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Koen Brams: We willen eerst bespreken hoe 
jullie in aanraking kwamen met het postmoder-
nisme en hoe jullie die term en dat gedachtegoed 
destijds begrepen. Ortwin, hoe heb jij kennisge-
maakt met het postmodernisme?
Ortwin de Graef: Ik begon in 1980 met mijn 
studies Germaanse filologie aan de Katholieke 
Universiteit Leuven. Het postmodernisme 
herinner ik mij vooral als het label dat 

gebruikt werd om de boeken van Amerikaanse 
auteurs zoals Thomas Pynchon en William 
Gaddis op begrip te brengen. Pynchon en 
Gaddis zetten zich af  tegen klassieke narra-
tieve structuren en bedienden zich van col-
lagetechnieken. Ze knutselden grote en 
vreemde ondingen in elkaar, durfden alle 
kanten op te gaan en leken zich niet te 
bekommeren om de lezer. Hun werk werd 
op een gegeven moment als postmodern 
bestempeld.

K.B.: Hoe keek jij tegen die kwalificatie aan?
O.d.G.: Aan de universiteit kreeg ik te horen 
dat Ulysses van James Joyce en The Waste 
Land van T.S. Eliot de grote werken van het 
modernisme waren. Ik las beide teksten en 
vroeg me af  wat in feite de overeenkomsten 
waren. The Waste Land is eigenlijk een in 
hoge mate nostalgisch, reactionair werk, dat 
heel anders in elkaar zit dan Ulysses. Toch 
zouden dat alle twee modernistische werken 
zijn. Het postmodernisme zou dan nog iets 
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De aankomst, de verwerking en 
het afscheid van het postmodernisme 

in Vlaanderen
Paneldiscussie met Ortwin de Graef, Johan Thielemans, Frank Vande Veire en 

Bart Verschaffel. Gemodereerd door Koen Brams & Dirk Pültau

Postmodernisme 
(in Nederland en Vlaanderen)

‘Postmodernisme’, het woord lag in de 
jaren 80 op eenieders lippen. Maar wat 
betekende het? Was het een stijl? Of  een 
filosofisch begrip? Bedoelde de filosoof  
Jean-François Lyotard er hetzelfde mee 
als de architectuurhistoricus Charles 
Jencks of  de literatuurwetenschapper 
Ihab Hassan? Het antwoord is even een-
voudig als verbazingwekkend: neen!

Los van de betekeniswoekering die 
zich overal op de term vastzette, werd 
de aankomst van het postmodernisme 
bovendien op een andere manier gevierd 
in Vlaanderen dan in Nederland. Reden 
om de discussie over het postmoderne, 
het postmodernisme en de postmoder-
niteit per regio afzonderlijk te voeren en 
het nummer in twee aparte delen op te 
splitsen. Het zwaartepunt van elk deel 
wordt telkens gevormd door een panel-
gesprek, gemodereerd door Koen Brams 
& Dirk Pültau – met aan Vlaamse kant 
de literatuurwetenschapper Ortwin de 
Graef, de literatuur- en theatercriticus 
Johan Thielemans en de filosofen Frank 
Vande Veire en Bart Verschaffel; en aan 
Nederlandse kant de kunsthistorici 
Jeroen Boomgaard en Frank Reijnders, 
de mediatheoreticus Arjen Mulder en 
de filosoof  Ger Groot. Per deel zijn een 
aantal onderwerpen die in de panelge-
sprekken aan bod zijn gekomen, door 
diverse auteurs nader uitgewerkt. In het 
Vlaamse deel vindt u een bijdrage van 
Klaas Tindemans over de podiumkun-
sten, naast korte essays over William 
Gaddis (Eddy Bettens) en Ihab Hassan 
(Sven Vitse). In het Nederlandse deel 
treft u een interview aan met voormalig 
hoofdredacteur van Museumjournaal
Paul Groot (door Rogier Schumacher), 
en voorts korte teksten over Jean-
François Lyotard (Herman Parret), 
Jürgen Habermas (Gijs van Oenen) en 
Frans Haks (Ed Taverne).

Twee bijdragen van Christophe 
Van Gerrewey slaan een brug tussen 
Vlaanderen en Nederland. Eerst wordt de 
genese belicht van het postmodernisme-
discours in de architectuur, van een 
congres in 1975 aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (waarop Charles 
Jencks voor het eerst het woord ‘post-
modernisme’ uitspreekt) tot de Strada 
Novissima op de eerste Architectuur-
biënnale van Venetië (waar architectuur 
voor het eerst als fictioneel spektakel 
wordt gepresenteerd). De tweede bijdra-
ge betreft een interview met Geert 
Bekaert, initiatiefnemer van het congres 
in 1975.

Aan het einde van het nummer wordt 
de Vlaamse/Nederlandse situatie verla-
ten. Stefaan Vervoort bespreekt het boek 
bij een recente tentoonstelling over het 
postmodernisme in het Victoria & Albert 
Museum te Londen. Tot slot gaat Paul De 
Vylder op zoek naar de oorsprong en de 
genealogische Werdegang van het prefix 
‘post-‘, van de prehistorie tot de heden-
daagse tijd. 

Dit nummer kwam tot stand in samen-
werking met Koen Brams. 

Door de besparingsmaatregelen in 
Nederland verliest De Witte Raaf met in-
gang van 2013 haar volledige Nederlandse 
subsidie. U kan er mee voor zorgen dat 
De Witte Raaf overleeft én voor de 
Nederlandse lezer gratis beschikbaar 
blijft. Neem een abonnement (€ 25), 
steunabonnement (€ 50) of  stort uw 
bijdrage op rek. nr. 422-2181611-46 
(KBC, België) of  78.49.28.835 (Triodos 
Nederland).
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anders zijn. Toen ik die analyse had gemaakt, 
begon ik meer en meer afstand te nemen van 
die termen, denkende: ‘It just doesn’t make 
any sense’. Met de term ‘postmodernisme’ is 
men er wel heel snel in geslaagd om de tijd-
geest te vatten, daar kan je niet naast. Maar 
ik kon in het postmodernisme geen methode 
zien. Als je wou nadenken over mensweten-
schappelijke vraagstukken, waar ik me op 
heb toegespitst, dan kon je met het postmo-
dernisme niet zo gek veel. Het poststructura-
lisme en de deconstructie daarentegen zijn 
veel enger, tegelijkertijd veel technischer, en 
bieden veel meer mogelijkheden. 
Deconstructie is een specifieke manier om 
met teksten om te gaan en aan te geven wat 
er problematisch aan zou kunnen zijn. 
K.B.: Je maakte een doctoraat over Paul de 
Man, een van de prominente denkers van de 
deconstructie.
O.d.G.: Dat klopt.
Dirk Pültau: Johan, wanneer ben jij voor het 
eerst in contact gekomen met de term ‘postmo-
dernisme’.
Johan Thielemans: Daar moet ik niet lang 
over nadenken: in de jaren 70 heb ik een 
cursus gevolgd bij Ihab Hassan, die reeds in 
1971 de term had bedacht. In dat jaar 
publiceerde hij The Dismemberment of  
Orpheus: Toward a Postmodern Literature. 
Hassan was heel sterk in het maken van 
lijstjes met kenmerken van (post)moderne 
literatuur. De Amerikanen smulden ervan. 
Later kwam Jean-François Lyotard opnieuw 
met de term op de proppen. In 1979 publi-
ceerde hij La Condition postmoderne. Ik heb 
trouwens in 1985 Les Immatériaux van 
Jean-François Lyotard en Thierry Chaput 
gezien, in het Centre Pompidou, de tentoon-
stelling die algemeen als het manifest van 
het postmodernisme wordt beschouwd. 
Niemand begreep er een sikkepit van, dat 
geef  ik je op een blaadje.
D.P.: Hoe ging jij om met het werk van Ihab 
Hassan?
J.T.: Ik zag het als een handvat. Voor Radio 3 
maakte ik op dat moment programma’s over 
Amerikaanse literatuur. Ik heb verschillen-
de Amerikaanse auteurs ontmoet, sommi-
gen zelfs meermaals, William Gaddis bij-
voorbeeld, de auteur van The Recognitions en 
J.R. Gaddis had op dat moment nog niet 
dezelfde status in Amerika als nu. Het was al 
Norman Mailer, Philip Roth en Saul Bellow 
wat de klok sloeg. Vanuit Europa, meer 
bepaald vanuit Frankrijk, is aan Amerika 
gemeld dat Gaddis een belangrijk auteur 
was. Dat is een strijd geweest, die gelukkig in 
het voordeel van Gaddis is beslecht. Ik heb 
daar overigens een rol in gespeeld.

D.P.: Hoe bedoel je?
J.T.: Ik heb meegewerkt aan de bekendma-
king van zijn oeuvre in Parijs. Op het thuis-
front heb ik aan Gaddis en consoorten – onder 
anderen Thomas Pynchon en Gilbert 
Sorrentino – verschillende radio-uitzendin-
gen gewijd. Ook Gilbert Sorrentino heb ik 
gesproken. Sorrentino is iemand die alleen 
maar speelt. Hij neemt bijvoorbeeld een pakje 
tarotkaarten en beschrijft die hoofdstuk per 
hoofdstuk. Dat was dan een roman. Ik schreef  
over deze auteurs ook teksten en werd regel-
matig uitgenodigd om lezingen te geven.
O.d.G.: Ik herinner mij dat jij ooit een lezing 
hebt gegeven in het kader van een college 
van Vik Doyen, mijn toenmalige professor 
Amerikaanse literatuur…
J.T.: …dat was ik helemaal vergeten, maar je 
hebt gelijk, ik heb daarover toen een lezing 
gegeven aan de faculteit Letteren.
D.P.: Welke lading dekte de term voor jou, Johan?
J.T.: Ik zie de evolutie van het intellectuele en 
artistieke leven graag als een dialectisch pro-
ces. Het moderne, waar ik me tegen afzette, 
lokte iets anders uit, het postmoderne. Ik wil 
hierbij wel opmerken dat de discussie per dis-
cipline op een andere manier moet worden 
gevoerd. Terwijl Thomas Pynchon in zijn 
literaire meesterwerk V. enorm veel verhalen 
vertelt, opteert Merce Cunningham voor 
een abstracte beeldtaal – hij vertelt in wezen 
niets. Dat Cunningham bekendstaat als een 
postmoderne choreograaf, heeft te maken 
met het feit dat hij het lichaam als het ware 
uit elkaar haalt. In de architectuur woedt 
dan weer het debat over het ornament. Is dat 
een zonde? Neen, zeggen de postmodernis-
ten, zoals de Amerikaanse architectuurthe-
oreticus Charles Jencks. Ze houden ook een 
pleidooi voor historische citaten. Per disci-
pline wordt het postmodernisme op een 
andere manier geformuleerd. Probeer 
Cunningham en Jencks maar eens op een 
lijn te krijgen. Dat lukt nooit. Als je de term 
gebruikt, moet je meteen aangeven op welke 
discipline hij voor jou betrekking heeft.
K.B.: Frank, hoe heb jij met het postmodernis-
me kennisgemaakt?
Frank Vande Veire: Ik heb daar een leuke 
anekdote over. Op een gegeven moment 
vroeg Jan Hoet mij of  ik hem, Karel Geirlandt 
en Roland Patteeuw wilde uitleggen wat de 
term ‘postmodernisme’ betekende: ‘Ze spre-
ken daar de hele tijd over, maar wat is dat nu 
in feite?’ Hij zei ook: ‘Je moet niet over kunst 
spreken, dat doen wij wel.’ Ik wist eigenlijk 
ook van toeten noch blazen. Ik kwam die 
term af  en toe tegen, maar ik kon niet een, 
twee, drie een definitie aanreiken. Ik heb me 
een paar weken ingelezen, vooral in het tijd-

William Gaddis, 
The Recognitions
Volgens een hardnekkige mythe ging de 
publicatie van William Gaddis’ The Recognitions
in 1955 onopgemerkt voorbij en zonk de roman 
meteen weg in diepe vergetelheid. Dat klopt niet 
helemaal. Voor de gereputeerde uitgeverij 
Harcourt Brace was het boek de blikvanger van 
haar voorjaarsaanbieding; in de covertekst 
vergeleek Stuart Gilbert – die met James Joyce 
bevriend was geweest – de roman met twee 
meesterwerken van het modernisme, Ulysses
en The Waste Land van T.S. Eliot; de oplage van 
de eerste druk bedroeg 5.000 exemplaren – niet 
slecht voor een debuutroman van 956 bladzij-
den; en de roman kreeg 55 korte en lange recen-
sies. Het is waar dat van die 55 recensies er 
‘slechts 53 waren die volslagen stompzinnig 
waren’, zoals de schrijver William Gass later zou 
opmerken. Die stompzinnige kritische ontvangst 
maakte een Gaddis-lezer zo woedend dat hij 
onder het hoofdletterloze pseudoniem jack 
green een in vitriool gedrenkte doorlichting van 
de 55 recensies schreef. Green liet zien dat 
verscheidene critici de roman niet hadden 
uitgelezen, dat ze de blurbtekst overpenden of 
elkaar plagieerden en dat minstens de helft van 
de besprekingen feitelijke fouten bevatte – één 
recensent slaagde er zelfs in om de auteur 
William Gibson te noemen. De titel van zijn 
pamflet was meteen zijn conclusie: Fire the 
bastards!

Hoe dan ook, een commercieel succes werd 
The Recognitions niet. William Gaddis had 
intussen een gezin te onderhouden en ging aan 
de slag als pr-man voor Pfizer, scenarioschrij-
ver voor instructiefilms van het Amerikaanse 
leger en speechschrijver voor managers en 
zakenlui. Zijn tweede roman, JR, zou pas in 1975 
verschijnen – hij kreeg er de prestigieuze 
National Book Award voor, misschien als een 
late Wiedergutmachung. Tussen 1955 en 1975 
had de naam William Gaddis immers een 
mythisch aura gekregen. The Recognitions
verscheen enkele keren in paperback (in 1973 
verscheen er bij Gallimard zelfs een Franse 
vertaling) en jongere schrijvers als Donald 
Barthelme, Thomas Pynchon en Don DeLillo – 
die vaak worden geassocieerd met het 
postmodernisme – lazen de roman met gretige 
bewondering: zo doet de debuutroman van 
Thomas Pynchon, V (1963), sterk aan The 
Recognitions denken.

The Recognitions speelt zich af in de 
Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Europa en 
Noord-Afrika, heeft tientallen personages en 
bevat vaak zeer ingewikkelde, krioelende en 
uitwaaierende verhaallijnen. Het belangrijkste 
personage lijkt Wyatt Gwyon, de zoon van een 
calvinistische dominee die na de dood van zijn 
moeder een strenge religieuze opvoeding krijgt. 
Na een lange ziekte begint de jonge Wyatt te 
schilderen: om zich in de techniek van de oude 
meesters te bekwamen, maakt hij onder meer 
een kopie van Jeroen Bosch’ De Zeven 
Hoofdzonden. Zijn vader beweerde dat hij het 
origineel uit Spanje had meegebracht, wat 
uiteraard niet klopt, zodat Wyatt later beseft dat 
hij een kopie van een kopie heeft geschilderd. 
Hij gaat in de jaren 30 studeren in Duitsland. In 
Parijs wordt Wyatt ontdekt door Crémer, een 
bekende kunstcriticus die hem een deal 
voorstelt: in ruil voor enthousiaste kritieken 
over zijn eerste tentoonstelling krijgt Crémer 
tien procent van de verkoopprijs. Wyatt 
weigert, krijgt natuurlijk zeer negatieve 
kritieken en keert zich gedegouteerd van de 
kunstwereld af – later zal een van zijn collega’s 
Crémers aanbod zonder scrupules aannemen: 
tien procent, dat vraagt toch elke pr-agent?

Terug in New York geeft Wyatt elke aan-
spraak op origineel werk op – Wyatt noemt 
originaliteit een romantic disease, waarmee hij 
overigens zijn Duitse docent kunstgeschiedenis 
napraat. Hij gaat aan de slag als technisch 
tekenaar en restaurateur. Op vraag van een van 
de Mefistofeles-figuren in deze faustiaanse 
roman, de kunsthandelaar Recktall Brown 
(nomen est omen bij Gaddis: Recktall is de aars 
van de duivel), vervalst Wyatt werk van oude 
Vlaamse meesters als Van Eyck, Bouts en Van 
der Goes. Daarvoor kopieert hij geen originelen, 
maar schildert hij ‘originele’ schilderijen in hun 
trant – zo’n beetje zoals Pierre Ménard in het 
verhaal van Borges de Don Quichot herschrijft. 
Wyatt probeert zich de impuls van de oude 
meesters toe te eigenen, al beseft hij dat de 
theologische inspiratie van die impuls onbereik-
baar is geworden. De oude Vlaamse schilders, 
zo luidt het in de typische, haperende formule-
ring van een gaddisiaanse dialoog, ‘found God 
everywhere. There was nothing God did not 
watch over, nothing, and so this, … and so in 
the painting every detail reflects … God’s 
concern with the most insignificant objects in 
life, with everything, because God did not relax 
for an instant then, and neither could the painter 
then.’ De vervalsingen die hij schildert, zijn geen 
kopieën (want er was geen origineel), maar het 
zijn evenmin originelen (want ze zijn niet 
geschilderd door Memling, Van der Goes en de 
andere meesters die Wyatt nabootst): in de 
hoogdagen van het postmodernisme zou 

Baudrillard ze simulacra hebben kunnen 
noemen.

