeremy Deller, Maria 
Eichhorn, Jens Haaning, Pierre Huyghe, 
Job Koelewijn, Joe Scanlan… [tot 
20/11]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Re-Action! Sustainability through 
Social Innovation’ – REcentre, platform 
voor duurzaam design [tot 2/10]

MICHAËL AERTS                     ELLEN DE MEUTER 
KATI HECK                                          KRIS MARTIN 
STEFAN SERNEELS            RINUS VAN DE VELDE 
 
 
TEKENINGEN                                                17.09  - 23.10.2011 
 
SZYMON GALLERY                            vr. t/m zond. 13 -18u 
Frans Janssenslaan 13                      2980 St.- Antonius-Zoersel 
www.szymongallery.be                                                   0497444116            

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Kan met Uijen. Vroeg werk in 
bruikleen’ – Piet Mondriaan [tot 30/10] 
❑ ‘De Wand, De Ruimte.’ – Mark van 
Overeem, Jan van der Ploeg, Guido 
Nieuwendijk, Tonneke Sengers [tot 25/9] 
❑ ‘één plus één plus één’ – Wim 
Biewenga, Carel Blotkamp en Tilman 
[11/10 tot 15/1]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Le Cobra français’ – Jacques Doucet 
[tot 18/9] ❑ ‘Studio Toscane’ – Karel 
Appel en Roberto Barni [1/10 tot 15/1] 
❑ ‘Winnaar 2010 Françoise van den Bosch 
Prijs’ – Lisa Walker [15/10 tot 11/12]

Amsterdam

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Informality (Group exhibition)’ – 
Domestic Workers Netherlands, Matthijs 
de Bruijne, Detour, FNV, Edwin Stolk, 
Precarious Workers Brigade, Actie 
Schone kunsten [tot 2/10] ❑ Vincent 
Vulsma [15/10 tot 27/11]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Genius without Talent’ – Karel Appel, 
Robert Filliou, Constant Dullaart, Leon 
Spillaert, Helene Sommer… [tot 2/10] 
❑ ‘Spectres’ – Sven Augustijnen [15/10 
tot 8/1]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u zo 14-17u
❑ Falke Pisano [tot 22/10] ❑ Anne-lise 
Coste [29/10 tot 24/12]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Observation’ – Raphaël Dallaporta 
[tot 26/10] ❑ ‘Habitar o tempo’ – Breno 
Rotatori [tot 26/10] ❑ ‘Still/Life – 
Contemporary Dutch Photography’ – 
Eva-Fiore Kovacovsky, Paul Kooiker, 
Johannes Schwartz, Ingmar Swalue, 
Katja Mater… [tot 26/10]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Glans en glorie. Kunst van de 
Russisch-orthodoxe kerk’ [tot 16/9] 
❑ ‘Rubens, Van Dyck & Jordaens. 
Vlaamse schilders uit de Hermitage’ 
[17/9 tot 16/3]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Van dada tot surrealisme. Joodse 
avant-garde kunstenaars uit Roemenië, 
1910-1938’ [tot 2/10] ❑ ‘Onbewaakte 
momenten’ – Marianne Breslauer 
(1909-2001) [tot 13/11] ❑ ‘Een 
ontmoeting in Parijs’ – Amedeo 
Modigliani, Chaim Soutine en Ossip 
Zadkine [tot 2/10] ❑ ‘New York 
Reflections’ – Saul Leiter [24/10 tot 4/3]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-18u
❑ ‘The Richard Kostelanetz Bookstore’ 
[tot 1/10]