Na een mentale crisis probeert Wyatt de 
praktijken van Brown aan het licht te brengen, 
maar dat mislukt. Vervolgens lost de figuur 
Wyatt Gwyon op in een spel van spiegelingen, 
pseudoniemen en stemmen – na pagina 120 
wordt de naam van het personage niet meer 
genoemd. Aan het eind van de roman vinden 
we hem onder de naam Stephan Asche terug in 
een Spaans klooster, waar hij als restaurateur 
werkt en zijn leven ascetisch probeert te 
‘vereenvoudigen’ (simplify). De suggestie is dat 
hij aan het eind van zijn traject klaar is voor een 
nieuw leven, niet door voor de corrupte wereld 
die hij heeft leren kennen – en waar hij zelf deel 
van uitmaakte – te vluchten in een illusoire 
zuiverheid, maar door zijn eigen rol in die 
corruptie te doorgronden en zich van demonen 
te bevrijden.

Zo bekeken is de verhaallijn van Wyatt de 
zoektocht van een verwarde jongeman naar 
echtheid en authenticiteit, in een wereld van 
fakes en phonies – ook het thema van succes-
volle romans als The Catcher in the Rye (1951) 
van J.D. Salinger. Maar dat thema wordt bij 
Gaddis meervoudig gespiegeld, bijvoorbeeld in 
het verhaal van de pseudoschrijver Otto en de 
katholieke componist Stanley, maar tegelijk ook 
in domeinen als geld, sociale relaties, technolo-
gie, religie. Het merendeel van de personages is 
actief in de wereld van reclame, kunst, film, 
televisie en uitgeverijen; vaker wel dan niet zijn 
het charlatans, valsemunters, plagiarissen, 
hypocrieten, na-apers, oplichters, poseurs. 
Bovendien bulkt het in The Recognitions van 
allusies en verwijzingen: naar de Faustlegende, 
naar Dante, naar alchemie, naar de vroegchris-
telijke roman Recognitiones (verkeerdelijk 
toegeschreven aan paus Clemens), naar The 
Golden Bough, de studie van Sir James Frazer 
over de vegetatiemythen (een bijbel voor moder-
nisten als T.S. Eliot) enzovoort. De roman is erg 
erudiet, al heeft Gaddis ook intensief gebruikge-
maakt van de Encyclopedia Brittannica en 
Baedeker-gidsen: ook zijn eruditie is – geheel in 
lijn met het thema van zijn roman – niet 
helemaal vrij van bluf en pose.

Modernistische schrijvers als Joyce, Eliot en 
Lowry weven in hun teksten een hecht 
raamwerk van symbolen, motieven en 
mythische allusies – een raamwerk dat een 
soort van orde moet creëren in de ruïneuze 
wereld die ze beschrijven. Gaddis doet 
hetzelfde, maar lijkt niet echt meer in de 
mogelijkheid van zo’n onderliggende orde te 
geloven. Zijn allusies worden cartooneske 
pastiches – en krijgen zo een zelfreflexieve 
inslag. Kijk maar naar wat Wyatts vader 
overkomt. Dominee Gwyon gaat op zoek naar de 
heidense wortels van het christendom en komt 
bij het mithraïsme terecht. Als hij zijn gelovigen 
vraagt om samen met hem de stier van de god 
Mithras te vereren, wordt hij opgesloten in een 
inrichting. Daar wordt hij door een medepatiënt 
gekruisigd en vervolgens verast. Zijn as wordt 
naar Spanje overgebracht, waar hij door een 
monnik per ongeluk wordt vermengd met bloem. 
Wyatt – die intussen Stephan Asche heet – eet 
het brood met de as van zijn vader. Intussen 
wordt het lijk van zijn moeder opgegraven, 
omdat het per abuis wordt verwisseld met de 
resten van een 12-jarige verkrachte en 
vermoorde maagd, die in Rome heilig zal worden 
verklaard. Kortom: Wyatt eet het lichaam van 
zijn gekruisigde vader en ziet hoe zijn moeder in 
Rome als maagd wordt vereerd…

Zulke overgedetermineerde constructies kun 
je zwarte humor of kinderachtige flauwiteiten 
noemen, maar hoe dan ook neemt Gaddis hier 
en elders in de roman een loopje met de 
mythische methode van het modernisme – 
onder zijn ruïnes gaat geen verborgen ordening, 
geen groot métarécit (Lyotard) meer schuil, 
tenzij als pastiche. Ook voor Gaddis is de 
wereld die hij beschrijft een waste land, een 
wereld van herhalingen en clichés en 
ellenlange dialogen op cocktailparty’s in 
Greenwich Village, ontdaan van elke vitaliteit, 
zonder noodzaak of rechtvaardiging: een 
wereld van doelloze en contingente verhalen. 
In zo’n arbitraire wereld van fakes, kopieën, 
humbug, hype en oplichterij is het onmogelijk 
geworden om nog echt van vals te onderschei-
den. Dat betekent anderzijds niet dat Gaddis het 
zoeken naar authenticiteit en echtheid zelf als 
iets futiels beschouwt: ook in later werk zou hij 
zich verzetten tegen het in entropie verzan-
dende radicale relativisme.

Is The Recognitions een laatmodernistische 
of een vroegpostmodernistische roman? De 
vraag is in elke betekenis van dat woord 
academisch. Gaddis zelf liet de kwestie koud. 
Terugblikkend valt vooral de oneigentijdse 
eigenzinnigheid van de roman op: Terwijl 
Gaddis’ generatiegenoten in de ban waren van 
Sartre en Camus of – zoals de beat generation
– van Whitman, liet hij zich tegelijk inspireren 
door de donkere, haast theologische ernst van 
Hawthorne en Melville, de humor van Mark 
Twain en de sardonische satire van Evelyn 
Waugh. Waarschijnlijk beschrijf je hem daarom 
nog het best als een anachronist.

Eddy Bettens

Charles Jencks & Terry Farrell

The Thematic House (woonhuis van Charles Jencks), 1979-1984
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schrift October, en toen bleek het postmoder-
nisme iets te zijn waar ik al tien jaar mee 
bezig was! Jacques Derrida, Jean-François 
Lyotard, Jean Baudrillard… dat waren de 
auteurs van wie ik de boeken had verslon-
den, maar geen enkele van die zogenaamde 
postmoderne filosofen noemde zich postmo-
dern of  gebruikte die term. In elk geval: ik 
gaf  gewoon een inleiding op Baudrillard en 
Lyotard. Een tijdje later vroeg Hoet mij een 
tekst te schrijven over postmodernisme in de 
kunst. Dat deed ik. 
K.B.: Hoe reageerde Hoet op je geschrift?
F.V.V.: Ik wist dat hij de tekst moeilijk zou 
kunnen bekken. Het ging over tekens en 
simulacra en dergelijke. Zo’n discours paste 
niet bij hem. Bij hem gaat alles over authen-
ticiteit, zelfexpressie…
D.P.: In het Museum van Hedendaagse Kunst 
van Gent heeft men nadien niets met het post-
modernisme gedaan. Jouw uitleg heeft zijn 
effect blijkbaar niet gemist!
K.B.: Heb jij La Condition postmoderne van 
Lyotard gelezen, Frank? Had je affiniteit met 
zijn invulling van het concept ‘postmodern’?
F.V.V.: Ik weet niet wanneer ik La Condition 
postmoderne heb gelezen, maar in elk geval 
vóór de publicatie van de Nederlandse ver-
taling in 1987. Ik vond het een nogal opper-
vlakkig boek, een soort brochure. Lyotard 
noemde het ook een rapport. In La Condition 
postmoderne constateert Lyotard dat de 
grote verhalen ten einde zijn. Dat is een ver-
schrikkelijk simplistische analyse die boven-
dien ideologisch makkelijk te misbruiken is: 
als er zogezegd geen grote verhalen meer 
zijn, dan is er nog maar één groot verhaal, 
het neoliberale kapitalisme. De latere wer-
ken van Lyotard waren interessanter. Le 
Postmoderne expliqué aux enfants was inte-
ressanter dan de tekst die hij voor de ‘grote 
mensen’ had geschreven. Het betoog was 
meer toegespitst op de kunst en hij sugge-
reerde ook geen strikte chronologie meer. 
Hij zag binnen het modernisme twee stro-
mingen: het klassieke modernisme en het 
‘alternatieve’ modernisme dat we als post-
modernisme hebben leren opvatten.
D.P.: Bart, was Lyotard voor jou belangrijk bij 
het ontwikkelen van een omgang met het post-
modernisme?
Bart Verschaffel: Nee, totaal niet, maar ik 
kende wel zijn stellingen. Als je het wil 
samenvatten, heb je niet veel tijd nodig. Ik 
heb altijd veel tijd gewonnen doordat ande-
ren dat soort boeken lazen.
D.P.: Hoe ben jij dan met het postmodernisme 
in aanraking gekomen?
B.V.: Voor mij hebben de kunsten een zeer 
belangrijke rol gespeeld. Dans of  dansthea-
ter sprong er zonder meer uit. Het is de meest 
internationaal georiënteerde kunstdiscipli-
ne, in de twee richtingen: vanuit België naar 
het buitenland, en vanuit buiten- naar bin-
nenland. Het vroege werk van Jan Fabre zou 
ik bij uitstek postmodern noemen.
J.T.: Zijn theaterwerk of  zijn plastisch werk? 
Want dat vind ik twee verschillende werelden. 
B.V.: Dat zijn inderdaad twee andere soorten 
werk. Fabre is een onzuiver artiest.
F.V.V.: Dat kan je wel zeggen.
B.V.: Het is een van de redenen waarom ik 
hem interessant vind. Ik heb net zijn eerste 
drie stukken op dvd opnieuw gezien: Theater 
(geschreven) met een K is een kater, Het is the-
ater zoals te verwachten en te voorzien was en 
De macht der theaterlijke dwaasheden. Vooral 
de laatste twee zijn uitzonderlijk. 
F.V.V.: Als er ooit een postmoderne titel 
bedacht is, dan is het wel De macht der thea-
terlijke dwaasheden. 
B.V.: Zeker. Ik denk dat Fabres vroege werk 
belangrijk is geweest. Wat er postmodern is 
aan De Macht…? Hij heeft de theatraliteit die 
hij in de zaal aantrof, gebruikt als materiaal: 
de architectuur, de scène, het gordijn, de 
vierde wand die opengaat, de stilte voor de 
voorstelling begint. De modernisten moesten 
niet van gordijnen weten. Ze hadden niets 
met het perspectief. Ze zagen de theaterzaal 
als een black box. Een andere productie die 
voor mij van groot belang is geweest, is 
Ottone, Ottone van Rosas, niet de livevoorstel-
ling, maar de video van Walter Verdin.
D.P.: Waarom?
B.V.: In de voorstellingen die eraan vooraf-
gingen, hanteerde Anne Teresa De 
Keersmaeker een modernistische danstaal. 
Een aantal keren is ze daaraan voorbijge-
gaan, met name op het moment dat ze met 
materiaal begon te werken dat ze tot dan toe 
onaangeroerd had gelaten. Voor Ottone, 
Ottone ging ze aan de slag met een opera van 
Monteverdi. Plots zie je een soort van vrij-
heid: dat je kan omgaan met oude vormen, 

dat je met alles kan werken, dat het niet 
waar is dat je bij je eigen tijd moet horen.
D.P.: Jij was in de jaren 80 ook bezig met archi-
tectuur. Wat was daar aan de hand?
B.V.: In de wereld van architectuur en design 
kon je moeilijk actief  zijn zonder de term tegen 
te komen. Het postmoderne was een cruciaal 
begrip om te thematiseren wat er in de archi-
tectuur – en het ontwerpen in het algemeen – 
aan het gebeuren was. Met de Strada Novissima
van curator Paolo Portoghesi landde het post-
modernisme in 1980 in Venetië: twintig 
architecten, allemaal met een modernistische 
opleiding, tekenden een gevel en maakten 
samen een straat in het Arsenale, met zuilen 
en allerlei kleuren. Dat was een krachttoer. De 
designbeweging Memphis manifesteerde 
zich een weinig later. Er kantelde iets: er was 
geen verplichte vormentaal meer; de vorm 
werd ‘vrij’. Het uitgangspunt was dat je de 
manier waarop een huis er moet uitzien niet 
kan beargumenteren. 
D.P.: Hoe lagen de kaarten in België?
B.V.: Geert Bekaert schreef  al in 1982 een 
tekst over de postmoderne architectuur van 
Peter Eisenman in het tijdschrift TABK. 
Begin jaren 80 werd in België ook de mode 
plots zeer interessant. Wat is er aan de hand 
in de samenleving? Wat gebeurt er met de 
verschijning, met het lichaam, met het 
geslachtelijke? Iemand als Walter Van 
Beirendonck had daar ineens zeer relevante 
dingen over te zeggen. Hij bombardeerde de 
verschijning tot een feest. In de jaren 80 
werd design echt interessant, omdat er 
gezocht werd naar formuleringen die het 
individuele project overstegen. Was de poë-
zie in de jaren 80 tot iets gelijkaardigs in 
staat? Ik durf  het te betwijfelen. Ik ben van 
mening dat sommige disciplines gevoeliger 
zijn om die nieuwe maatschappelijke voor-
waarden te thematiseren. 
J.T.: Ik zei daarstraks al dat je het postmo-
dernisme per discipline moet definiëren.
B.V.: Ja, soms zijn disciplines veel meer bezig 
met hun eigen ontwikkeling, dan met de 
algemene maatschappelijke agenda. Andere 
factoren zijn de verhouding tot het publiek, 
tot instituties en tot internationalisering.
K.B.: Wat waren jouw filosofische referenties?
B.V.: Mijn doctoraat, dat ik in 1985 verde-
digde, handelde over de filosofie van de 
geschiedwetenschappen. In 1979 of  in 1980 
had ik De kaas en de wormen van Carlo 
Ginzburg gelezen. Het was in het Italiaans 
gepubliceerd in 1976 en was nog niet ver-
taald toen ik het las. Het boek maakte deel uit 
van een reeks met een veelbetekenende titel: 
Microgeschiedenis. Samen met enkele mede-
standers poogde Ginzburg een soort geschie-
denis op microniveau te schrijven: bijvoor-
beeld over ‘het wereldbeeld van een 
zestiende-eeuwse molenaar’, wat de onderti-
tel is van De kaas en de wormen. De boodschap 
was dat de grote ideologische constructies 
geen vat krijgen op die microgeschiedenissen. 
Ik ben naar Italië gereisd om Ginzburg op te 
zoeken. Ik ontmoette niet alleen Ginzburg, 
maar ook zijn intellectuele medestanders, 
onder anderen Franco Rella en Gianni 
Vattimo. Ze hoorden tot de eerste generatie 
die uit de grote verhalen was gestapt. En dat 
mag je letterlijk nemen: ze waren allemaal 
communist geweest, hadden de partij of  de 
beweging verlaten en waren bezig hun 
intellectuele bakens te verzetten. Het ant-
woord van Vattimo en consoorten, onder 
wie Pier Aldo Rovatti, was il pensiero debole, 
‘het zwakke denken’. Het ging om een ver-
nieuwd inzetten van rationaliteit, waarbij 
voornamelijk Martin Heidegger en Walter 
Benjamin als wegbereiders werden gezien.
O.d.G.: Ik denk dat het voor de geschiedenis 
niet zo gek veel uitmaakt of  men nu uit het 
communisme of  uit een andere politieke 
ideologie stapt. Al die politieke ideologieën 
zijn redelijk schaamteloos in hun pretentie 
dat zij een vorm van rechtvaardigheid die-
nen. Het geloof  in rechtvaardigheid verlies 
je als je het postmodernisme omhelst.
B.V.: Let op: de teloorgang van het commu-
nisme in Italië had naast il pensiero debole
van Vattimo en Rovatti ook een duistere 
kant. Sommige linksen, bijvoorbeeld de 
Rode Brigades, kozen voor een gewelddadi-
ge route. Als het communisme als veilige 
haven wegvalt, ontstaat er bij sommigen 
klaarblijkelijk een behoefte aan radicaliteit.

2.