NIMK – Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101 
di-vr 11-18u za – eerste zo/maand 
13-18u
❑ ‘The Art of Hacking’ – Heath Bunting, 
Harmen de Hoop, moddr_, Cornelia 
Sollfrank, The Yes Men, übermorgen.com 
en Nancy Mauro-Flude/Mez Breeze/Sara 
Platon [tot 12/11]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
❑ Rembrandt & Degas [tot 23/10] 
❑ ‘Het geheim van de lijn. 16de- en 
17de-eeuwse prenten en tekeningen’ [tot 
19/9] ❑ ‘Oog in Oog met de Gouden 
Eeuw’ [tot 19/9]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Dan Walsh [tot 8/10] ❑ Günter Tuzina 
[15/10 tot 19/11]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51 
ma-za 12-22u zo 14-22u
❑ ‘The Statement Series – Hypercolon’ 
– Nathaniel Mellors & Chris Bloor [tot 
13/11]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di-zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘Een grafische ontdekkingsreis’ – Wim 
Crouwel [tot 2/10] ❑ ‘The Temporary 
Stedelijk 2. Making Histories: Changing 
Views of the Collection’ – Gerrit 
Rietveld, Willem Sandberg, Henri 
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Wild West Active Space
Heggenstraat 16 
Open tijdens winkeltijden
❑ ‘Join us, Sign in, Fuck off’ – Nina 
Cinotti [tot 1/10]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘In Deed. Certificates of authenticity in 
Art’ – Haim Steinbach, Lawrence Weiner, 
Robert Morris, Gordon Matta-Clark, 
Andre Caderé… [tot 7/10] ❑ ‘I Can’t, I 
Can, I Care’ – Vaast Colson, Koen Delaere, 
Peter Fengler, Martijn Hendriks, Bas van 
den Hurk, Dennis Tyfus [25/9 tot 3/10]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Botanical pleasure’ – Frank 
Bruggeman [tot 25/9]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
31/12] ❑ ‘Requiem voor Vincent II’ – 
Ottmar Hörl [tot 25/9] ❑ ‘Made in Oss’ 
[tot 20/11] ❑ ‘Overgangszone’ – Marion 
Verboom [tot 20/11] ❑ ‘Work on paper’ 
– Marion Verboom [tot 20/11] ❑ ‘Jeanne 
Oostingprijzen 2011’ – Sara van der 
Heide, Ad Gerritsen [9/10 tot 8/1]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Windflower, Perceptions of Nature’ 
– Lothar Baumgarten, Mark Dion, 
Willem de Rooij, Peter Doig, Liang 
Shaoji… [9/10 tot 15/1]

Rotterdam

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Het ding an sich’ – René Wirths [tot 
18/9] ❑ ‘Crisis! voor de lens’ [tot 2/10] 
❑ ‘Schilderkunst tussen hemel en aarde’ 
– Sir Stanley Spencer (1891-1959) 
[17/9 tot 15/1] ❑ ‘Het unheimliche… 
Surrealisme en grafische vormgeving’ 
[24/9 tot 4/12] ❑ ‘Mummies! Het 
ontrafelde geheim’ [1/10 tot 29/1]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Laat je haar neer’ – Pipilotti Rist [tot 
31/12/2012] ❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – 
Pieter Bruegel de Oude, Jheronimus Bosch, 
Titiaan, Vincent van Gogh, Magritte, 
Kandinsky… [tot 30/4/2013] ❑ ‘Futuro. 
Utopie in constructie’ – Matti Suuronen 
[tot 9/10] ❑ ‘Kleine Werken’ – Helly 
Oestreicher [tot 25/9] ❑ ‘Han Nefkens. 10 
jaar mecenas’ [tot 2/10] ❑ ‘Mental States’ 
– George Condo [tot 25/9] ❑ Machteld 
Wijlacker [tot 25/9] ❑ ‘Werken op papier 
van een beeldhouwer’ – Fred Carasso [tot 
20/11] ❑ ‘Dr. Elie van Rijckevorsel. Een 
verzameling verzamelingen’ [tot 22/1] 
❑ ‘In-zicht’ – JCJ Vanderheyden [24/9 tot 
29/1] ❑ ‘Nieuwe energie in design en 
kunst’ [15/10 tot 26/2] ❑ ‘Dichtbij in de 
verte’ – Marijke van Warmerdam [29/10 
tot 22/1]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Schatkamer. Hoogtepunten uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis’ 
[tot 10/9/2016]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12/2016] 
❑ Eugene Atget [24/9 tot 8/1]