K.B.: In de jaren 80 hebben jullie in sommige 
teksten stilgestaan bij, zoniet gefocust op het 
postmodernisme. Johan, in het Americana-

nummer van Raster, nr. 27-28, publiceerde jij 
de tekst De trivialiteit van de twijfel, een por-
tret van de postmoderne roman in Amerika. 
Je schreef: ‘Wanneer de duidelijke band tussen 
sociale realiteit en de wereld van het boek door 
de schrijver wordt doorgesneden, opent zich een 
scala aan nieuwe narratieve mogelijkheden. In 
Amerika is die afwijzing van de vigerende con-
venties bedacht met de naam postmodernisme.’
J.T.: Ja, in dat essay stelde ik de literatuur 
van de ‘realisten’ zoals Saul Bellow, Bernard 
Malamud en James Baldwin tegenover het 
werk van de ‘postmodernisten’ zoals 
William Gaddis, Gilbert Sorrentino, John 
Barth, Walter Abish en Thomas Pynchon.
F.V.V.: Ik heb vorig jaar voor het eerst 
Pynchon gelezen, meer bepaald The Crying 
of  Lot 49. Ik vind het juist een ongelofelijk 
realistisch boek; het is een schets van de 
paranoïde samenleving waarin wij nu 
leven. Hij schrijft niet zozeer dat alles kan en 
alles mag, neen, hij beschrijft een wereld-
beeld dat beheerst wordt door achtervol-
gingswaan.
K.B.: Wat sprak jou aan in het werk van 
Pynchon, Johan?
J.T.: Pynchon schetst in V. een groot wereld-
beeld, opgehangen aan de letter V die zoge-
zegd de ganse geschiedenis omvat en de 
sleutel is tot het verstaan van ons bestaan. 
Maar op het laatste ogenblik zegt hij: een 
gelukkig mens is een mens zonder wereld-
beeld. Het einde is de grote ontnuchtering, 
wat ook het geval is in The Crying of  Lot 49. 
De betekenis wordt opgeblazen. De postmo-
derne literatuur interesseerde me mateloos. 
Ik kreeg ook belangstelling voor postmo-
derne architectuur. Mies van der Rohe had 
mij nooit echt kunnen boeien. De postmo-
derne architectuur daarentegen sprak mij 
wel aan.
K.B.: Kan je dat toelichten?
J.T.: Als ik naar de gebouwen van Mies keek, 
dan werd ik daar niet warm van. Wat de post-
moderne Amerikanen deden, trok me wel 
aan: ornamenten, citaten, grote gebaren, 
wat in Vlaanderen onheus spektakelarchitec-
tuur wordt genoemd. Calatrava bijvoorbeeld 
wordt hier zeer negatief  onthaald, maar ik zie 
dat graag. Of  Frank Gehry die een papiertje 

neemt, er een plooi in legt en die papieren 
constructie vervolgens optrekt. Charles 
Jencks celebreerde de postmoderne architec-
tuur. Hij woont ook in een postmodern huis 
dat hij zelf  heeft ontworpen. Heel zijn huis zit 
vol symbolen; dat huis is een verhaal! Mag 
dat niet? Ik ben er in alle geval dol op.
F.V.V.: Ik herinner me dat ik een grote afkeer 
had van de term ‘postmodernisme’. Ik was 
van mening dat je aan de hand van een term 
iets moet kunnen verklaren; met de term 
‘postmodernisme’ lukte dat niet. Er vonden 
vervelende lezingen plaats over de omschrij-
ving van een bepaalde roman als ‘postmo-
dern’. De personages zijn niet duidelijk afge-
bakend, de psychologische logica klopt niet 
helemaal, het wereldbeeld is versplinterd, 
dus is deze roman postmodern. Dat soort 
benadering. Er waren zes of  zeven kenmer-
ken, op basis waarvan een roman als ‘post-
modern’ kon worden bestempeld. Het was 
hopeloos steriel om op die manier een lite-
rair werk of  een kunstwerk te benaderen. 
Dat ging nergens over. De kenmerken die 
men opsomde, kon men bovendien ook mak-
kelijk terugvinden in negentiende-eeuwse 
romans of  kunstwerken. Wat was dan het 
nut van die lijstjes?
B.V.: Charles Jencks is ook zo’n apotheker.
K.B.: En Ihab Hassan uiteraard. Hij stelde een 
menu van eigenschappen samen, waaraan vol-
gens hem een bepaalde vorm van literatuur 
beantwoordde die hij als ‘postmodern’ muntte.
J.T.: Hassan was daar inderdaad heel sterk 
in. Hij zag ook overal verbindingen, tussen 
Beckett en Joyce, tussen mysticisme en 
Boeddha. Op den duur had je er geen enkele 
vat meer op.
F.V.V.: Het was inderdaad uitermate verwar-
rend: als men Merce Cunningham of  
Samuel Beckett plots postmodernisten 
noemt, waar zijn we dan mee bezig? Dat zijn 
immers ultramodernisten in de goede zin 
van het woord: uitzuiveren, tot op het bot 
gaan, zoveel mogelijk woorden of  gebaren 
schrappen…
K.B.: Frank, je hebt ons het typoscript bezorgd 
van de tekst over het postmodernisme die je in 
1988 schreef  voor Jan Hoet. In die tekst doe je 
in feite toch hetzelfde als Johan in zijn essay 
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over de Amerikaanse postmoderne literatuur: je 
maakt een lijst van eigenschappen die samen de 
noemer van het postmodernisme vormen. Je 
relateert het postmodernisme ook aan één spe-
cifiek oeuvre, namelijk dat van Jan Vercruysse.
F.V.V.: Die tekst voor Jan Hoet schreef  ik in 
zeven haasten. Ik had een week of  twee 
weken tijd, als ik het me goed herinner. Wat 
ik schreef  over het postmodernisme, heb ik 
inderdaad proberen toe te passen op het 
werk van een aantal kunstenaars. Het gaat 
niet alleen over het werk van Vercruysse. De 
tekst handelt over een aantal tendensen in 
de hedendaagse kunst op dat moment.
K.B.: De tekst beslaat in totaal zes bladzijden: 
de hoofdtekst beloopt drie bladzijden, de twee 
noten eveneens drie bladzijden. De tweede noot, 
de allerlangste, handelt alleen over de drempel 
en de schijn in het werk van Vercruysse.
F.V.V.: Ik denk dat het een verdienste is dat 
de tekst niet alleen een beeld schetst van een 
algemene situatie, maar ook op een oeuvre 
focust. In dat stuk heb ik een poging gedaan 
om het postmodernisme te beschermen 
tegen de vulgaire invulling van het concept, 
bijvoorbeeld de identificatie van postmoder-
nisme met ironie, citaten of  kitsch.

K.B.: De tekst is daarna gepubliceerd in het 
zevende nummer van het ALW-cahier, het tijd-
schrift van de Vlaamse Vereniging voor 
Algemene en Vergelijkende Literatuurweten-
schap. Zowel jouw naam als die van Jan Hoet 
staan vermeld als auteurs.
F.V.V.: Echt waar? Ik weet daar niets van. 
K.B.: Je weet niet dat die tekst gepubliceerd is?
F.V.V.: Neen, het is het eerste dat ik ervan 
hoor. Ik zou zo’n tekst nooit publiceren. De 
tekst die ik aan Jan Hoet bezorgde, was een 
schets voor een lezing die hij zou geven, 
meer niet. Door te focussen op de schijn heb 
ik een diepere inhoud aan de term willen 
geven. Ik ergerde me bijvoorbeeld mateloos 
aan het gedweep met de ironie, zogenaamd 
een van de wezenstrekken van postmoder-
ne kunst. Ik vind ironie heel problematisch.
B.V.: Ja, de ironie is nu overal. Van het Reve, 
wist hij zelf  nog of  hij katholiek was of  niet? 
Of  neem Humo. Humo, dat is een grote pot 
van Devos-Lemmens, boordevol ironie. Het 
is tonen dat je vrij bent van de band met de 
betekenissen.
F.V.V.: Achter die ironie gaat echter veel 
meer ernst schuil dan men wil toegeven. 
Men maakt een bepaalde vorm van gedrag 

belachelijk en men verbergt datgene wat 
men ernstig meent. Onder het mom van het 
doen alsof, meent men echter maar al te 
goed wat men doet. Het is de logica van 
Madonna. In de ironische vormen die zij 
naar buiten brengt, toont ze wie ze echt is.
J.T.: Dat zijn toch alleen maar citaten van 
vrouwenbeelden.
F.V.V.: Neen, daar ben ik het niet mee eens. 
In de postmoderne theorie wordt uitgelegd 
dat Madonna ongelofelijk subversief  en iro-
nisch is, dat ze allerlei vormen parodieert, 
maar dat klopt niet. Dat is wie zij is. De echte 
Madonna zie je in de videoclips. Het is 
onjuist dat zij zogezegd alleen maar citeert.
O.d.G.: Ik ben het in grote lijnen met je eens, 
denk ik. Ironie is vaak een techniek om een 
betekenis te produceren. Ironie wordt pas 
interessant voor mij als het een effect is dat 
voortkomt uit de werking van het medium 
waarin je betekenis creëert, en dat aan je 
controle ontsnapt. Dan zeg je iets anders 
dan wat je wilt zeggen, niet omdat jij het 
wilt, maar omdat er iets ‘gebeurt’ op het 
niveau van de betekening. Wat daar interes-
sant aan is, wordt gerecupereerd en geïn-
strumentaliseerd door iemand als Madonna 

die zich bedient van ironische citaattechnie-
ken. Het mogelijk kritische potentieel van 
de ironie wordt volledig uitgekleed.
F.V.V.: Ja, maar het is moeilijk om er de vin-
ger achter te krijgen.
O.d.G.: De deconstructie is geïnteresseerd in 
de betekenisverschuivingen die niet het pro-
duct zijn van een soeverein subject.
F.V.V.: Ironie is alleen maar interessant als 
er sprake is van een pijnlijke, gênante overi-
dentificatie met datgene wat je ironiseert.
B.V.: Ja, dat is de definitie van het klassieke 
dandyisme.
D.P.: Ortwin, je stelde dat je reeds tijdens je stu-
dies de termen ‘modernisme’ en ‘postmoder-
nisme’ problematisch vond. Weigerde je de ter-
men ook te gebruiken toen je zelf  les begon te 
geven aan de universiteit?
O.d.G.: Neen, zo ver ging het nu ook weer 
niet. In de jaren 90 heb ik een cursus gege-
ven met als titel Postmodern fiction. Ik las met 
mijn studenten Amerikaanse romans die als 
postmodern geëtiketteerd waren. De vraag 
was wat er ‘postmodern’ aan was. Het was 
een poging om die term kritisch te valideren. 
De slotsom was dat het begrip de lakmoes-
proef  niet doorstond. Ook iemand als Jacques 
Derrida heeft zich er altijd tegen afgezet, 
tegen dat soort van ruwe classificaties. Het 
poststructuralisme is echter heel wat moeilij-
ker te vertalen naar het grote publiek.
J.T.: Jacques Derrida en zijn Franse collega’s 
waren wel graag geziene sprekers in 
Amerika. In hun kringen waren ze echte 
vedetten. Hun werken werden ook gretig 
vertaald. Amerika heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de promotie van postmodernis-
me, poststructuralisme en deconstructie.
D.P.: Johan, waarom wilde jij je bedienen van de 
term ‘postmodern’. Wat was voor jou de meer-
waarde?
J.T.: Het postmoderne is ook een bevrijding. 
Pynchon maakte duidelijk dat de waarheid 
niet bestaat: V is de waarheid en met die 
waarheid maakt hij op het einde van zijn 
boek komaf. Hij ontmaskert en ontkracht de 
conventies als constructies of  leugens. Het 
is een enorme bevrijding. Alle morele eisen 
worden afgevoerd. De zuiverheid van 
iemand als Mies van der Rohe wordt aan de 
kaak gesteld. Het verbod op het ornament 
wordt afgewezen. Het is een feest.
B.V.: Het inzicht dat er geen waarheid is en dat 
je ze zelf  kan maken, is het begin van alle cre-
ativiteit: barok, rococo, van de neostijlen tot 
nu. Het is inderdaad een feest – de Memphis-
ontwerpers onder wie Andrea Branzi, 
Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, dat zijn 
futuristen in het kwadraat. Ze slaan alles los. 
De vormen zijn vrij, dat is een enorme winst.
F.V.V.: De postmoderniteit is volgens jou een 
democratisering of  een vulgarisering van 
de avant-garde, zoals het futurisme?
B.V.: Ja, die avant-garde is volledig geabsor-
beerd door de mainstreamcultuur. Bij ons 
was er iemand als Philippe Tonnard: hij 
beleefde plezier aan het decoratieve, aan sja-
blonen en aan de zotste metaforiek. Dat is 
echt fantastisch, maar je merkt dat het feest 
heel snel gerecupereerd wordt. Het is haast 
meteen zijn scherpte kwijt. De spektakelin-
dustrie, de kitsch en de mode zien begrijpe-
lijkerwijs veel heil in het postmoderne, maar 
halen er meteen ook de angel uit.
D.P.: Is de postmoderne architectuur – om even 
op die discipline te focussen – op enig moment 
kritisch geweest?
J.T.: ‘Wij willen geen rechte lijn meer’: ik 
vind dat een behoorlijk kritische uitlating.
B.V.: Ja, dat je geen vorm kan motiveren van-
uit een functie, een doel of  een betekenis: dat 
is een sterk statement. Op het moment dat 
de vorm vrij is, is alles wat zich voor, achter 
of  naast jou bevindt perfect bruikbaar.
F.V.V.: Dat er geen causale relatie is tussen 
vorm en functie, daar heeft het postmoder-
nisme terecht op gewezen.
D.P.: Is dat geen kritische demarche die zichzelf  
opbrandt zo gauw ze verschenen is?
B.V.: Uiteraard. Daar komt nog bij dat het 
postmodernisme stelt dat kritiek niet 
belangrijk is. Wat daarentegen wel interes-
sant is, is van alles proeven, verwisselen, 
recycleren. Als het vervelend wordt, dan 
doe je gewoon iets anders.
O.d.G.: Dat is toch problematisch? Ik heb de 
postmodernen ook nog nooit iets horen zeg-
gen over de catastrofes waarmee we te 
maken hebben of  krijgen: de mondiale 
bevolkingsaangroei, global warming… We 
zijn al met te veel mensen op deze planeet en 
er komen steeds meer mensen bij, maar we 
zitten nog steeds in de postmoderne ontken-
ning daarvan. Elk dystopisch vuiltje wordt 
door de postmodernen weggepoetst.

Ihab Hassan

In historische benaderingen van de term 
postmodernisme is doorgaans een plaatsje 
gereserveerd voor The Dismemberment of 
Orpheus. Toward a Postmodern Literature. De 
Amerikaans-Egyptische literatuurwetenschap-
per Ihab Hassan verrichtte pionierswerk door al 
in 1971 de contouren van een postmoderne 
literatuur te schetsen. Wie enkel de inhoudsop-
gave bekijkt, zou zich erover kunnen verbazen 
een boek over postmodernisme in de hand te 
hebben. Die inhoudsopgave kondigt immers 
hoofdstukken aan over De Sade, Hemingway, 
Kafka, het surrealisme en het existentialisme. 
Enkel Beckett, het onderwerp van het laatste 
hoofdstuk, lijkt in het postmoderne plaatje te 
passen, ook al signaleert deze naam voor mij 
veeleer het vertrekpunt dan het eindpunt van 
een geschiedenis van het postmodernisme.

In 1971 waren veel romans die we nu als 
postmodern beschouwen nog niet gepubliceerd. 
De toonaangevende studies van literatuurwe-
tenschappers als Linda Hutcheon, Hans Bertens 
en Theo D’Haen verschenen pas vanaf de jaren 
80. Dit gegeven maakt een terugblik op Hassans 
vroege studie des te interessanter. Welke 
betekenis heeft het boek veertig jaar na 
publicatie nog? Wat had Hassan in 1971 al over 
het postmodernisme te melden? De inleiding van 
het boek mag door zijn lyrische vaagheid en 
gezwollen stijl gedateerd aandoen, de afzonder-
lijke hoofdstukken laten zich stuk voor stuk lezen 
als inzichtelijke inleidingen tot het werk van de 
betrokken auteurs of stromingen. Zo heb ik het 
boek anno 2012 dan ook vooral gelezen.

De titel van Hassans studie wijst op een 
crisis, ‘a radical crisis of art, language, and 
culture’. Het is van deze crisis, deze geschiede-
nis van vervreemding, dat Hassan enkele 
momentopnamen wil laten zien. Het uiteenrijten 
van Orpheus is dan ook ‘a continuous process’ 
dat zich evengoed aan het werk van Franz Kafka 
als aan dat van Alain Robbe-Grillet laat aflezen. 
Orpheus staat symbool voor de harmonie tussen 
de taal en het leven, de cultuur en de wereld, 
maar de geschiedenis van de moderniteit toont 
de gestage, onophoudelijke verscheuring van 
deze mythologische zanger. Het hoofd blijft 
zingen, maar zijn gezang neigt steeds meer naar 
stilte.

Stilte is het centrale concept waaraan 
Hassan zijn voorgeschiedenis van het postmo-
dernisme ophangt: ‘silence is my metaphor of a 
language that expresses, with harsh and subtle 
cadences, the stress in art, culture and 
consciousness’. De stilte is het resultaat van 
verregaande vervreemding: van de westerse 
ratio, van de burgermaatschappij, zelfs van de 
natuur en van het eigen lichaam. Zij uit zich in 
negativo: in antiliteratuur, in een antitaal die de 
onmogelijkheid van de uitdrukking en de leegte 
van de taal omspeelt. Op deze ervaring van 
verstomming reageert de een met een visionaire 
droom waarin mens en maatschappij, lichaam 
en geest verenigd zijn, de ander met een 
onttakeling van de taal tot de grenzen van de 
stilte. ‘The language of the former, merging with 
the chaotic flux of reality, aspires to All; the 
language of the second […] aspires to Nothing.’ 
Deze geschiedenis van vervreemding en 
verstilling mondt uit in de postmoderne 
literatuur, waarin woorden nog slechts hun 
onmacht uitdrukken en de vorm zichzelf opheft. 

De hedendaagse lezer kan zich afvragen of 
deze ervaring van verstomming, belichaamd in 
het werk van Samuel Beckett, niet veeleer met 
een laatmodernistische poëtica correspondeert 
dan met een postmoderne. Eigen aan het 
postmodernisme, aldus de recentere commenta-
ren, is precies dat het laatmoderne autisme 
getransformeerd wordt in een polyfoon 
intertekstueel spel, tegelijk ironisch en 

doortrokken van melancholie. De crisis van de 
taal leidt niet langer tot verstilling, maar bloeit 
open tot een woekering van stemmen en stijlen. 
Dergelijke bedenkingen suggereren dat The 
Dismemberment of Orpheus zelf een historisch 
document in de geschiedenis van het postmo-
dernisme is geworden, maar zij doen weinig af 
aan de waarde van Hassans fraaie beschouwin-
gen over het moderne proza.

In het eerste ‘Interlude’, ‘From Pataphysics to 
Surrealism’, loodst Hassan de lezer met 
verbluffende souplesse door enkele decennia 
Europese (en vooral Parijse) avant-garde. Alfred 
Jarry verwoordt zijn vervreemding van de 
burgermaatschappij in een antitaal, ‘constantly 
searching for its lowest common denominator in 
slang, obscenities, oaths, expletives and 
clichés’. Die antitaal culmineert in de dadaïsti-
sche klankgedichten, die Hugo Ball hanteert als 
zuivering van de vervuilde burgertaal, ‘a means 
of escaping the ordinary corruptions of 
language’. Het surrealisme, echter, streeft niet 
naar afbraak, maar naar een verruimde taal, een 
verruimd bewustzijn dat de kloof tussen mens en 
wereld overspant. Ook in dat streven huist de 
stilte, want de gezochte, steeds wijkende vorm 
(‘vanishing form’) laat zich door woorden slechts 
corrumperen.