Onderzeebootloods
Heijplaatstraat 23 – 010.441.94.00 
di-zo 12-20u
❑ ‘The One & The Many’ – Elmgreen & 
Dragset [tot 25/9]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 – 010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘You All Fell For My Act’ – Ai Weiwei, 
Evan Baden, Jaimie Warren, Kalup Linzy, 
Kim Nuijen, Mark Callahan, Renée van 
Trier [tot 16/10]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Shared Space # 3’ – Chris Kabel [tot 
10/11] ❑ ‘To All Tomorrows Parties’ – 
Aitana Cordero, Camilla Milena Fehèr, 
Toon Fibbe, Yoeri Guépin, Daisy Kroon, 
Ola Maciejewska, Abner Preis, Ieke 
Trinks, David Weber-Krebs [tot 6/11]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Shared Space # 3’ – Chris Kabel [tot 
10/10] ❑ ‘Melanchotopia’ – Sven 
Augustijnen, Erik van Lieshout, Saâdane 
Afif, Peter Wächtler, Guillaume Bijl, 
Monica Bonvicini… [tot 27/11]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Overzichtstentoonstelling’ – Sui 
Jianguo [tot 18/9] ❑ ‘Denkeiland’ – 
Eveline van Duyl [tot 18/9] ❑ 
‘Heads’ – Alfred Haberpointner [tot 
18/9] ❑ ‘Den Haag onder de Hemel. 
Hedendaagse beeldhouwkunst uit China’ 
[tot 18/9] ❑ ‘Allemensen! Hoogtepunten 
uit de eigen collectie’ [23/9 tot 22/1] 
❑ ‘Rusted Glass’ – Jehoshua Rozenman 
[23/9 tot 22/1] ❑ Oswald Wenckebach 
(1895-1962) [23/9 tot 22/1]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Ziel van een Atheïst’ – Wouter van 
Riessen [tot 2/10] ❑ ‘Tuning’ – Kees 
Goudzwaard [tot 2/10] ❑ ‘Collectie-
presentatie. Kunst na 1945’ – Constant, 
Lucebert, Gert Jan Kocken, Armando, 
Anne Wenzel… [tot 2/10] ❑ ‘Nul = 0. 
Nederlandse avant-garde in een 
internationale context, 1961-1966’ [tot 
22/1]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rozen en pistolen’ – Charlotte 
Schleiffert [tot 8/1]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sunrise, 2009’ – David Claerbout [tot 
8/10] ❑ ‘A Computer Which Will Solve 
Every Problem in the World / 3-12 
Polygon 1984’ – Walter De Maria [tot 
18/9] ❑ ‘Ongewerveld’ – Peter 
Buggenhout [tot 18/9] ❑ ‘Brabant Nu 
2011. Het Wild Gillende Schildersgilde 
and friends’ – Aaron van Erp, Wycher 
Noord, Frank Peeters, Stijn Peeters, 
Peggy Franck, Maartje Korstanje… [tot 
18/9] ❑ ‘Solace. Werken op papier’ – 
Ronald Noorman [24/9 tot 20/11] 
❑ ‘Mark’ – Mark Wallinger [9/10 tot 19/2]

Lustwarande 2011
park De Oude Warande – 013 545 7573 
11-17u
❑ ‘4e editie, Lustwarande ‘11: Raw’ – 
Mark Manders, Tatjana Trouvé, Rupert 
Norfolk, Sandro Setola, Peter 
Buggenhout… [tot 25/9]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Be My Guest. 10 ontmoetingen met 
Aboriginal kunst’ [tot 8/1]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘The Molyneux Problem’ – Irene 
Kopelman [tot 25/9] ❑ ‘Spacecraft 
Icarus 13. Narratives of Progress from 
Elsewhere’ – Apichatpong Weerasethakul, 
Lin Yilin, Kiluanji Kia Henda, Mikhail 
Kalatozov, Cristina Lucas,… [8/10 tot 
23/12]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘In de Nicolaikerk: Beeldhouwkunst 
voor de Beeldenstorm’ [tot 1/1/2012]  
❑ ‘Een vergeten grootheid uit de Gouden 
Eeuw’ – Abraham Bloemaert 

(1566-1651) [tot 5/2/2012] ❑ ‘In stille 
harmonie. Het 16de-eeuwse Kartuizer 
drieluik terug in Utrecht’ [tot 9/10]  
❑ ‘De energie van de kunstenaar. 
Hedendaagse beeldhouwkunst’ – Carel 
Visser, Ruud Kuijer, Jan van Munster, 
Piet Tuytel, Leo Vroegindeweij… [tot 
30/9] ❑ ‘Mensen en dieren in de Van 
Baarencollectie’ [tot 27/5] 
❑ ‘De PUG-collectie. Archeologie op 
zolder’ [tot 2/10]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Met andere ogen: Een terugblik op 
veertig jaar ver. Live ateliers: elke week 
een andere kunstenaar’ – Judith 
Krebbekx, Stijn Peeters, Ton Slits, Loek 
Grootjans… [22/9 tot 15/1]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Armed and relatively dangerous’ – 
Thom Puckey [tot 27/11]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
maart-okt di-zo 11-17u/
nov-feb do-zo 11-17u
❑ ‘Rawsome!’ – Ronald A. Westerhuis 
[tot 18/9] ❑ Evert Thielen [tot 18/9] 
❑ ‘Meer Licht’ – William Turner, Bas Jan 
Ader, Miroslaw Balka, Gert Jan Kocken, 
Tacita Dean… [2/10 tot 8/1] ❑ ‘Van 
Albrecht Dürer en Thomas a Kempis. 
Kunst en handschriften uit de tijd van de 
Moderne Devotie’ [15/10 tot 8/1]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ Simon Starling & Superflex [tot 
31/12] ❑ ‘Interlacing’ – Ai Weiwei [17/9 
tot 15/1] ❑ ‘The World of Gimel: How to 
Make Objects Talk’ – Antje Majewski 
[1/10 tot 15/1] ❑ ‘The World of Gimel. 
How to Make Objects Talk’ – Antje 
Majewski [1/10 tot 15/1]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ ‘Hauntings. Ghost Box Media. Secret 
and uncanny presence in media, art and 
pop’ – Zineb Sedira, Apichatpong 
Weerasethakul, Mike Kelley, The Otolith 
Group… … [25/9 tot 17/12]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Max Weiler (1910-2001) [tot 16/10] 
❑ ‘A world of pictures unbound. The 
photographic society in Vienna 
1861-1945’ [tot 2/10] ❑ ‘Nuances. The 
Forberg Collection’ [21/10 tot 22/1] 
❑ ‘The Pleasure Principle’ – René 
Magritte [9/11 tot 26/2]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ Fernando Botero [12/10 tot 15/1]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘A Realist turns 70’ – Wolfgang Herzig 
[tot 1/11] ❑ ‘Focus: Abstraction. Works 
from the Essl Collection’ – Frank Stella, 
Bernard Frize, Florentina Pakosta, Hans 
Bischoffshausen, Sarah Morris… [tot 
12/2] ❑ ‘Young mothers and other 
delicate questions’ – Tobias Rehberger 
[tot 25/9] ❑ ‘Behind the Gardens’ – Rosa 
Loy and Neo Rauch [tot 16/11] 
❑ ‘Beauty and Transience’ – Immendorff, 
Kounellis, Music, Quinn, Spoerri, Tàpies 
[5/10 tot 22/1]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Animism. Modernity through the 
Looking Glass’ – Agency, Walt Disney, 
Jimmie Durham, Chris Marker / Alain 