Na een hoofdstuk over Ernest Hemingway 
belandt Hassan bij Franz Kafka, die hij ronduit 
‘the key figure in our search for a postmodern 
literature’ noemt. Wie op zoek is naar gedetail-
leerde tekstanalyse kan beter een ander boek in 
huis halen: Hassans stijl is essayistisch, 
bespiegelend in de breedte veeleer dan de 
diepte, lyrisch en zelfs apodictisch. Typerend is 
de volgende passage: ‘In the end, Kafka’s art 
delimits the country of hope by exhausting the 
terrain of despair. Committed to self-destruction, 
he declares his faith in the Indestructible.’ Maar 
de rode draad in het betoog is helder: Kafka’s 
proza is een haast religieuze poging om in 
woorden het onuitspreekbare te omcirkelen. 
Daartoe construeert hij haarscherpe configura-
ties van onbepaaldheid en ambiguïteit – zoals in 
de roman Het slot – en bijt hij zich vast in de 
paradox en de onuitlegbare parabel.

Over een van deze parabels merkt Hassan op: 
‘This is a parable not of division or confusion but 
of incommunicability.’ Kafka’s stilte mag dan 
mijlenver verwijderd zijn van het lawaai van 
dada, het vervreemde bewustzijn hebben ze 
gemeen. Kafka’s verhalen en romans geven 
vorm aan het zoekende bewustzijn, dat halt 
houdt voor een ondoordringbare realiteit. 
Typerend voor Hassan is de nadruk op het 
mystieke, op het verlangen naar leegte: 
misschien is ‘the true quest’ bij Kafka wel ‘a 
quest for questlessness’.

Terug naar Parijs. Hassan zal tot het einde van 
zijn studie het Franse grondgebied niet meer 
verlaten. Het korte uitstapje naar de contempo-
raine Amerikaanse literatuur in de epiloog heeft 
een bedroevend schets- en plichtmatig karakter. 
The Dismemberment of Orpheus is dan ook 
vooral een studie van Franse literatuur (inclusief 
Beckett). Hassan komt in zijn tweede ‘Interlude’, 
‘From Existentialism to Aliterature’, al heel wat 
dichter in de buurt van wat men doorgaans 
onder postmoderne literatuur verstaat, en dan 
met name in zijn beschouwing over de Franse 
nouveau roman (hier als ‘Aliterature’ aange-
duid). Het existentiële proza past vooral in 
Hassans betoog door de weigering van Sartre 
om zich door de ervaring van vervreemding de 
mond te laten snoeren. Hij zoekt een construc-
tieve tussenweg tussen ‘the inherent duplicity of 
words and the muteness of life’.

De nouveau roman, en het proza van Alain 
Robbe-Grillet in het bijzonder, is interessanter in 
het licht van de discussie over het postmoder-
nisme. Hoewel volgens de Franse literatuurge-
schiedenis de nouveau roman tot de (modernis-
tische) avant-garde behoort, hebben vooral 

Angelsaksische literatuurwetenschappers er 
postmoderne trekken of in elk geval een 
overgang van modernisme naar postmoder-
nisme in herkend. Brian McHale, bijvoorbeeld, 
zag in het vroege proza van Robbe-Grillet (uit de 
jaren 50) nog vooral modernistische twijfel over 
kennis en representatie van de werkelijkheid, 
terwijl die twijfel in het latere werk (uit de jaren 
60) veeleer het bestaan van de werkelijkheid zelf 
betrof. Deze filosofische discussies klinken 
vandaag de dag behoorlijk esoterisch; boven-
dien hebben ze tot hardnekkige clichés over het 
postmodernisme geleid. Het aardige is nu dat 
het poststructuralistische jargon in de analyse 
van Hassan een verfrissend marginale rol 
speelt.

Hassan typeert de nouveau roman als een 
nieuwe fase in de confrontatie van een steeds 
zelfreflexiever wordend bewustzijn met een 
steeds meer terugwijkende realiteit. De 
‘aliteratuur’ beweegt zich in de dunne marge 
tussen ongrijpbare data en de fictionele 
gedaante die ze onvermijdelijk in het bewustzijn 
aannemen. Net als het proza van Kafka leest 
Hassan de romans van Robbe-Grillet als een 
haast meditatieve oefening voor het bewustzijn: 
de lezer oefent zich in het afscheid van de 
conventionele vorm, in het afscheid van 
sluitende betekenisgeving. ‘Everything in the 
novel resists, as long as the reader can endure, 
conventional meaning.’ Erg postmodern klinkt 
deze problematiek voor hedendaagse lezers 
wellicht niet: het postmodernisme accepteert de 
fictionalisering als uitgangspunt, niet voor een 
zoektocht naar de nulgraad van het schrijven, 
maar voor een intens metafictionele vermenig-
vuldiging van verhalen.

Het eindpunt en ook wel het hoogtepunt van 
Hassans verhaal is Beckett: ‘a supreme example 
of the postmodern artist, turning the malice of 
language against itself’. In dit hoofdstuk komt 
Hassan pas echt in zijn ritme, want toegepast op 
Beckett valt zijn wollige, naar taalmystiek 
neigende discours helemaal in zijn plooi. ‘The 
fictions of Samuel Beckett are products of the 
solitary game that the human voice plays by 
itself. […] his words seek to meet their death in 
silence at some point projected outside the 
word.’ De confrontatie met de moderne wereld 
slaat de mens met verstomming en de taal 
brengt geen zingeving. De mens kan nog slechts 
spreken en vertellen tegen beter weten in, 
volgens het mantra van The Unnamable: ‘you 
must go on, I can’t go on, I’ll go on’. Zoals de titel 
van Becketts geniale eenakter Endgame
aangeeft, bevindt de beckettiaanse mens zich in 
een eindsituatie: ‘Yes, there it is, it’s time it 
ended and yet I hesitate […] to end.’

Ik ben geneigd om in Beckett daarom het 
eindpunt van de modernistische vervreemding 
en taalscepsis te zien. Het postmodernisme 
– volgens mijn woordenboek – begint wanneer 
het subject zich deze vervreemding en twijfel als 
positieve drijfveer en mogelijkheidsvoorwaarde 
heeft eigen gemaakt. Voor de postmodernist 
was er nooit iets anders dan een met verhalen 
gevulde leegte, en maakt net die leegte elke 
constructie mogelijk, vrij van de noodzaak en de 
drang – zij het niet altijd van het verlangen 
– haar te overstijgen, hetzij in heilige stilte, hetzij 
in hels lawaai. En misschien schuilt precies 
daarin de historische vergissing van het 
postmodernisme. Heeft de postmoderne cultuur 
niet te vlot de crisis van de moderniteit – exem-
plarisch verwoord door de kritiek van Lyotard op 
de moderne metaverhalen – als uitgangspunt 
voor een lichtvoetig en ironisch spel aangeno-
men? Heeft zij daardoor niet te makkelijk de 
crisis als inherent en onoverkomelijk onderdeel 
van elk systeem geaccepteerd? Die vergissing 
valt dan alvast Ihab Hassan niet aan te rekenen.

Sven Vitse
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K.B.: Bart, in 1989 werd jouw essaybundel De 
Glans der Dingen gepubliceerd, waarin de 
tekst Post-moderniteit. Over de dood van de 
Kunst en de alomtegenwoordigheid van de 
schoonheid is opgenomen. Kan je iets zeggen 
over de achtergrond van die tekst?
B.V.: Dat essay was het resultaat van een 
bewerking van twee teksten die eerder in 
tijdschriften waren verschenen. De waarheid 
en de glans der dingen, een tekst die onder 
andere handelde over Memphis, was in 
1988 in Streven gepubliceerd; Kunst in qua-
rantaine, een tekst die de gevolgen van het 
einde van de avant-gardes thematiseerde, 
was in datzelfde jaar verschenen in Kunst & 
Cultuur. De Glans der Dingen, de titel van de 
essaybundel, verwees zowel naar het artikel 
in Streven als naar de titel van een ander 
boek dat in 1983 was uitgegeven: Design als 
Gegenstand – der neue Glanz der Dinge van 
Rolf-Peter Baacke, Uta Brandes en Michael 
Erlhoff. De ‘glans’ in de titel van het boek 
was een cruciale term om te thematiseren 
wat er in de wereld van kunst en cultuur 
aan het gebeuren was.
K.B.: Je schrijft: ‘De avant-garde, de kunst van 
de bewegingen en de manifesten, de kunst met 
het zendingsbewustzijn, is voorbij. Aan het eind 
blijken de ‘moderne’ premissen – het ontwikke-
lingsbeginsel, de geschiedenis als één ontwikke-
lingsgang, als het Grote Avontuur van de mens 
op weg naar de vrijheid, en de Kunst als labora-
torium en voorafspiegeling van de Komende Tijd 
– vals.’ In deze stelling weerklinkt heel duidelijk 
de boodschap van Lyotard.
B.V.: Ja, maar het verval van de ideologieën 
is slechts de helft van mijn verhaal. De ande-
re helft gaat over de bevrijding van de vorm.
F.V.V.: Het feest van de aesthesis?
B.V.: Ja. De ideologische moderniteit is 
gepasseerd, de esthetische moderniteit heeft 
gewonnen.
K.B.: Frank, jij hebt De Glans der Dingen des-
tijds bijzonder kritisch besproken in Yang. Jij 
wees bijvoorbeeld op de gevaren van recuperatie 
door neoconservatieve krachten…
F.V.V.: …in het zog van het esthetisch katho-
licisme van de negentiende eeuw. In De 
Glans der Dingen spreekt Bart waarderend 
over de triomf  van de schijn. Dat de schijn 
geaffirmeerd wordt als schijn, looft hij. Dat 
was voor mij een brug te ver.
K.B.: Volgens jou, Bart, was dat een foute lezing?
B.V.: Ik schreef  het in mijn reactie op Franks 
kritiek: je hebt alleen een stuk van dat boek 

besproken en de rest van het boek wegge-
knipt. De overheersing van de schijn heb ik 
inderdaad pogen te onderscheiden als een 
soort conditie. Laat ons proberen dat zo 
scherp mogelijk te zien. Laat ons de vraag 
stellen waar dat vandaan komt en dan 
nagaan wat we kunnen of  moeten doen, of  
juist níet moeten doen. Het helpt niet om 
meteen te zeggen dat je tegen de triomf  van 
de schijn bent. Je kan er ook tegen zijn dat 
het regent, maar dat verandert niets aan de 
weersomstandigheden.
F.V.V.: Wat mij ergerde, was dat het feest van 
de vormen, de triomf  van de schijn, het los-
komen van de voorstelling van de realiteit 
niet geproblematiseerd werden. Ik vond het 
onverdraaglijk dat dat gewoon zomaar 
gesteld werd.
B.V.: Wat ik wilde zeggen, is het volgende: 
op het moment dat je de waarheid opgeeft, 
kan je de richting van het futurisme en 
Memphis opgaan of  de richting van het pië-
tisme en het conservatisme.
K.B.: Conservatisme of  neokatholicisme dat 
zich verkoopt onder de vorm van ironie? Dat 
lijkt zeker het geval bij Van het Reve…
B.V.: Ja, met een beroep op Wittgenstein 
stelden mensen als Arnold Burms en 
Herman De Dijn dat het simpele feit dat je 
als katholiek wordt geboren, voldoende is 
om je erop te blijven beroepen, uit een soort 
van trouw aan de contingentie. In dat arti-
kel heb ik proberen te schetsen dat het neo-
katholicisme, dat niet gelooft in God maar 
in het katholicisme, begint bij de Franse 
negentiende-eeuwse decadente auteurs en 
eindigt bij Van het Reve. Dat is toch een kri-
tische beschrijving! Ik wist dat Burms gefas-
cineerd was door Van het Reve. Wat is je 
strategie tegen dat soort denken? Je kan er 
natuurlijk diametraal tegen ingaan, maar 
dat is niet mijn aanpak. Frank schreef  dat ik 
sympathieën had in die richting, maar ik 
wilde dat denken enkel openleggen. Ik wilde 
niet bekritiseren, maar het laten zien.
K.B.: Waar het vandaan komt?
B.V.: En waar je terechtkomt, in wat voor 
gezelschap je je dan bevindt. Die tekst over 
het neokatholicisme heb ik gelezen in het 
Hoger Instituut van de Wijsbegeerte in 
Leuven. Arnold Burms en Herman De Dijn 
waren ook van de partij; alhoewel ik hun 
naam niet heb genoemd in die lezing, wisten 
ze beiden heel goed over wie die tekst ging.
D.P.: Als jullie terugblikken op die hele periode, 

van 1980 tot nu, is er dan iets specifieks 
Vlaams of  Belgisch dat onze omgang met het 
postmoderne denken kleurt? Hebben wij hier 
iets gedaan dat afwijkend is van de ons omrin-
gende landen of  de wereld?
B.V.: Dat denk ik niet. Het is sowieso een 
academische of  semiacademische kwestie. 
J.T.: Het is zo gecodeerd dat er geen verschil-
len kunnen optreden.
O.d.G.: Hugo Bousset, dat is de paus van het 
postmodernisme, maar zijn inkleuring van 
de term is zeker niet specifiek ‘Vlaams’ of  
‘Belgisch’.
D.P.: Als je beschouwt hoe de Vlamingen of  de 
Belgen met die term en met dat gedachtegoed zijn 
omgegaan en je vergelijkt dat met de Nederlanders, 
dan is er toch wel een groot verschil?
O.d.G.: Ja. Dat heeft te maken met de 
Nederlandse weerstand tegen het complexe 
metafysische denken in de jaren 60, 70 en 
80. De keizer van die resistentie was zonder 
meer Carel Peeters, die een schotschrift 
tegen het postmodernisme schreef. Een ver-
schrikkelijk bekrompen en dom pamflet.
F.V.V.: Dat boekje van hem was inderdaad 
weerzinwekkend.
O.d.G.: Ik herinner mij dat hij een lezing gaf  
over het postmodernisme op een congres 
dat georganiseerd was door de Nederlandse 
onderzoekschool voor literatuurweten-
schappen. Hij was bevriend met een van de 
éminences grises van het congresteam. Had 
hij die lezing vijf  jaar eerder gehouden, dan 
had hij een zeer gewillig publiek gevonden. 
Maar het omgekeerde was het geval. Het 
werd een totale afgang voor hem. Niemand 
pikte zijn verhaal. De vreemde weerstand 
tegen het Franse denken was weg. Zowel het 
postmodernisme als het poststructuralisme 
en de deconstructie hebben veel later voet 
aan wal gekregen in de academische wereld 
in Nederland, denk ik. Over de wereld van 
kunst en cultuur spreek ik me niet uit.

3.

D.P.: Frank, in de tekst De onincarneerbare 
mens, gepubliceerd in De Witte Raaf in 1994, 
reflecteer je op een heel andere manier op het 
postmodernisme dan in je korte tekst die je 
schreef  voor Jan Hoet. Je stelt vast dat de vertel-
ling dat alle grote verhalen ten einde zijn het 
meesterverhaal bij uitstek is. Kan jij je intellec-
tuele traject beschrijven tussen 1988 en 1994?