Resnais, Hans Richter, Eric Duvivier / 
Henri Michaux, Angela Melitopoulos & 
Maurizio Lazzarato… [16/9 tot 29/1]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ ‘Le Surréalisme, c’est moi! Hommage 
to Salvador Dalí’ – Salvador Dalí & 
Louise Bourgeois, Glenn Brown, Markus 
Schinwald, Francesco Vezzoli [tot 23/10] 
❑ ‘Un Messaggio dalla Camera Oscura’ 
– Carlo Mollino [tot 25/9] 
❑ ‘The Cabinet of Jan Švankmajer. The 
Pendulum, the Pit, and other 
Peculiarities’ – Jan Švankmajer [tot 
2/10] ❑ ‘Vanity Fair. Fashion 
Photography from the F.C. Gundlach 
Collection’ [21/10 tot 12/2] ❑ ‘No 
fashion, please. Photography between 
Gender and Lifestyle’ [10/11 tot 22/1]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 – 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘The Art Of The Green Path’ – 
Friedensreich Hundertwasser [tot 6/11]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Museum of Desires. The MUMOK 
Collection’ [tot 8/1]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ ‘Die fünfte Säule’ – Cerith Wyn Evans, 
Luz Broto, Peter Downsbrough, Dora 
Garcia, Guillaume Leblon, Joëlle 
Tuerlinckx, Heimo Zobernig… [tot 
20/11]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-20u
❑ ‘Henri Chopin and the OU Magazine’ 
[tot 18/9] ❑ ‘Off the Wall’ – Vito Acconci, 
Jack Goldstein, Martha Rosler, Bruce 
Nauman, Dennis Oppenheim, Tony 
Oursler… [tot 2/10] ❑ ‘Villa, how to use’ 
– Leonor Antunes [tot 2/10] 
❑ ‘Films and videos. bodyspace 
motionthings’ – Robert Morris [tot 
23/10] ❑ ‘Photography 1978 – 2010’ 
– Thomas Struth [28/10 tot 29/1]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15 
di-zo 10-19u
❑ ‘Histories of archives’ – Pere Noguera 
[tot 25/9] ❑ ‘Antoni Tàpies. The 
Collection’ [tot 25/9] ❑ ‘In the First 
Circle. A Project by Imogen Stidworthy’ 
– Bas Princen, Imogen Stidworthy, 
James Coleman, Thierry De Cordier, 
Willem Oorebeek, Aglaia Konrad… [6/10 
tot 5/2]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘You are not alone. Collaborative 
project with the ArtAids Foundation’ 
– Deimantas Narkevicius, Latifa 
Echakhck, Danh Vo, David Goldblatt… 
[tot 18/9] ❑ ‘The Ladder of Escape’ – 
Joan Miró [15/10 tot 18/3]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66 
ma,wo,do,vr 11-20u za 10-20u zo 
10-15u
❑ ‘Museum of Parallel Narratives. In the 
framework of L’Internationale’ [tot 
2/10] ❑ Natascha Sadr Haghighian [tot 
12/12] ❑ ‘In the labyrinth’ – Àngels Ribé 
(1969-84) [tot 23/10] ❑ ‘Between the 
Frames: The Forum, 1983-1993’ – 
Muntadas [28/9 tot 6/5] ❑ ‘1395 Days 
Without Red’ – Šejla Kameric and Anri 
Salaa [19/10 tot 9/1] ❑ ‘Volume’ [11/11 
tot 23/4]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
zo-wo10-17u45 za 10-19u45
❑ ‘Painterly Abstraction, 1949–1969: 
Selections from the Guggenheim 
Collections’ [tot 8/1]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
di-zo 9-20u
❑ ‘Rome: Nature and the Ideal. 
Landscapes 1600-1650’ [tot 25/9] 
❑ ‘The Entombment of Christ’ – 
Caravaggio [tot 18/9] ❑ ‘Acrobat on a 
Ball’ – Picasso [17/9 tot 18/12] ❑ ‘The 
Hermitage in the Prado’ [8/11 tot 25/3]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ Lygia Pape [tot 3/10] ❑ ‘Nature is wise’ 
– Lili Dujourie [tot 25/9] ❑ ‘Fragments of 
Memory’ – Elena Asins [tot 12/10] 
❑ Andreas Fogarasi [tot 9/1] ❑ ‘Game 
plan’ – Alighiero e Boetti [5/10 tot 5/2] 
❑ ‘An exhibition is also part of a greater 
whole’ – René Daniëls [20/10 tot 26/3]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
❑ Antonio López [tot 25/9] ❑ ‘Matta: 
The Open Cube. New installation of the 
Permanent Collection’ [tot 23/10] 
❑ ‘Architectural Paintings’ [18/10 tot 
22/1]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n 
0981.57.79.26 
winter: 11-20u / zomer: di-zo 12-21u
❑ ‘Are you Ready for TV?’ – Jean-Luc 
Godard, Jef Cornellis, Guy Debord, Pier 
Paolo Pasolini, Chris Burden, David 
Lamelas, Dora García, Johan 
Grimonprez… [tot 18/9] ❑ ‘Lessons of 
things’ – Antón Reixa [tot 16/10] ❑ ‘The 
Crooked Path’ – Jeff Wall [12/11 tot 16/2]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Selves’ – Dieter Roth [tot 6/11] 
❑ ‘Caravan 2/2011’ – Mohéna Kühni [tot 
6/11] ❑ ‘Manor Art Award 2011’ – 
Marianne Engel [tot 6/11]

Basel

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061/206.99.00 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Ending with Glass’ – Yael Davids [tot 
13/11]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Musikdarstellungen der Renaissance’ 
[tot 16/10] ❑ ‘Artists’ friendships. Karl 
Im Obersteg in conversation with Amiet, 
Chagall, Jawlensky…’ [tot 16/10] ❑ ‘The 
Landscapes’ – Max Beckmann [tot 22/1] 
❑ ‘Painting on Paper. Josef Albers in 
America’ [5/11 tot 29/1]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Hopelessness Freezes Time. 1967 
Detroit Riots, Detroit Techno and 
Michael Heizer’s Dragged Mass’ – Edgar 
Arceneaux [24/9 tot 1/1]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ Marianne Flotron [tot 25/9] 
❑ ‘The Idea of Africa (re-invented) #3: 
Spectres’ – Sven Augustijnen [8/10 tot 
27/11] ❑ ‘Chasing Shadows. Thirty Years 
of Photographic Essays’ – Santu 
Mofokeng [8/10 tot 27/11]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Hilarious’ – Paul Klee [tot 18/3] 
❑ ‘Eiapopeia. The child within Klee’ 
– Paul Klee [24/9 tot 11/3]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2011. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 2011 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on November 15th, 2011.
Please send your information before
October 15th, 2011 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51 
wo-vr 12-18u/za 14-17u do-12-20u
❑ Stéphane Dafflon [tot 30/10]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09 
wo-vr 14-19u za-zo 14-17u
❑ ‘Zentral ?’ – Ronny Hardliz, Damian 
Jurt, Kris Vleeschouwer, Katharina 
Wieser, www.citysharing.ch by Erik 
Dettwiler and Rayelle Niemann, Margot 
Zanni [tot 17/9]