F.V.V.: Dat korte stuk voor Jan Hoet heb ik 
overduidelijk geschreven vanuit een positie-
ve ingesteldheid. Ik wilde er het beste van 
maken. Waarom? Omdat ik op dat moment 
de stoïsche huisslaaf  was van Jan Hoet! Toen 
ik er later grondiger over nadacht, moest ik 
wel tot de conclusie komen dat de term ‘post-
modernisme’ niet zo bruikbaar was. Nadien 
heb ik de term altijd tussen aanhalingste-
kens geplaatst om mijn afstand ertoe te arti-
culeren. Vaak deed ik het ook expliciet: ‘wat 
men dan ‘postmodern’ noemt…’
D.P.: Dat het einde van de grote verhalen het 
ultieme meesterverhaal is, had je dat al in 1988 
kunnen schrijven of  is het een stelling die enkel 
denkbaar werd na de val van de Muur en het 
daaropvolgende monopolie van het neoliberaal 
kapitalisme?
F.V.V.: Dat weet ik niet.
B.V.: Vattimo zegt al in 1984 of  1985 dat je 
niet zonder een superverhaal kunt. Het is 
een haast logisch argument, zeker geen 
inhoudelijke affirmatie van het kapitalisme.
F.V.V.: Maar hij komt vervolgens wel in neo-
christelijk vaarwater terecht.
B.V.: Ja, dat klopt.
J.T.: Dat is vaak de volgende stap.
F.V.V.: Ja, als alles zever is, dan is religie de 
laatste halte, want een mens heeft behoefte 
aan ‘zingeving’, weet je wel. Dit is lulkoek 
van de ergste soort!
D.P.: Johan, kan jij iets zeggen over jouw 
afscheid van het postmodernisme?
J.T.: Ik kan alleen maar een biografische 
reden aanhalen. Plots was ik met andere 
dingen bezig. Ik ben uitgeweken, vooral 
naar de podiumkunsten. Toen ik daar aan-
kwam, werd er niet gesproken over postmo-
dernisme.
D.P.: Wat jij zegt, is in contradictie met wat 
Bart eerder opmerkte. Bart gaf  met name voor-
beelden uit de wereld van de podiumkunsten.
J.T.: Wat Jan Fabre, Anne Teresa De 
Keersmaeker en Jan Lauwers maakten, wás 
postmodern, maar in theaterkringen werd 
die term volgens mij niet gebruikt. Je zou er 
de Etcetera’s van die tijd op na moeten slaan. 
Het werd avant-gardistisch, nieuw of  expe-
rimenteel genoemd. De term ‘postmoderis-
me’ is er nooit populair geweest. Hans-Thies 
Lehmann heeft een paar jaar geleden een 
andere term geïntroduceerd: ‘postdrama-
tisch’. Hij heeft er een boek over geschreven 
waarin verschillende Vlamingen figureren, 
onder anderen Jan Lauwers en Jan Fabre.
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F.V.V.: De helft van Vlaanderen is nu wel-
licht een doctoraat aan het schrijven over 
‘postdramatisch theater’.
D.P.: En wat mag dat dan wel zijn, ‘postdrama-
tisch theater’?
J.T.: Het is theater dat aansluit bij de perfor-
mance art. Het is theater zonder verhaal, 
gefragmenteerd, gemonteerd: het zijn colla-
ges. Men mengt er ook de verschillende dis-
ciplines, vooral theater en dans. Nu is de 
term cross-over erg in trek. Hoelang zal de 
term ‘postdramatisch’ meegaan?
D.P.: Bart, kan jij vertellen hoe het bij jou 
gegaan is, de uitstap uit het postmodernisme? 
B.V.: Ik heb het idee dat ik op het einde van 
de jaren 80 een aantal conceptuele onder-
scheidingen heb gemaakt die ik eigenlijk 
nog steeds gebruik. Het is zeer zinvol om een 
onderscheid te maken tussen postmoder-
nisme en postmoderniteit. De term die ein-
digt op ‘-isme’ kan je niet vangen, de andere 
die eindigt op ‘-teit’ wel: dat woord kan je 
pakken en scherp krijgen. Met de term die 
eindigt op ‘-isme’ kom je automatisch 
terecht in een eindeloos gesprek over stijl-
kenmerken. Heb je het daarentegen over 
postmoderniteit, dan maak je duidelijk dat 
het gaat om de cultuur als geheel. Dat is 
essentieel. Op dat niveau kan je stellen dat 
er een kanteling plaatsvindt: tijdens de 
moderniteit heerst het geloof  dat je beteke-
nissen kan vastleggen; met de postmoderni-
teit zijn we die zekerheid kwijtgespeeld.
F.V.V.: De vorm heeft zich losgekoppeld van 
de inhoud…
B.V.: …ja, de betekenaar komt los van de 
betekenis. Het is voortaan onmogelijk om 
precies te weten wat je zelf  denkt, het is 
ondoenbaar om een definitieve of  algemeen 
toepasbare ideologie te formuleren. 
Postmodernismen zou ik de verschillende 
vormen van cultuurproductie noemen die 
dat besef  proberen te articuleren. Op het 
moment dat je er specifieke kenmerken van 
maakt, is het hek echter van de dam.
O.d.G.: In zoverre je mee kan gaan in die 
definitie van postmoderniteit, wordt het 
postmodernisme als kritiek op het moder-
nisme impotent.
B.V.: Uiteraard!
F.V.V.: Ik kan me vinden in het onderscheid 
dat Bart maakt tussen postmodernisme en 
postmoderniteit. Van de eerste term had ik 
een afkeer: hij werd op een zeer oppervlak-
kige manier gebruikt en leek op alles toepas-
baar. Met de notie ‘postmoderniteit’ wordt 
een belangrijk omslagmoment aangeduid. 
Er is wel degelijk iets veranderd. We bevin-
den ons niet meer in de moderniteit.
B.V.: Enerzijds is er het feest van de vrijheid, 
anderzijds is er de…
J.T.: …relativiteit van alles.
B.V.: Er is geen waarheid, maar als alles waar 
is, dan is er natuurlijk ook niets onwaar. We 
kunnen niet meer kiezen. De grondslag van 
elke vorm van kritiek is weggeslagen.
O.d.G.: Geen wonder dat we het conflict met 
de exacte wetenschappen meer en meer aan 
het verliezen zijn! Als wíj beweren dat er 
geen waarheid bestaat, dat er geen objec-
tieve representatie van de werkelijkheid 
mogelijk is, dan geven we de exacte weten-
schappen een vrijbrief  om zich bezig te hou-
den met onderwerpen waar wij eigenlijk 
veel beter in zijn. In de exacte wetenschap-
pen wordt er geflirt met het idee dat alles 
kan worden verklaard door neurologische, 
neuropsychologische en neurosociologi-
sche modellen. Een echte ramp. Onze rijke 
menswetenschappelijke erfenis dreigt 
erdoor te worden weggevaagd. Wij hadden 
allang moeten stellen dat wij er de waarheid 
over kunnen vertellen. Misschien hebben 
we het pleit al verloren.
K.B.: Hoe sta jij tegenover het schema dat Bart 
aanreikt?
O.d.G.: Ik ben het er in grote lijnen mee eens, 
maar ik denk dat het belangrijk is om de 
materiële mogelijkheidsvoorwaarden van 
die ontwikkelingen te schetsen. Laat ons ook 
vooral eens terugblikken op de oorsprong 
van de moderniteit en daar de nodige lessen 
uit trekken. De moderniteit is mijns inziens 
niet denkbaar zonder de creatie van de 
publieke sfeer. Iedereen doet mee! Iedereen 
leert lezen! Iedereen is betrokken! It’s a cause 
of  concern to people. Mensen werken samen 
aan de constructie van betekenissen en dat 
lukt bovendien ook. Er zijn zeker denkers die 
daaraan twijfelen, maar het lijkt op de een of  
andere manier te werken.
B.V.: Klopt. Tot pakweg 1970 regeert een 
vorm van eenheidsdenken. Er zijn wel intel-
lectuelen en kunstenaars die er twijfels bij 
hebben, maar het eenheidsdenken staat ste-

vig. De grote twijfel krijgt pas in de jaren 70 
voet aan de grond. De ideologieën verdwij-
nen effectief  en het kapitalisme triomfeert.
F.V.V.: Het begin van de postmoderniteit is 
inderdaad het einde van het communisme. 
Elke kunstenaar of  intellectueel, Picasso bij-
voorbeeld, was tot diep in de jaren 70 op een 
of  andere manier socialist of  communist. 
Men vond het geen verwijt om socialist of  
communist genoemd te worden, integen-
deel. Het communisme was een soort van 
horizon voor de activiteiten van kunste-
naars en intellectuelen: zij geloofden dat 
een fundamenteel andere maatschappij 
mogelijk was. Wat zij deden, was in letterlij-
ke zin avant-garde: de vrije manier waarop 
zij met vormen omgingen, was een afspiege-
ling van de creativiteit en de vrijheid die 
zouden heersen in de communistische 
maatschappij. Dat communisme was uiter-
aard in grote mate vals. Men profiteerde 
van de voordelen van de burgerlijke maat-
schappij, maar er was terzelfder tijd een 
vage utopie: het zal ooit helemaal anders 
worden. Die soms infantiele en vrijblijvende 
droom is compleet uit elkaar gespat. Dat is 
de meest traumatische gebeurtenis voor het 
intellectuele Westen. Op het moment dat de 
ideologie van het communisme instort, 
wordt het zelfgevoel van de artistieke en 
intellectuele elite helemaal anders.
O.d.G.: Het is niet zozeer het communisme 
dat ineenstuikt; het communisme wordt 
gewoon gekidnapt door een steeds succes-
voller kapitalisme. Het resultaat is een 
hybride geheel. In de jaren 50, en zeker in 
de jaren 60 en 70, gaat het altijd maar beter 
en dat is een probleem als je een ideologi-
sche positie verdedigt waarbij je ervan uit-
gaat dat de wereld niet in orde is. Je wordt 
meer en meer geconfronteerd met de aperte 
irrelevantie van je eigen praktijk.
B.V.: Als het communisme verdampt en het 
kapitalisme zegeviert, wordt er een ideolo-
gisch gat geslagen in de publieke ruimte 
waar jij het daarnet nog over had. Kritiek is 
niet meer mogelijk, de commercie en het 
populisme nemen het over.
F.V.V.: Het besef  dat er geen waarheid is, is 
inderdaad verpletterend. Op het moment 
dat dat inzicht in de samenleving sijpelt, 
beginnen de problemen.
B.V.: De term postmoderniteit is volgens mij 
nuttig om die omslag te beschrijven. Ik denk 
trouwens dat we absoluut niet uit de post-
moderniteit zijn. Integendeel, we zitten er 
middenin.
D.P.: Postmoderniteit is voor jou nog steeds een 
geschikte term om onze huidige conditie te defi-
niëren?
B.V.: Ja. Het is een concept om de huidige 
mogelijkheidsvoorwaarden voor betekenis 
te benoemen. Het gaat er niet zozeer om dat 
iemand zich realiseert dat het leven een fabel 
is, het gaat erom dat l’Oréal je vertelt dat jij 
jezelf  kan maken. Het is trouwens Nietzsche 
die het patent heeft op die gedachte! Ze heb-
ben ons Nietzsche afgepakt. Nietzsche is 
gerecupereerd door de populaire media: 
men is compleet vrij, men kan het over alles 
hebben, men kan met alles lachen – de fan-
tastische lichtheid van alle betekenissen.
F.V.V.: De hele twintigste eeuw kan je zien 
als een opeenvolging van vulgariseringen 
van Nietzsche. In de jaren 30 en 40 was het 
de Nietzsche van het vitale, van de kracht, 
van de macht. De postmodernisten hebben 
zich vanaf  de jaren 70 gestort op de 
Nietzsche van Vom Nutzen und Nachteil der 
Historie für das Leben waarin hij stelt dat de 
cultuur een samenraapsel is geworden van 
allerlei stijlen van heden en verleden, uit 
binnen- en buitenland. Het is een opeensta-
peling van citaten, die niet doorleefd zijn, 
maar hier en daar weggeplukt zijn. De post-
moderne mens is een soort van spook: half  
ironisch, half  ernstig jongleert hij met 
bestaande culturele vormen.
B.V.: Iedereen heeft zijn eigen ideeën en we 
zijn allemaal creatief. De donkere zijde van 
dat verhaal is uiteraard dat je ook geen kriti-
sche positie meer kan innemen. We zijn die 
geprivilegieerde positie gewoon kwijtge-
speeld. Als er evenveel waarheden als per-
spectieven zijn, kan je niets meer toetsen. 
Meningen botsen op niets meer. De media 
vormen een immense bubbel waarin geen 
enkel kritisch geluid te horen is. Alleen 
onder de radar is er nog een petieterige 
ruimte om iets te doen. In de marge is er nog 
iets mogelijk, elders in ieder geval niet. In de 
periferie kan je oppositie voeren, een stand-
punt innemen, nadenken over strategieën 
of  iets artistieks formuleren.
O.d.G.: Ik denk dat het nog wel kan. Wij zien 

de schaal vaak niet meer. Als we kijken naar 
onze voorouders, dan moeten we constate-
ren dat zij een veel kleiner publiek hadden, 
waardoor hun stem veel luider klonk en 
veel meer invloed leek te hebben. Wij heb-
ben het gevoel dat er geen kat meer luistert, 
maar we hebben wel een veel groter publiek, 
waarvan we niet weten of  en in welke mate 
we het beïnvloeden.
B.V.: Waarover kan je nu nog publiek spre-
ken? Wat kan je publiek aan de orde stellen? 
Wat is actualiteit? Wat is er belangrijk? Die 
bubbel is virtueel; het is een apart universum 
geworden, dat heel weinig contact heeft met 
de realiteit of  met de samenleving. Voor 
negentig procent van wat er in de samenle-
ving gebeurt, bestaat nu geen enkel publiek 
forum meer om erover te spreken. In de 
wetenschappen zijn er uiteraard nog discus-
sieplatforms, maar door de steeds verder-
gaande specialisering is het daar ook bijna 
onmogelijk om nog iets aan de orde te stellen.
O.d.G.: We moeten ervan uitgaan dat het 
nog wel mogelijk is.
B.V.: Kan je het in die bubbel nog over iets 
hebben op een serieuze manier? Ik denk het 
niet. Het televisieprogramma Container was 
wat dat betreft een betekenisvolle epiloog. 
Men verdroeg het niet dat vier intellectue-
len over een abstract onderwerp op televisie 
redetwisten.
O.d.G.: We moeten het vertrouwen terug-
winnen dat de kritische opmerkingen die 
wij maken effect kunnen hebben. Ze raken 
er wel, denk ik, onze gedachten, ook al zien 
we niet onmiddellijk de effecten.
B.V.: Wat je nu oproept, is het moment van 
de hoop. Dat is wat ieder van ons gaande 
houdt. Het is ook op iets gestoeld: er blijft 
nog iets van de openbare instituties over. Jij, 
Frank en ik, wij hebben nog onze studen-
ten. Er bestaan ook nog enkele tijdschriften. 
Nu en dan kom je iemand tegen van wie je 
het gevoel hebt dat die wellicht ook in het 
complot zit, maar ik beschouw het toch 
vooral als een ondergrondse oppositie.
J.T.: We hebben het dan nog niet gehad over 
internet en de nieuwe sociale communica-
tiemedia zoals Facebook.
B.V.: Die media zijn er nog bijgekomen. Ze 
vormen een soort tweede communicatiebal-
lon waarin de vervaging tussen privaat en 
publiek aan de orde van de dag is. Hoe ope-
reer je daar op een manier dat je je eigen 
leven nog ernstig kan nemen en dat je je 
kan verhouden tot betekenissen? Hoe ga je 
daar zelf  mee om en hoe kan je daarover 
communiceren met anderen? Vattimo heeft 
in dat verband een nieuwe term geopperd: 
nieuw-realisme.
F.V.V.: Vattimo vertrouw ik voor geen haar.
B.V.: Wat hij over die term zegt, vind ik wel 
interessant. Het is een poging om de realiteit 
opnieuw te vatten. Het komt er volgens hem 
voor intellectuelen op aan om plaatsen op te 
zoeken waar je het nog over iets kan heb-
ben. Vergelijk het met de ervaring die wij 
nog hebben in een collegezaal, als je met 
studenten werkt. Kan je daarvan een meer 
publieke, meer open variant maken?
K.B.: Bart, jouw appreciatie van de postmoder-
niteit is grondig geëvolueerd, dunkt me.
B.V.: Nee, absoluut niet. 
F.V.V.: Bart klinkt nu veel bitterder dan op 
het einde van de jaren 80.
K.B.: Jouw huidige discours is inderdaad veel 
cultuurpessimistischer dan in De Glans der 
Dingen. Wat zeker nieuw is, is je focus op de 
publieke sfeer.
B.V.: Je moet het kader zien waarin ik in 
1988 tot die gedachten was gekomen: mijn 
doctoraat was af, ik begon les te geven en 
had de wereld nog niet gezien. Maar als ik 
toen schreef  dat de esthetische moderniteit 
gewonnen had, dan vind ik dat nu nog 
steeds een sterk statement.
K.B.: Je hebt dat toen inderdaad goed gezien, 
maar je hebt het niet gehad over de gevaren die 
met de overwinning van de esthetische moder-
niteit gepaard gaan: dat de publieke sfeer is ver-
schrompeld tot iets virtueels en dat er nog enkel 
kritiek kan worden geleverd onder de radar.
F.V.V.: Dat het iets ergs, iets bedreigends, iets 
problematisch was, werd niet aan de orde 
gesteld. 
B.V.: Dan heb je toch mijn toon gemist, 
vrees ik, maar ik voeg er onmiddellijk aan 
toe dat de situatie er niet op vooruit is 
gegaan. De vraag is hoe je met die situatie 
omgaat. Als je op filosofische gronden tot 
het inzicht komt dat woorden veel beteke-
nissen hebben en dat er een probleem is met 
de waarheid, waarop steunt dan de kritiek?
K.B.: Wat is jouw antwoord op die fundamen-
tele vraag?

B.V.: Wat is het grondbeginsel van de kri-
tiek? Luciditeit, zo scherp mogelijk formule-
ren. Het is de enige uitweg om te zien wat er 
mogelijk is.
K.B.: De tekst van je weerwoord aan Frank ein-
digt met die uitdaging. Je stelt: ‘Het beschrijven 
is mijns inziens een zelfstandige en volwaardige 
vorm van begrijpen, die er niet naar vraagt om 
door een ‘verklaring’ gecompleteerd te worden.’
B.V.: Ik heb ook de daad bij het woord 
gevoegd. Ik ‘beschreef ’ inderdaad kunst-
werken. Ik keek naar oeuvres, naar situaties 
en ik schreef  over datgene wat in de litera-
tuur tot dan toe aan het oog was onttrok-
ken. Betekenissen liggen niet vast. Op het 
moment dat de betekenissen vrij zijn en dat 
we weten dat ze vervuld zijn van verlan-
gens, onnauwkeurigheden, vaagheden en 
dubbelzinnigheden, denk ik dat het belang-
rijk is om langs de kant van het denken te 
doen wat een kunstenaar vermag. Het is om 
die reden dat ik de formuleerkracht van een 
artiest het belangrijkste vind. Wat is er 
geformuleerd? Wat is er met een soort 
scherpte gezegd die andere dingen overbo-
dig maakt en die het mogelijk maakt je tot 
iets te verhouden.
K.B.: Noem eens een kunstenaar die volgens jou 
die formuleerkracht heeft.
B.V.: Jan Vercruysse. De precisie van Jan 
Vercruysse vind ik interessant, de manie 
van het zorgvuldige. Langs de kant van het 
denken probeer ik hetzelfde te doen. Ik vind 
dat het belangrijkste en ik denk dat het ook 
een kritisch gehalte heeft.
D.P.: Om te eindigen: als de term ‘postmoderni-
teit’ in feite nog steeds bruikbaar is om onze 
conditie te beschrijven, hoe verklaren jullie dan 
dat die term zelf  niet meer gebruikt wordt?
J.T.: Ja, wie gebruikt er nu nog de term? In 
de jaren 80 vond er echt een reiniging van 
het denken plaats. Valse ideeën werden 
opgeruimd, constructies werden ontmas-
kerd… maar je kan niet blijven ontmaske-
ren. Het zou kunnen dat we om die reden 
niet meer zo vaak de term postmodernisme 
gebruiken. Zelf  ben ik wellicht een postmo-
derne mens: mijn hele leven heb ik neerge-
keken op detectives, nu kan ik niet meer 
zonder. Als je wil weten wat er in 1980 
gebeurd is: lees geen experimentele romans, 
maar detectives. De crimi-auteurs hebben 
alles verteld wat er gebeurd is.
O.d.G.: Als een term niet meer gehanteerd 
wordt, dan heeft dat er doorgaans mee te 
maken dat het een te evidente eigennaam 
geworden is.