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Shanshui. Poetry without sound? 
Landscape in Chinese Contemporary Art’ 
[tot 2/10] ❑ ‘Insomnia’ – Charlotte Hug 
[tot 6/11] ❑ ‘Der Moderne Bund’ – Arp, 
Helbig, Lüthy, Gimmi, Huber, Klee [tot 
13/11]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Louise Bourgeois [tot 8/1] 
❑ ‘Dalí, Magritte, Miró. Surrealism in 
Paris’ [2/10 tot 29/1]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Much like Zero’ – Shirana Shahbazi’ 
[tot 13/11] ❑ ‘On Horizons. Set 8 from 
the Collection of the Fotomuseum 
Winterthur’ [tot 20/5]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Bild – Objekt: Neuere Amerikanische 
Kunst aus der Sammlung’ – Richard 
Artschwager, John Chamberlain, Eva 
Hesse, Richard Tuttle, Lawrence 
Weiner… [tot 31/12] 
❑ ‘Die ersten Jahre. Kunst der 
Nachkriegszeit’ [tot 20/11]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Miraculous Beginnings’ – Walid Raad 
[tot 30/10] ❑ ‘Human Valley.The Other 
Side of Contemporary History, Autumn: 
«l’amour en e majeur», suivi de village à 
trois: ménage bête’ – Heike-Karin Föll, 
Jean-Michel Wicker and Gregorio 
Magnani [tot 30/10] ❑ Kerstin Brätsch / 
Adele Röder [12/11 tot 15/1]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Seasons Works 1983-2011’ – Franz 
Gertsch [tot 18/9] ❑ ‘Young Art. 
Contemporary art acquired from the 
‘Gruppe Junge Kunst’’ – Donald Judd, 
John Armleder, Martin Kippenberger, 
Hans-Peter Feldmann, Andreas Gursky… 
[16/9 tot 27/11] ❑ ‘The Nahmad 
Collection’ [21/10 tot 15/1] 
❑ ‘Picture Ballot. Encoding Reality’ 
[11/11 tot 12/2]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘The Garden of Forking Paths’ – Liz 
Craft, Ida Ekblad, Geoffrey Farmer, 
Ragnar Kjartansson, Fabian Marti… [tot 
30/10]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Highrise. Idea and Reality’ [tot 2/1]

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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Inhoudsopgave

nummer 149 januari – februari 2011

| Dirk Lauwaert Het (foto)archief | Florian Schneider De 
mythe van het internet als archief | Dries Moreels 
kunstonline.info. De zoektocht naar een instrument voor 
online kunsthistorische documentatie | Jeroen Peeters 
Sarma: het archief  als discursieve werkplaats | Maarten 
Liefooghe Kunstenaarsarchieven in monografische musea: 
documento/monumento. Het geval van het Roger Raveel
museum | Koen Brams & Dirk Pültau Gesprek met Léonore 
Verheyen over het archief  van Jef  Verheyen | Alied Ottevanger 
Tate Archive viert 40 jaar Tate Archive | Dirk Pültau ‘Ik 
geloof  dat fragmenten opnieuw een geheel kunnen 
vormen’. Gesprek met Manfred Wandel | Caroline Dumalin
Streven naar een sociologische kunst. Twee Belgische 
connecties (19721976) van kunstenaarsinitiatief  Agora 
| Hans De Wolf  OPPORTUNITIES, of  het verhaal van een 
FULL HOUSE in een kleine straat in Vlaanderen

nummer 150 maart – april 2011

| Over de situatie van de archieven inzake beeldende kunst 
in België. Paneldiscussie met Jan Ceuleers, Virginie Devillez, 
Fredie Floré en Hans De Wolf, gemodereerd door Koen Brams 
& Dirk Pültau | Saskia Scheltjens FLUSH. Een reactie op 
OPPORTUNITIES, of  het verhaal van een FULL HOUSE in een 
kleine straat in Vlaanderen van Hans De Wolf | Kees Keijer Het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag | Eric Bracke Hoe archiefonderzoek Hugo Debaere 
van de radar verdween | Koen Brams Een uitweg. Interview 
met Seth Siegelaub, wegbereider van de ‘conceptuele’ kunst 
| Werken in archieven. De MTLcase. Transcription of  the 
first day of  the congress, 1 July 1973 (inleiding Koen Brams) 
| Faby Bierhoff The Getty Research Institute: een onderzoek 
naar de Belgische contacten in de Galerie Paul Maenz Records 
1956-1991 | Lieven Van Den Abeele Marcel Broodthaers, 
L’exposition à la galerie MTL, 13 mars – 10 avril 1970, 1970. 
Collection Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, 
Parijs | Dirk Pültau Marcel Broodthaers, De tentoonstelling 
in de galerie MTL, S.M.A.K., Gent | Marian Verstraeten & 
MTL & Artefactum (inleiding Koen Brams) | Koen Brams 
& Dirk Pültau Artefactum & het M HKA | Koen Brams & 
Dirk Pültau Gesprek met Wim Van Mulders over de tekst 
Kunstkritiek (1983) | Koen Brams In memoriam Erik 
Eelbode (19592010)

nummer 151 mei – juni 2011

| Koen Brams & Dirk Pültau ‘Het beeld volgt de klank, 
niet andersom’. Interview met Jef  Cornelis over IJsbreker 
| Jeroen Laureyns Jef  Cornelis, Vlaanderen in vogelvlucht, 
BRT, 10 juli 1976 – Jef  Cornelis, Vlaanderen 77, BRT, 11 
juli 1977. Onderzoek in het BRTarchief  en het persoonlijk 
archief  van Jef  Cornelis in de Jan van Eyck Academie | 
Laura Hanssens Montevideo, Antwerpen, 19811985. 
Kroniek van een tentoonstellingsruimte | Bart Verschaffel 
Overzichten. De Keyser / Tuymans, Brussel, 2011 | Steven 
Humblet Thomas Struth. De overzichtstentoonstelling in 
K20, Düsseldorf | Wim Weymans Cultuurwetenschappen 
onder druk | Jan Blommaert Democratische verbeelding. 
Een themanummer van Open over populisme

nummer 152 juli – augustus 2011

| Eric Bracke De zaak Ricardo Brey versus het S.M.A.K. 
| Nathalie Zonnenberg ‘Ik heb de conceptuele kunst 
nooit als gedematerialiseerd beschouwd’. Interview 
met Ann Goldstein over het Temporary Stedelijk en 
het voortbestaan van de ‘conceptuele’ kunst | Bert De 
Munck Het MAS als bestemming | Bart Verschaffel 
Rome als stadslandschap, en zijn bewoners. De functie en 
betekenis van de staffage in de prenten van Giambattista 
Piranesi | Dirk Pültau Ondergang van de kunstenaar –  
verrijzenis van de kunst? De anonieme, efemere en 
nomadische operaties van Schède (19741980) en het werk 
van Alessandro | Gijs van Oenen Collaboratie in de kunst | 
Christophe Van Gerrewey Ça a été. Jeff  Wall in Bozar, Brussel