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Koen Brams

Afb. p. 1: Charles Jencks & Terry Farrell, The 
Thematic House (woonhuis van Charles 
Jencks), 1979-1984. De kamer ‘Lente’, met 
haard ontworpen door Michael Graves en 
sculpturen ‘de maanden’ van Penelope Jencks.
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KLAAS TINDEMANS

Al in het tweede nummer (maart 1983) van 
Etcetera, ‘tijdschrift over theater en aanver-
wante kunsten’, wijdde Johan Thielemans 
een lang artikel aan ‘het postmoderne thea-
ter’.1 Thielemans stelde een diepgaand ver-
schil in speelstijl vast tussen acteur Jef  
Demedts – in het volkse spektakel Belgische 
Cirque Belge – en acteur Willy Thomas – in 
een schraal en afstandelijk Torquato Tasso. 
Hij duidde dit onderscheid door te verwijzen 
naar het debat, onder Amerikaanse litera-
tuurcritici, over het realisme in de roman, 
waarin het werk van Saul Bellow wat artifi-
cieel tegenover dat van Thomas Pynchon 
werd geplaatst, en het onderscheid tussen 
de imitatie van de realiteit enerzijds en de 
versplintering ervan anderzijds even artifi-
cieel op de spits werd gedreven. Vandaag 
doet dit alles nogal grotesk aan. Zelfs de idee 
dat ‘postmodernisme’ een bruikbaar begrip 
is om de ingrijpende veranderingen in het 
Vlaamse theater in de jaren 80 te beschrij-
ven en/of  te analyseren, is lang niet meer 
vanzelfsprekend. Niettemin heerst de idee 
dat dit wel zo is. Dat hebben we voor een 
deel te danken aan het in 1999 verschenen 
standaardwerk Postdramatisches Theater van 
Hans-Thies Lehmann.2 Daarin vormden 
enkele Vlaamse theatermakers, zoals Jan 
Fabre en Jan Lauwers, ijkpunten voor een 
theatrale praktijk waarin drama-als-hande-
ling vervangen zou zijn door theatraliteit-
als-moment. Hiermee leek de breuk tussen 
modernistisch en postmodernistisch thea-
ter, althans wat de productie- en opvoe-
ringspraktijk van drama betreft, bevestigd, 
en zelfs gecanoniseerd. Jongere generaties 
groeiden op met dit beeld van de jaren 80 en 
zetten zich er ook tegen af. Zo werd recent 
nog, in 2009, Toneelstof  III: The Wonder 
Years uitgebracht, een themanummer van 
theatertijdschrift Documenta over de jaren 
80.3 In dat nummer stond onder meer een 
nogal bitter artikel van Paul De Bruyne, een 
van de medeoprichters van Etcetera in 
1982.4 De Bruyne erkende de blijvende 
waarde van de ‘frisse nieuwlichters’ van toen 
wel, vooral van hun manier van acteren. Hij 
verweet hen echter een dogmatisch begrip 
van ‘artistieke autonomie’, wat volgens hem 
resulteerde in onverschilligheid – misschien 
zelfs blindheid – voor de toenmalige verande-
ringen in de wereld. De schaamteloze omhel-
zing van het neoliberalisme, de politieke en 
economische globalisering, zeker sinds de val 
van de Muur, of  de twijfelachtige mediatise-
ring van burgeroorlogen en genocides: de 
generatie van 1980 was er getuige van, 
maar liet het allemaal aan zich voorbijge-
gaan.

De Bruynes kritiek sluit enigszins aan bij 
de opvatting van Fredric Jameson, volgens 
wie het postmodernisme de culturele ver-
schijningsvorm van het late kapitalisme 
was. De kunst en het culturele leven in het 
algemeen spelen in het postmodernisme 
helemaal de kaart van het systeem, meende 
Jameson. Zijn standpunt verdient dan ook 
de nodige aandacht. Zijn er in het theater 
van de jaren 80, zowel in Vlaanderen als bij 
theatermakers elders die onze theaterprak-
tijk sterk beïnvloedden, bewijzen van het 
tegendeel te vinden? Was het ‘postmoder-
nistische’ theater werkelijk zo gedepoliti-
seerd als De Bruyne en Jameson suggere-
ren? Dat de verhouding van de generatie 
van 1980 met ‘de wereld’ een stuk dubbel-
zinniger was dan bij het politieke theater uit 
de jaren 70 – van Mistero Buffo tot Roza ver-
trekt – staat zonder meer vast. Maar dat 
maakt lang niet alle toneelvoorstellingen 
uit dit decennium apolitiek. Het Vlaamse 
theater ging in de jaren 80 namelijk pas 
echt begrijpen welke impact Bertolt Brecht 
– meer als praktijkgericht theoreticus dan 
als toneelauteur – op het theater had en 
vooral moest hebben. Deze theatermakers 
vatten Brecht veel beter dan de militante 
kunstenaars voor hen. Het leek de ‘tachti-
gers’ daarbij amper te interesseren dat de 
(ideologische) blik op de wereld van diezelf-
de Brecht totaal achterhaald was. En juist 
daarom oogde dat ‘postmodernistische’ the-
ater in Vlaanderen zo apolitiek, maar was 

het dat in werkelijkheid niet zonder meer. 
Twee tegenstrijdige lijnen, die ik hier verder 
wil verkennen, lijken zich te hebben afgete-
kend in de jaren 80: een lijn van het post-
modernisme (in de versie van Jameson) als 
depolitisering van de cultuur, en een con-
trasterende lijn van repolitisering, die zich 
laat zien in enkele cruciale toneelvoorstel-
lingen die in de postmoderne jaren 80 
invloedrijk waren en sindsdien referentie-
punten bleven. 

Het postmodernisme is de cultuur 
van de consumptiemaatschappij

Voor Fredric Jameson valt het postmoder-
nisme in de kunst en cultuur samen met de 
‘derde fase van het kapitalisme’, namelijk 
het kapitalisme van de postindustriële 
samenleving, zoals econoom Ernest Mandel 
dat historische stadium noemde.5 Het late 
kapitalisme wijkt af  van voorgaande fases 
van het systeem, omdat het voor het eerst 
mondiaal is: geen plek op de wereld wordt 
sinds de jaren 80 niet gekoloniseerd door 
het kapitalisme, en (nieuwe) media worden 
daartoe gretig aangewend. Door deze totali-
sering ontsnapt ook geen enkele cultuurui-
ting aan het systeem, en wordt de cultuur 
als geheel een soort gebroken spiegel van 
deze nieuwe, sociale en economische reali-
teit. Daarbij valt een merkwaardige paradox 
op. Enerzijds ontsnapt in de laatkapitalisti-
sche consumptiemaatschappij niets meer 
aan de commodification – de enige waarde 
van iets is de handelswaarde, de ruilwaarde. 
Voorheen waren er nog vrije, ‘waardeloze’ 
enclaves, nu niet meer. Maar de cultuur van 
diezelfde samenleving wijst anderzijds elk 
totaliserend, alomvattend begrip af; ze ver-
splintert de culturele expressievormen en ze 
beschouwt elke notie van een (beheersend) 
systeem als een gevaarlijk fantasma. 
Jameson suggereert dat de cross-over tussen 
culturele idiomen – het meest typisch is de 
overschrijding van de grens tussen ‘hoge’ 
en ‘populaire cultuur’ – die machtsverhou-
dingen in de maatschappelijke productie 
aan het zicht onttrekt, zonder dat daarbij 
noodzakelijk van een bewuste politieke 
agenda sprake is. Tegelijk – en daarin zou-
den sommigen wel een complot kunnen 
vermoeden – worden de typisch postmoder-
ne cultuurpraktijken niet ten uitvoer 
gebracht door de economisch dominante 

klasse, maar door een subklasse – de ‘yup-
pies’ heetten ze in de jaren 80 – die eigenlijk 
alleen omwille van die articulatie bestond. 
Cultuur en economie vallen zo uiteen in dis-
cursieve formaties, een ogenschijnlijke 
diversiteit aan kunstvormen en praktijken 
die soms lak hebben aan hiërarchieën en die 
elkaar ook veelal lijken tegen te spreken, 
maar die eigenlijk in een dialectische ver-
houding tot elkaar staan. Met een mooie 
metafoor van Walter Benjamin6 noemt 
Jameson het postmodernisme hier het 
‘nabeeld’ van het late kapitalisme. 
Nabeelden zijn objectieve fenomenen die 
tegelijk waanbeelden zijn en door die eigen-
schap kunnen ze, op dialectische wijze, de 
blikrichting – en zelfs de hele perceptie – 
van een cultuur bepalen. Want hoe ver-
scheiden, tolerant en veelkantig het post-
modernisme in dit nabeeld ook oogt, het 
maskeert de ware, dieperliggende economi-
sche structuur van de samenleving, waarin 
oudere klassenverhoudingen niet zijn ver-
dwenen, maar de arbeidersklasse bijvoor-
beeld gewoon naar sweatshops en derdewe-
reldlanden ‘verhuisde’. Met andere woorden: 
het postmodernisme is het symptoom, in 
psychopathologische zin, van dit late kapita-
lisme.

Om de gevolgen van deze belangrijke 
socio-economische en culturele verschui-
ving duidelijk te maken, grijpt Jameson 
terug naar de cultuurfilosofie van Hegel.7

Die kondigde in het eindstadium van het 
zelfbewustzijn van de samenleving het 
einde van de kunst aan. Jameson vergelijkt 
dit met de – achteraf  genuanceerde – stel-
ling van Francis Fukuyama, na de implosie 
van het ‘reële socialisme’, dat deze omwen-
teling het einde van de geschiedenis impli-
ceerde. Net als Fukuyama’s stelling bleek 
ook Hegels voorspelling echter niet hele-
maal te kloppen. Hegels (romantisch-idea-
listische) stelligheid bleek voorbarig, want 
hij voorzag ook dat zich een zuivere filosofie 
zou aandienen. Die bleef  uit. In de plaats 
daarvan kwam een andere idee van de 
kunst: het modernisme, waarin kunst niet 
meer afgemeten werd aan haar schoonheid, 
maar aan haar vermogen tot sublimering, 
tot de uitdrukking van het ‘absolute’. 
Volgens Jameson tracht die modernistische 
kunst, vanaf  het einde van de 19de eeuw, 
de totaliteit van de geschiedenis te vatten in 
een bewustzijn dat niet meer samenvalt met 
het verloop van de geschiedenis zelf. In de 

fase vóór het late kapitalisme, die van het 
imperialisme, wordt het immers gewoon 
onmogelijk voor kunstenaars om de histori-
sche (lees: sociale) werkelijkheid nog zonder 
meer te beschrijven zoals ze is, wat voor-
heen in het realisme wel nog enigszins het 
geval was. De wereld werd rond de eeuw-
wisseling namelijk zo complex (alles stond 
stilaan met alles in verband) dat kunste-
naars gingen vervreemden van de samenle-
ving; maar in hun werk ondernamen ze 
niettemin een poging om met artistieke mid-
delen een samenhang, een systeem, te creë-
ren. Die kunstidee krijgt onder meer gestalte 
in het werk van grote modernistische schrij-
vers, maar misschien nog meer in dat van de 
avant-garde, in het bijzonder de politieke 
avant-garde. Welnu, niet lang na het hoog-
tepunt van deze avant-garde, op het moment 
dat radicaal politiek activisme gepaard leek 
te gaan met de ultieme uitbraak van de 
kunst uit het keurslijf  van de canonisering 
– de zogenaamde performative turn in de 
jaren 60, parallel met de contestatiebewe-
ging – verklaarden verschillende stemmen, 
waaronder die van theatermaker/cultuur-
antropoloog Richard Schechner, de avant-
garde dood. Het activistisch elan werd 
gecompenseerd met formalisme, wat op zijn 
beurt resulteerde in misplaatste canonise-
ring, institutionalisering en academische 
‘mishandeling’.8 Dat alles wijst erop, in de 
lijn van de gedachtegang van Jameson, dat 
de schoonheid, na een korte verbanning als 
ornament van een burgerlijke status quo, 
als zelfstandige waarde terugkeerde. 
Immers, de modernistische ambitie om een 
esthetica te ontwikkelen die, in haar realisa-
tie en belichaming, de esthetica zelf  zou 
overstijgen werd hiermee voorgoed verla-
ten. In het culturele systeem, de kunsten in 
het bijzonder, ontstonden virtuele plaatsen 
waar uiterst particuliere noden van cul-
tuurconsumenten bevredigd kunnen wor-
den, door Schechner vandaag bestempeld 
als niche-gardes. Zo ontstond ook een per-
verse logica die perfect aansloot bij de post-
fordistische idee van ‘creatieve economie’: 
de kunst levert zowel mooie vormen als 
nieuwsgierige consumenten.9 In die zin – 
en dat is Jamesons conclusie – betekent het 
postmodernisme een terugkeer naar de pre-
hegeliaanse positie van decoratieve schoon-
heid en naar de niet eens zo kritische bur-
gerlijke representatie van weleer. Om dat te 
bewerkstelligen dreef  de laatkapitalistische 

De afgewezen erfenis van Bertolt Brecht
Of: postmodern theater in Vlaanderen, een vergissing

Jan Decorte

Torquato Tasso (naar Goethe), 1982. Foto: Patrick De Spiegelaere

dewitteraaf_155.indd   7 17/01/12   23:18



De Witte Raaf  – 155 / januari – februari 2012 8

cultuur precies een wig tussen economie en 
esthetica: kunst werd autonoom verklaard.

De ironie wil dat deze gedachte haaks 
staat op de manier waarop de (zogenaamd) 
postmoderne theatervernieuwing van de 
wonder years – de Vlaamse jaren 80 – zich-
zelf  presenteerde en vandaag nog veelal 
gepresenteerd wordt. Toen was er namelijk 
volgens velen net sprake van een emancipa-
tie van de kunstenaar, en van de theaterma-
ker in het bijzonder, van een bevrijding uit 
de imploderende burgerlijke theaterinstitu-
ten en van een misprijzen voor een onbe-
grijpend cultureel regiem. Vooral in de tek-
sten van Marianne Van Kerkhoven ligt 
hierop de nadruk, zowel in haar beschrij-
ving van een ideaaltypische verhouding 
tussen creatie en structuur (en het verzet 
daartegen)10, als in een idealiserende terug-
blik op deze verloren onschuld11. Daarmee 
legt zij bloot hoe deze theatervernieuwing, 
minstens bij momenten, helemaal niet 
overeenstemt met Jamesons (en bij uitbrei-
ding: De Bruynes) idee van de postmoder-
nistische cultuurproductie als heruitvin-
ding van een vrijblijvende, decoratieve 
kunst. Van Kerkhoven hanteert daarbij 
trouwens een pertinent en overtuigend uit-
gangspunt, dat net als de analyse van 
Jameson consequent materialistisch is: 
structurele productievoorwaarden bepalen 
de artistieke waarde en de impact van een 
‘levende’ kunst als het theater. Volgt daar 
dan uit dat men in het theaterlandschap 
van de jaren 80 een waterscheiding kan 
maken tussen, enerzijds, een postmodernis-
me dat enkel cynisch commentaar geeft op 
het modernistische echec en, anderzijds, 
een postmodernisme dat vormen van licha-
melijke, ruimtelijke en intellectuele vrijheid 
– op een theaterscène – (her)ontdekt en 
daarbij de respectabele idealen van het 
modernisme au sérieux neemt, maar wel 
van hun illusies ontdoet? Of, wat kort door 
de bocht en al te emblematisch geformu-
leerd, is hier misschien sprake van een 
terugkeer naar de avant-gardist Bertolt 
Brecht?

Het is duidelijk dat in het Vlaanderen van 
de jaren 80 theater werd gemaakt dat met 
wat goede wil – in de zin van Fredric 
Jameson – als postmodern(istisch) bestem-
peld kan worden. In sommige gevallen ging 
het om een militant ongeloof  in het moder-
nistisch project – het duidelijkst wellicht bij 
regisseur Jan Decorte. Elders draaide het om 
een spel met niet-gesublimeerde schoon-
heid – hier is Jan Fabre een evident voor-
beeld. Maar nog vaker stond de dramatische 
structuur van de theaterbronnen – of  het 
nu om een ‘toneelstuk’ ging of  om ander 
tekst- en beeldmateriaal – grondig ter dis-
cussie. Dat resulteerde niet altijd in associa-
tieve voorstellingen of  in arbitraire perfor-

mance – zoals bij de vroege Needcompany 
en, later, bij de Vereniging van Enthousiasten 
voor het Reële en Universele. Het kon net zo 
goed gaan om het stukbreken van de recht-
lijnigheid van het drama, om het problema-
tiseren van chronologie, personage en een-
gemaakte ruimte, terwijl die structuur zelf  
in de voorstelling toch overeind bleef: dat is 
wat bij Maatschappij Discordia gebeurde, en 
bij hun begaafde discipelen, waaronder Tg 
STAN en ’t Barre Land.

De paradigmatische betekenis van de 
Wooster Group

Een uitstekend referentiepunt voor een 
beschrijving van het zogenaamd postmo-
dernistische landschap in Vlaanderen is 
Route 1 & 9 (The Last Act), een productie 
van de Amerikaanse Wooster Group uit 
1981, die twee jaar later in Brussel te zien 
was, toen het Kaaitheater nog een festival 
was. Route 1 & 9 (The Last Act) vertrok van 
het canonieke toneelstuk Our Town van 
Thornton Wilder (1938).12 Our Town
schetst een humanistisch beeld van een 
dorp in New England, een gemeenschap 
van vrome blanken. De ‘gastarbeiders’ 
wonen er veilig aan de overkant van de 
rivier. Een verteller roept herinneringen op 
aan de hand van de fases uit een mensenle-
ven: geboorte, huwelijk, dood. Mensenlevens 
die nooit volmaakt gerealiseerd kunnen 
worden. Wilder zet geen decors en geen 
naturalistische figuren neer: enkel gevoeli-
ge schetsen, weemoedige, levende en dode 
personages, belicht door een ingebeelde 
maan. Regisseur Elizabeth LeCompte en de 
Wooster Group braken dit verhaal af  tot er 
niets meer overbleef  dan enkele verwijzin-
gen. Een aantal televisietoestellen toonden 
acteur Ron Vawter die een educatieve film 
over Our Town perfect naspeelde: hij illus-
treerde de perfecte eenheid tussen vorm en 
inhoud, tussen muzikale thema’s, gevoels-
wereld en poëzie. Tijdens deze ‘les’ bouwden 
de andere spelers, in het halfduister, het ske-
let van een huis en namen ze daarna de 
voorstelling over: een feestje met soulmu-
ziek, ranzige grappen door twee blackfaces
(Vawter en Willem Dafoe). Pikzwart 
geschminkte acteurs met brede witte mon-
den, producten van racistisch vermaak, 
braken vervolgens binnen in de idylle van 
Wilders vredige stadje. Deze party zou niet 
stoppen, ook niet als op de televisietoestel-
len het slotbedrijf  van Our Town te zien zou 
zijn: de teruggekeerde doden op het kerkhof, 
die traag mijmerden over eindigheid, 
gefilmd alsof  ze optraden in een goedkope 
soap. Het einde bracht een mix van wijdse 
landschappen langs de highway in New 
England en een zelfgemaakt pornofilmpje.

Een aantal (oppervlakkige) kenmerken van 
een postmodernistische theaterstijl lieten 
zich hier duidelijk zien: de chronologische 
verhaallijn werd verbroken, de eenheid van 
de formele codes ontbrak, artistieke genres 
en registers liepen door elkaar, men scha-
kelde zonder overgang van de ene naar de 
andere speelstijl over; populaire cultuur, 
subcultuur en high culture leverden gelijk-
waardig artistiek materiaal. Waar Our Town
– het oorspronkelijke stuk van Thornton 
Wilder – een conservatieve boodschap ver-
kondigde, of  minstens een fundamentele 
achterdocht tegen de modernisering uit-
drukte, en waar de traditie van het blackface-
cabaret – Vawter en Dafoe imiteren Pigmeat 
Markham, de dubieuze ster van het genre – 
de racistische onderbuik van blank, provin-
ciaal Amerika belichaamde, produceerde 
Route 1 & 9 (The Last Act) geen samenhan-
gend politiek of  cultureel beeld, en was het 
evenmin een aanklacht. Subculturele en 
subliminale elementen (kleffe slapstick, 
soapromantiek, arty farty porno) werden 
geconfronteerd met een attitude, in het 
acteren én in de happeningstructuur van 
het gehele gebeuren, die meer met ‘presen-
tie’ dan met ‘representatie’ te maken had. 
De lange party die de ruggengraat van de 
voorstelling vormde, maakte voorts duide-
lijk dat het proces van de performance essen-
tiëler was dan de ‘fabel’: men zocht moei-
zaam contact met de ‘echte’ buitenwereld 
via de telefoon, men bouwde het skelet van 
een huis, men tastte voortdurend elkaars 
grenzen als clichés of  typetjes af, en elke 
‘pointe’ ontbrak. De twee laatste processen 
(skelet en mislukt ‘typetje’) keerden in latere 
Wooster Groupproducties enkele keren 
terug. Ook de party zelf, als dynamische, 
soepele structuur, bleef  in de meeste pro-
ducties van de jaren 80 aanwezig, onder 
meer in Point Judith (1980) waarin Eugene 
O’Neills Long Days Journey into Night gede-
construeerd werd. De constructie was hoe 
dan ook nooit af, zeker niet op het einde van 
de voorstelling, en precies dit onafgewerkte 
karakter van de performance versterkte de 
zeggingskracht van de concrete scenische 
ruimte en van de concrete ‘figuur’ die de 
acteur neerzette13: dit theatraal bewustzijn 
stond haaks op wat de aristotelische drama-
turgie ooit voorschreef. 

Laatmodernistische of  postmodernis-
tiche theaterpraktijk in Vlaanderen? 

Om diverse redenen is Route 1 & 9 (The Last 
Act) exemplarisch voor de uiteenlopende 
praktijken van de Vlaamse ‘postmodernen’ 
uit de jaren 80. De Wooster Group ensce-
neerde de mislukking van het modernisti-
sche project door er het heimelijke conser-

vatisme en racisme van te openbaren, maar 
ze benadrukte ook de zelfstandigheid, de 
‘materialiteit’ van de theatrale tekens: tijd, 
lichaam, scenografische constructie enzo-
voort. In de vroege theaterprojecten van Jan 
Fabre, zoals Theater zoals het te verwachten en 
te voorzien was (1982) en De macht der thea-
terlijke dwaasheden (1984), was het vooral 
dat materiële aspect dat aandacht kreeg, 
ook in de perceptie. De tijd werd voelbaar 
gemaakt, zowel door de lange duur als door 
de detaillistische handeling: yoghurt oplik-
ken tot de vloer brandschoon is, urenlang 
aan- en weer uitkleden terwijl geen knoopje 
los blijft zitten, het moest er allemaal toe die-
nen. De voorwerpen op de scène kregen pas 
in tweede instantie een metaforische bete-
kenis: twee dansers lopen geblinddoekt 
naar elkaar toe op de rand van het podium, 
ze zwaaien met een mes, terwijl de liefdes-
dood uit Tristan und Isolde weerklinkt – zelfs 
de muziek is hier een ding, geen atmosfeer. 
Maar niet veel later, in de ‘trilogie van het 
lichaam’ – Sweet Temptations, Universal 
Copyrights 1 and 9 en Glowing Icons – die 
Fabre tussen 1991 en 1997 maakte, kreeg 
die fysieke aanwezigheid mythische propor-
ties. Sweet Temptations zag eruit als een 
‘markt’ van lijven, zeker in de onoverzichte-
lijke slotscènes vol kabaal en kleur: de licha-
men van spelers schemerden weg in een 
spiegelpaleis en bijgevolg in een leegte, zoals 
een commentator schreef.14 Door voluit de 
metafoor toe te laten, evolueerde Jan Fabre 
naar een esthetiek die wel degelijk aansloot 
bij Jamesons betoog: de logica van de poli-
tieke economie ging schuil achter schoon-
heid. Als Fabre ook vandaag nog kunste-
naars meer dan eens ‘krijgers van de 
schoonheid’ noemt, dan is zo’n epitheton 
minder onschuldig dan het lijkt: immers, 
welk status quo verdedigen zij dan? Welke 
bestaande organisatie van fraaie vormen? 
Het theater van Fabre depolitiseerde, waar 
het de mythologie – of  de mystificatie, de 
grens is dun – toeliet en het ‘objectieve’ 
lichaam verloor.

Needcompany ontstond in 1987, wan-
neer het Epigonentheater ‘zonder leiding 
van’ zich verpopte tot een ensemble rond 
theatermaker Jan Lauwers. In het voorlaat-
ste project van Epigonentheater, De Struis-
kogel (1983), werd het principe ‘theatertijd 
is reële tijd’ voorbeeldig gevolgd: een kip liep 
over het toneel, men ving de kip, slachtte ze, 
pluimde ze, braadde ze en ten slotte at men 
ze op. Elke beweging – en het was een wer-
velend, absurd spektakel – verwees enkel 
naar zichzelf: de schokschouderende, zich-
zelf  nauwelijks controlerende lijven die nog 
altijd in Jan Lauwers’ choreografische pas-
sages opduiken, bevonden zich in die perio-
de al permanent op de rand van de epilepsie. 
Maar de eerste Needcompanyproductie, 
Need to know, was haast textbook Wooster 
Group. Het tekstmateriaal bestond uit enke-
le schaarse fragmenten die overbleven uit 
een klassieke toneeltekst die men samen las 
– Shakespeares Anthony and Cleopatra – en 
een paar elementen uit een niet-artistieke 
performance – een rollenspel voor bedrijfslei-
ders, in de documentaire Kidnap, Terror and 
the State. Need to know was een soort reality 
show, maar dan met acteurs.15 De mana-
gers op het tv-scherm in de voorstelling 
vroegen zich ernstig af  of  ze losgeld zouden 
betalen, terwijl een speelster commentaar 
gaf  op de vermeende lengte van hun 
geslachtsorgaan (andere ‘bekentenissen’ 
van spelers waren minder hilarisch). 
Iedereen was voortdurend in beweging, tot 
op de rand van de uitputting. Een lange tafel 
op wieltjes was de as waarrond iedereen 
draaide, een niet eens zo subtiele verwijzing 
naar hetzelfde object bij de Wooster Group. 
In hun L.S.D. (… Just the High Points…), een 
deconstructie van Arthur Millers The 
Crucible, was een gelijkaardige tafel tegelijk 
een knipoog naar Da Vinci’s laatste avond-
maal, een tribunaal en een onderdeel van – 
opnieuw – het skelet van een huis. Bij de 
prille Needcompany sloop politieke verbeel-
ding binnen die voor het overgrote deel 
gevoed werd door afkeer van theatrale 
representatie: een kolkende beeldenstorm.
Toch ontstond er, in deze net niet formalisti-
sche opstand, ook repertoire: Shakespeare, 
Goethe, Oscar Wilde en de fragmentaire 
toneeldichter bij uitstek, Heiner Müller. Jan 
Decorte was een van die Vlaamse theater-
makers voor wie het ‘ijzeren repertoire’ een 
belangrijke rol speelde. Met Mauser/De 
Hamletmachine (1981) markeerde Decorte 
de overgang van ‘didactisch’ politiek thea-
ter – vormingstheater heette dat – naar 

Jan Fabre

De macht der theaterlijke dwaasheden, 1984. Foto: Patrick T. Stellito
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postdramatische twijfel. Mauser haalde het 
brechtiaanse Lehrstück onderuit, De 
Hamletmachine liet de identiteit van het 
moderne icoon Hamlet uiteenspatten in tal-
loze visuele tekens. De enige waarde bleek 
er de handelswaarde: de badhanddoeken 
met de beeltenis van Marx, Lenin en Mao, 
de verdubbeling van groteske mimiek in 
videobeelden enzovoort.16 In andere pro-
ducties vergreep Decorte zich aan de laat-
modernistische theatraliteit zelf, zoals in de 
burgerlijke treurspelen Maria Magdalena
(Friedrich Hebbel, 1981) en Torquato Tasso
(Goethe, 1982). Ook Shakespeare (King 
Lear, 1983) kreeg bij Decorte een ‘materia-
listische’ lezing.17 Het ‘ijzeren repertoire’ 
verloor daarmee zijn bovennatuurlijke sta-
tus, niet enkel door een intelligente drama-
turgische ontleding – antiromantisch, poli-
tiek-sceptisch, fragmenterend – maar 
vooral door een acteerhouding die zo’n ver-
splintering van zekerheden representeerde. 
Dit gebeurde minstens even consequent bij 
het Nederlandse Maatschappij Discordia, 
een gezelschap dat een diepgaande invloed 
uitoefende op de volgende generatie thea-
termakers: Tg STAN, De Roovers, Dood 
Paard en ’t Barre Land. Decorte liet de spe-
lers hun rol ‘illustreren’ tegen een vlakke 
achtergrond, hooguit versierd met een 
geschilderd paneel. Bij het vroege Discordia 
– en veel zou er nadien niet veranderen – 
bestond het decor uit toneelmachinerie en 
meubels die recht uit een woonkwamer kon-
den komen. De dramaturgische mechaniek 
werd even schaamteloos blootgelegd. 
Spelers schakelden constant over van lezen 
naar reciteren, van inleven naar abstract 
bewegen. Toneelstukken werden door elkaar 
geweven als brokstukken van een onherstel-
baar verleden én heden. Zo bevatte Het ate-
lier (1986) extreem theatrale fragmenten 
uit Goethes Faust en Shakespeares King Lear, 
naast cynische stukjes Thomas Bernhard, 
een uithaal van de jonge, expressionistische 
Brecht, een scène uit een wrange komedie 
van Gerardjan Rijnders – terwijl spelers 
abstract bewogen en het decor ‘nutteloos’ 
veranderde. In Scribe/Claus (1988) ver-
mengden ze een pièce bien faite (Le Verre 
d’Eau van Eugène Scribe) met collageachtig 
materiaal van Hugo Claus (Serenade en De 
Dans van de Reiger). Daarbij ging elk onder-
zoek naar ‘figuren’ gepaard met onderzoek 
naar het eigen spelvermogen; men speelde 
als het ware röntgenfoto’s van de toneel-
tekst. De onrust van de levende speler werd 
al even genadeloos doorgelicht en in alle 
kwetsbaarheid getoond, niet om medelijden 
op te wekken, integendeel: ze dansten op de 
rand van de irritatie.18 Zowel bij Decorte als 
Discordia kwam men, in de jaren 80, terecht 
in een burgerlijk-decadent landschap dat 
amper perspectieven van ontwikkeling, laat 

staan maakbaarheid of  veranderbaarheid 
– de term van Brecht – opende. Spel en 
ruimte waren van elke retorische groot-
spraak ontdaan, het tonen van de ‘gehei-
men’ uit de toneelkeuken moedigde niet 
aan tot het uitproberen van nieuwe recep-
ten. Maar anders dan in bijvoorbeeld de 
esthetische orgieën van Jan Fabre verwees 
deze ‘stijl’ (of  ‘stijlen’, want elke maker deed 
iets anders), naar een onbehagen dat met-
een verder reikte dan de scène zelf: het poli-
tieke gebaar was duidelijk.

Deze dubbelheid – deconstructie van de 
theatercodes enerzijds, politiek geladenheid 
anderzijds – wijst op een impasse die door de 
performancetheoreticus Philip Auslander 
treffend benoemd werd. Auslander stelt dat 
het politieke theater van de jaren 60 instort-
te wanneer men plots vaststelde dat radi-
caal studentenleider Abbie Hoffman en 
Watergate-president Richard Nixon zich 
van exact hetzelfde retorisch en theatraal 
arsenaal bedienden. Ze creëerden allebei, op 
het podium van de campus en op dat van het 
Witte Huis, een personage dat groter was 
dan zichzelf, maar dat in de perceptie van 
hun publiek wel met hun politieke identiteit 
moest samenvallen – een soort ‘supertegen-
woordigheid’ dus.19 In het theater – en 
onrechtstreeks in de hele spektakelmaat-
schappij – was deze valstrik al veel eerder 
opgemerkt door Bertolt Brecht, die van zijn 
spelers Verfremdung eiste, dat wil zeggen dat 
ze een commentaarpositie naast hun perso-
nage moesten innemen. De speler mocht 
nooit met zijn figuur samenvallen, en zo 
ontstond een nieuw probleem: met welke 
autoriteit kon deze ‘vervreemde’ acteur 
gezaghebbend commentaar leveren op zijn 
eigen rol, laat staan op die van de anderen 
of  op de werkelijkheid die, middels de thea-
trale ‘fabel’, voor het publiek gerepresen-
teerd werd. Brecht zelf  zou zijn hoofd blijven 
breken over deze epistemologische impasse, 
die niet met een simpele verwijzing naar een 
‘dialectisch proces’ viel op te lossen.20 Een 
gelijkaardig probleem duikt in het postmo-
dernisme op voor de Episierung van het 
materiaal, waar Brecht al op aandrong: de 
constructie van een verhaal dat verteld, en 
niet ‘beleefd’ wordt door zich inlevende 
acteurs. Praktijken als die van de Wooster 
Group probeerden, net als die van de 
beschreven Vlaamse en Nederlandse tachti-
gers, diezelfde kritische distantie tot hun 
materiaal – tekst, ruimte, lichaam, objec-
ten… – te creëren, maar dan wel door de 
lineaire vertelling – het drama, het perso-
nage – stuk te breken, formeel en dramatur-
gisch. Het besef  dat een epische vorm niet 
noodzakelijk de theatraliteit politiek 
maakt21, drong bij deze theatermakers defi-
nitief  door. Brecht was hier slechts een 
hulpmiddel om de moeilijke, maar evidente 

claim op artistieke én maatschappelijke 
legitimiteit en relevantie hard te maken. 
Deze generatie bevond zich namelijk in een 
toestand die Jameson bijna als fataal 
omschrijft, als een ontploffing waarbij de 
granaatscherven van de cultuur in het 
gehele sociale weefsel doordrongen, om op 
die manier de politiek-economische hege-
monie ook discursief  te bevestigen en te ver-
sterken.22 Ook de generatie van 1980 stuit-
te daarbij op de paradox van Brecht: episch 
theater, dat de veranderbaarheid van de 
samenleving blootlegt, veronderstelt een 
bewuste kijkhouding (een kwestie van de 
‘bovenbouw’ dus, voor marxisten) die pas 
kan ontstaan als die samenleving zelf  in 
haar ‘onderbouw’ reeds veranderd is.23 De 
modernistische avant-garde zette, in haar 
‘sublieme’ missie, in op de transgressie van 
de laatkapitalistische cultuur, de postmo-
dernisten echter kozen voor een andere 
strategie, die kunstcriticus Hal Foster ‘resis-
tent’ noemt, een esthetica waarbij onder-
zoek gevoerd wordt naar de processen en 
apparaten van de bestaande culturele hege-
monie.24 Als de postmodernistische thea-
tervormen van de jaren 80, in Vlaanderen 
en elders, niet altijd samenvielen met de 
articulatie van de laatkapitalistische cul-
tuur – die, als we Jamesons analyse volgen, 
als een virus in elk kunstwerk rondzwierf  – 
dan is dat omdat de makers bewust met de 
paradox van Brecht omgingen. Ze legden de 
mechanismen van de representatie bloot en 
deden dit met historische dan wel eigentijd-
se tools – met trekken, touwen en slecht zit-
tende kostuums, of  met digitale middelen. 
Ze toonden het burgerlijk comfort én de kri-
tiek daarop (Scribe versus Claus, Goethe 
versus Büchner, bedrijfsseminaries versus 
pornografie enzovoort) in een nevenschik-
king.