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia
Stéphane Beel Architect. Werkt te Gent. Meer informatie: 
www.stephanebeel.com.
Koen Brams Samensteller van de Encyclopedie van fictieve 
kunstenaars (Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 
2000). Recente publicatie: The clandestine in the work of  Jef  
Cornelis (samen met Dirk Pültau), een uitgave van Jan van 
Eyck Academie, De Witte Raaf, Argos en Marcelum Boxtareos.
Guy Cassiers Theatermaker. Artistiek leider van Toneel
huis, Antwerpen. Hij werkt momenteel aan een trilogie 
rond Robert Musils Man zonder eigenschappen. Voor meer 
info zie www.toneelhuis.be.
Jef  Cornelis Van 1963 tot 1998 was hij als regisseur 
werkzaam op de VRT (voorheen BRT), de Vlaamse Radio en 
Televisieomroep. Hij realiseerde talloze films over beeldende 
kunst, architectuur en stedenbouw, literatuur, alsook over 
cultuurfilosofische en sociologische thema’s.
Guido Goossens Filosoof  en historicus. Verbonden aan de 
Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur en Maat
schap pijwetenschappen en Hedah, Centrum voor Heden
daagse Kunst, Maastricht. Publicaties: monografieën over 
Hans Jürgen Syberberg (Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2004) en Aldo Rossi (Maastricht, Bonnefanten
museum, 2007). guido.goossens@xs4all.nl
Pol Hoste Schrijver. Woont en werkt te Gent. Recent ver
scheen van hem De verzwegen Boon (Aalst, Uitgeverij het 
balanseer, 2010). 
Erwin Jans Dramaturg bij Toneelhuis, Antwerpen. Hij 
publiceert over theater, literatuur en cultuur. In 2006 ver
scheen zijn essay Interculturele Intoxicaties. Over kunst, cul-
tuur en verschil. 
Suchan Kinoshita Kunstenaar. Woont en werkt te Maastricht, 
waar ze tevens verbonden is aan Hedah, Centrum voor 
Heden daagse Kunst. Tot 25 september loopt haar over
zichtstentoonstelling Het verkeerde moment op de juiste plek in 
Museum De Paviljoens te Almere.
Friedrich Kittler Literatuurwetenschapper en mediatheo
reticus. Hij doceert momenteel esthetica en geschiedenis 
van de media aan de HumboldtUniversiteit te Berlijn.
Arjen Klerkx Videoontwerper, Amsterdam. Hij is gespeci
aliseerd in het gebruik van video in theatervoorstellingen.
Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst. 
Hoofdredacteur van De Witte Raaf. Recente publicatie: The 
clandestine in the work of  Jef  Cornelis (samen met Koen Brams), 
een uitgave van Jan van Eyck Academie, De Witte Raaf, Argos 
en Marcelum Boxtareos.
Daniël Robberechts (19371992) publiceerde onder 
meer Tegen het Personage, De grote schaamlippen, Aankomen in 
Avignon, Praag Schrijven en Bezwarende geschriften 1967-
1977. Van Robberechts’ dagboek, waaraan hij tot zijn zelf
gekozen dood in 1992 dagelijks schreef  en dat als manu
script (en later in elektronische vorm) ook integraal 
bewaard is, verschenen twee volumes in boekvorm. 
Pieter T’Jonck Architect, theater en danscriticus. Vanaf  
1983 schrijft hij over theater en dans voor diverse media 
(Veto, De Standaard, De Tijd). Sinds 2006 werkt hij voor Klara 
en De Morgen. 
Joëlle Tuerlinckx Kunstenaar. Woont en werkt in Brussel. 
Op 15 oktober opent LA MEMOIRE-®PROPRIETE 
UNIVERSELLE in Cransac (Frankrijk). In 2012 stelt Joëlle 
Tuerlinckx tentoon in het Brusselse kunstcentrum WIELS.
Dirk Van Hulle Doceert Engelstalige literatuur aan de 
Universiteit Antwerpen. Recent verschenen Darwins kladjes 
(Nijmegen, Vantilt, 2010) en The Making of  Samuel Beckett’s 
‘Stirrings Still / Soubresauts’ and ‘Comment dire / what is the 
word’ (Brussel, ASP, 2011; www.beckettarchive.org).
Gijs van Oenen Politicoloog en rechtsfilosoof. Als universi
tair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Wijsbe
geerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het najaar 
verschijnt zijn boek Nu even niet! Hoe emancipatie en democra-
tie ons dwars gaan zitten (Amsterdam, Van Gennep, 2011).
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www.boijmans.nl

24 september 2011 – 29 januari 2012

Ruim twintig jaar na zijn overzichtstentoon-
stelling in Museum Boijmans Van Beuningen, 
is kunstenaar JCJ VANDERHEYDEN (Den 
Bosch 1928) terug in Rotterdam. Zijn tentoon-
stelling In-zicht, waarvoor hij zelf de selectie 
en inrichting maakte, is geen overzicht, maar 
laat de wisselwerking zien tussen werken uit 

verschillende periodes.VANDERHEYDENs 
55 jaar omvattende oeuvre gaat over het 
kijken; het beeld dat door één of meerdere 
lenzen de hersenen bereikt. Steeds komen 
dezelfde motieven terug: het raam en het 
oog, kaders, rasters, spiegels, de cel en de 
horizon. Hiermee vestigt hij de aandacht op 

begrenzing, deling, concentratie en spreiding, 
leegte en refl ectie. In-zicht werpt bijna letterlijk 
een blik in VANDERHEYDENs atelier.

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitvoerige 
monografi e, samengesteld en geschreven 
door Hans Locher.

Detail van maquette van JCJ VANDERHEYDEN in verband met zijn tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen, 2011, 44 x 100 x 20 cm, foto: Studio Goedewagen

JCJ Vanderheyden_WitteRaaf_.indd   1 8/25/11   2:50:20 PM