De vraag blijft evenwel of  een toepassing 
van brechtiaanse strategieën, dat wil zeg-
gen de ‘objectivering’ van het theatergebeu-
ren en de onttovering van de alwetende per-
former, niet ook een fatale depolitisering 
inhield. Het late kapitalisme weet immers 
elke kritiek perfect te integreren als cultu-
rele openheid. Vandaag vermomt de depoli-
tisering van de cultuur zich in de vorm van 
een ‘veelzijdig aanbod’ voor een breed 
publiek, een landschap waarin licht enter-
tainment, verbale scherpte en geraffineerde 
vormen naadloos in elkaar overgaan. Laat 
dit nu precies het probleem zijn waar thea-
termakers – en sommige begenadigde cura-
toren – vandaag zo sterk mee worstelen. De 
schuld van de postmodernisten? 
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De architecturale verbeelding tussen 1975 en 1980
CHRISTOPHE VAN GERREWEY

1.

In 2003 publiceerde kunstenaar Martin 
Beck het boek Half  Modern, Half  Something 
Else. Het belichtte de geschiedenis van een 
ander boek: The Language of  Post-Modern 
Architecture van Charles Jencks, voor het 
eerst gepubliceerd in 1977, en sindsdien 
maar liefst zeven keer in een nieuwe editie 
verschenen.1 Met deze voortdurend vervel-
lende klassieker is Jencks zich blijven opwer-
pen als de architectuurtheoreticus van het 
postmodernisme. ‘A Post-Modern building’, 
schreef  hij in de introductie tot de eerste 
editie, ‘is one which speaks on at least two 
levels at once: to other architects and a con-
cerned minority who care about specifically 
architectural meanings, and to the public at 
large, or to the local inhabitants, who care 
about other issues concerned with comfort, 
traditional building and a way of  life.’2

Om die reden was postmoderne architec-
tuur volgens Jencks radicaal tegengesteld 
aan moderne architectuur. Jencks is er zelfs 
in geslaagd – het is zijn meest memorabele 
verwezenlijking – om de dood van de 
moderne architectuur te dateren: op 15 juli 
1972 werd het grootschalige woningpro-
ject Pruitt-Igoe in Saint Louis, Missouri, 
integraal opgeblazen. De modernistische 
woonschema’s (Jencks verwees naar de 
‘progressieve idealen’ van CIAM en van Le 
Corbusier) bleken mislukt, omdat ze slechts 
bestonden in de planningsdrift van de archi-
tect, en op geen enkele manier rekening 
hielden met de bewoner. Na de moderne 
architectuur moest dus een postmoderne 
architectuur komen, die werd ontworpen 
met zoveel mogelijk consideratie voor ‘het 
grote publiek’.

Jencks heeft daarna zijn kijk op de post-
moderne architectuur voortdurend bijge-
steld: het begrip is even rek- als bruikbaar 
gebleken, en reeds in 1978 werd een uitge-
breide editie van The Language of  Post-
Modern Architecture gepubliceerd, met nieu-
we voorbeelden en ruimere definities. In 
2002 verscheen een zevende (en voorlopig 
laatste) editie onder de titel The New 
Paradigm in Architecture. Reden voor deze 
publicatie was de toename van het gebruik 
van de computer in het ontwerpproces, zo 
zei Jencks in een interview met Martin Beck, 
opgenomen in Half  Modern, Half  Something 
Else: ‘Smooth complexity, the ability of  the 
computer to blend and blur complex requi-
rements, has come to the foreground.’
Het is dan ook niet verwonderlijk dat recent, 
in september 2011, een themanummer van 
het Amerikaanse architectuurtijdschrift 
Architectural Design verscheen over ‘Radical 
Post-Modernism’. Gastredacteur: Charles 
Jencks, die er voor de gelegenheid in slaagt 
om retroactief, en in een interview met de 
architect zelf, Rem Koolhaas tot de grootste 
en meest ‘radicale’ postmodernist aller tij-
den te bombarderen. Het nummer van AD 
dient, zoals dat ook het geval was met vele 
edities van The Language of  Post-Modern 
Architecture, om alweer een splinternieuw 
boek van Jencks te lanceren: The Story of  
Post-Modernism: Five Decades of  the Ironic, 
Iconic and Critical in Architecture.

Het verhaal van het postmodernisme, 
zoals het door Charles Jencks wordt verteld, 
is dus nog lang niet ten einde. De aanvang 
ervan is duidelijk te achterhalen, en gaat 
enkele jaren aan de publicatie van The 
Language of  Post-Modern Architecture vooraf. 
In een appendix bij de inleiding tot het boek 
geeft Jencks toe dat hij niet de eerste is om de 
term op architectuur toe te passen, en zegt 
hij vervolgens: ‘I first used the term in April 
1975 and then at a seminar in Eindhoven.’ 
Het is inderdaad op een Nederlands archi-
tectuurcongres dat Jencks voor het eerst de 
term ‘postmodernisme’ heeft uitgesproken. 
De omstandigheden waarin dit congres 
plaatsvond en de problematiek die het aan 
de orde wou stellen, geven aan hoe en waar-
om Jencks zich door het postmodernisme 
heeft laten verleiden. Tegelijkertijd wordt 
duidelijk wat er in 1975 in de wereld van de 
architectuur op het spel stond, en wat het 
‘historisch moment’ van het postmodernis-
me heeft betekend.

2.

Het seminarie Architecture – inner town – 
government vond plaats tussen 2 en 5 juni 
1975, en werd georganiseerd door de groep 
Architectuurgeschiedenis & -theorie van de 
afdeling Bouwkunde van de Technische 
Hogeschool Eindhoven. Het was de eerste 
manifestatie van deze nog jonge vakgroep, 
en ze kwam mede tot stand op vraag van de 
studenten. De activiteiten vielen uiteen in 
vier delen: studenten discussieerden ‘in ont-
werpende zin’; op een excursie werden lokale 
aspecten geïllustreerd; er werd een lezingen-
cyclus georganiseerd; en een tentoonstelling 
toonde het werk van de deelnemers.3

Gerard van Zeijl, toenmalig docent archi-
tectuurgeschiedenis en -theorie in 
Eindhoven, benadrukte in een inleiding de 
impasse waarin de architectuur halverwege 
de jaren 70 was aanbeland. De formulaire 
ontwerpaanpak van het modernisme bood 
geen bevredigend antwoord meer op de 
huisvestingsproblematiek of  op algemene 
architecturale kwesties. De overheden wei-
gerden deze aanpak verder te stimuleren, 
plaatsten de architect buitenspel, en gaven 
de binnenstad over aan een door de vrije 
markt gestuurde ontwikkeling. 

Alle sprekers op het congres onderkenden 
deze crisis, maar ze reikten niet allemaal 
pasklare oplossingen aan. Geert Bekaert, op 
dat moment hoogleraar architectuurge-
schiedenis en -theorie in Eindhoven, stelde 
in zijn lezing Uitvlucht of  uitdaging voor een  
‘andere’ architectuur voor om de crisis te his-
toriseren – en om te onderkennen dat de cri-
sis niet diepgaand genoeg was. Volgens 
Bekaert was het nog steeds de taak van de 
architect om ‘autonoom’ te bouwen – para-
doxaal genoeg door zich zo bewust te zijn 
van de crisis dat die vervolgens, in de archi-
tectuurpraktijk zelf, genegeerd kon worden. 
‘De weg moet niet vrij gemaakt naar een 
nieuwe architectuur. Een nieuwe, andere, 
architectuur ontstaat en is er, op het 
moment dat de architect ervoor kiest, niet 
enkel theoretisch, maar vooral in zijn con-
crete praxis, er stap voor stap de weg voor 
vrij maakt.’

Deze houding werd geëxpliciteerd door 
Bob van Reeth, die benadrukte dat hij niet 
over theorieën zou spreken, maar over pro-
jecten, als een architect die ‘als een stielman 
[…] zijn taal in twijfel trekt, […] en zijn onze-
kerheid als enige zekere stimulans aan-
vaardt’. De houding van de Nederlandse 
architect Jaap Bakema was gelijkaardig, 
hoewel hij het modernisme trouw wou blij-
ven en tegelijkertijd de ‘brede bevolking’ zo 
goed mogelijk attent wou maken op ‘de 
functie van ruimtelijke kwaliteiten […] in 
het menselijke leven’. De Britse architect 
Dennis Sharp was gematigder: hij sprak 
over de renovatie van modernistisch erfgoed 
en over het behoud van historische dorps-
kernen. Toch waarschuwde Sharp ook hij 
voor het teruggrijpen naar oude modellen.

Tegenover deze weigering om de crisis te 
bestrijden met formules of  manifesten, 
stonden sprekers die een aangepaste archi-
tectuur voorstelden. Het ging niet toevallig 
om de latere protagonisten van het postmo-
dernisme. Maurice Culot, in 1968 stichter 
van het Brusselse Atelier de recherche et 
d’actions urbaines (ARAU), verzette zich 
tegen de machtsontplooiing van projectont-
wikkelaars, en tegen architecten die bereid 
waren met hen samen te werken. Culot stel-
de voor om de bewoner bij de besluitvor-
ming en bij het ontwerpproces te betrekken. 
Hij riep op tot de ontwikkeling van ‘socialis-
tische’ steden waarin de bevolking ‘een 
maximum aan macht’ zou bezitten.

Anna Bofill van het Spaanse bureau Taller 
de Arquitectura hield een pleidooi voor een 
architectuur die probeerde om de ‘psycholo-
gische verlangens’ van de bewoner te bevre-
digen. Dit kon door gebruik te maken van ‘de 
stedelijke weefsels van de traditionele woon-
vormen uit de mediterrane samenleving’, en 
van ‘architecturale objecten die dit weefsel 
als tekens of  symbolen accentueren, zoals 
paleizen, kerken, kastelen en monumenten’. 
Ook de lezing door socioloog Conrad 
Jameson (niet te verwarren met Fredric 
Jameson, die zich pas in de jaren 80 met 
architectuur ging bezighouden) was een 
pleidooi voor minder zichtbare creativiteit. 
De architect moest geen nieuwe vormen uit-

vinden: hij kon zich op de geschiedenis van 
de anonieme architectuur baseren om, als 
uit een stalenboek, typologieën, grondplan-
nen of  gevels te kopiëren.

De vraag die door het symposium aan de 
orde werd gesteld, was dus eenvoudig: wie 
bouwt er als er in het publieke domein 
gebouwd wordt? En hoe? Speelt de architect 
nog een rol van betekenis? En is hij de enige 
die achteraf  tevreden is met de architec-
tuur? Tijdens Architecture – inner town – 
government werden deze vragen op drie 
manieren beantwoord: de architect maakt 
slechts keuzes in functie van elk project 
(Bekaert, Van Reeth, Bakema en Sharp); de 
architect ‘democratiseert’ zijn discipline en 
laat de bevolking mee ontwerpen (Culot); of  
de architectuur grijpt terug op historische 
of  populaire modellen (Bofill, Jameson).

3.

En dan was er Charles Jencks. Zijn lezing 
werd op het programma aangekondigd als 
‘The pluralist city. An historical view on 
urbanism’; de uiteindelijke titel werd The 
Rise of  Post-Modern Architecture – hoewel het 
etiket ‘postmodern’ meteen werd afgewezen. 
‘The title’, zo begon Jencks, ‘is evasive of  
course. If  I knew what to call it, I wouldn’t 
use the negative prefix ‘post’. It is rather like 
defining women as ‘non-men’ – not a useful 
or complimentary definition. No doubt 
modern architecture has ended as a serious 
body of  theory […] but it continues, for want 
of  an alternative, as actual practice. The 
only way to kill off  the monster is to find a 
substitute beast to take its place and deci-
dedly ‘Post-Modern’ won’t do the job.’

Toch is de bijdrage van Jencks aan het 
symposium in Eindhoven een repetitie voor 
The Language of  Post-Modern Architecture: de 
inhoud is dezelfde, alleen hangt het etiket 
nog niet vast. ‘The architect’, zei Jencks, 
daarbij meteen zijn positie articulerend, ‘still 
believes he is providing universal identity 
with his articulated forms when he is really 
just giving identity within his own limited, 
historical code and one not shared by the 
majority of  his clients.’ Jencks beschreef  
acht oplossingen om hieraan tegemoet te 
komen: ‘social realism’ (de architect houdt 
openlijk rekening met de stedelijke com-
plexiteit); ‘advocacy planning’ (zoals beoe-
fend door ARAU); ‘rehabilitation, restorati-
on and preservation’ (zoals voorgesteld door 
Dennis Sharp); ‘adhocism’ (‘each style sma-
shes into the next like a visual generation 
gap’); ‘ersatz or artificial cities’ (Jencks ver-
wijst naar Los Angeles en Houston); ‘semio-
tics and radical eclecticism’ (architectuur 
‘communiceert’ zo duidelijk mogelijk); ‘radi-
cal traditionalism’ (zoals voorgesteld door 
Conrad Jameson); en ‘political reorganisati-
on’ (kleinere, traditionele opdrachten voor 
kleinschalige architectenbureaus).

Dit lijstje, en de bijdrage van Jencks aan 
Architecture – inner town – government in het 
geheel, maakt drie dingen duidelijk. Ten eer-
ste heeft Jencks een carrière uitgebouwd door 
de categorie ‘postmodernisme’ te gebruiken 
voor sterk uiteenlopende fenomenen, die 
samen eigenlijk alle architectuur dekken. 
Daarom heeft Jencks, ten tweede, nauwelijks 
invloed uitgeoefend op wat onder postmoder-
nistische architectuur wordt verstaan. Dat 
zou kunnen verklaard worden doordat hij 
niet ernstig gelezen is – maar het is waar-
schijnlijker dat Jencks nooit iets heeft beweerd 
dat tot blijvend begrip aanleiding geeft. Jencks 
heeft zich nooit kritisch tegen een uiting van 
architectuur verzet, tenzij tegen het doctri-
naire modernisme, en het Eindhovense con-
gres maakt duidelijk dat dit toen door geen 
zinnig mens nog gevolgd werd. Het meest 
wezenlijke gevolg van de architecturale ont-
maagding van het postmodernismebegrip in 
1975 is – ten derde – terug te vinden in de 
werktitel van de lezing van Jencks: ‘The 
Pluralist City’. Het modernisme is de laatste 
grote en ‘echte’ beweging in de architectuur 
geweest, en alle categorieën die daarna zijn 
gekomen, moeten als ‘zeer kleine verhalen’ 
beschouwd worden. Geschiedenis, theorie en 
ontwerp zijn sindsdien tot een diepgaand plu-
ralisme veroordeeld, en de relatie tussen 
architecture, inner town en government is voor 
eens en altijd onbeslist. Wat in 1975 op het 
congres in Eindhoven werd opgevoerd, is met 

een parafrase van Adorno te omschrijven: 
langzamerhand alles omtrent de architec-
tuur werd steeds minder evident – de archi-
tectuur op zich, haar relatie tot de wereld en 
zelfs haar bestaansrecht.

4.

Jencks heeft zijn lezing in Eindhoven met 
een grapje afgesloten, door op te werpen dat 
als een architect een ontwerp maakt, ook 
‘anti-architects (real people)’ dat zouden 
moeten doen. ‘Alternatively’, aldus Jencks, 
‘one could always build every building 
twice; once for the architect and once for 
the user, but then there’d be so much to tear 
down in the future.’

Maar er is nog een alternatief. Als de kloof  
tussen de architect en zijn publiek noch te 
overbruggen, noch te dichten valt – als met 
andere woorden de verschillende strategie-
en die door Jencks en zijn collega’s op het 
congres in Eindhoven zijn voorgesteld, geen 
antwoord op de crisis kunnen bieden – kan 
de architectuur dan niet tijdelijk worden 
‘opgevoerd’? Is het niet mogelijk om een ont-
werp driedimensionaal voor te stellen en 
aanschouwelijk te maken, zonder dat de 
bewoner zich meteen, als een vrijwillige 
gevangene, aan de architectuur moet onder-
werpen? De ervaring die de architectuur 
biedt, blijft dan behouden, als een uitdaging 
aan het denken – maar alle ‘lastige’ aspecten 
van ‘echte’ architectuur blijven afwezig…

In 1980 werd precies dat ‘werkelijkheid’: 
op de allereerste architectuurbiënnale van 
Venetië werd de architectuur tentoongesteld 
op ware grootte, als zuiver tentoonstellings-
object, ontdaan van de gebruiksfunctie die 
haar typeert. De opkomst van het postmo-
dernisme werd in 1980 bekroond met een 
evenement dat de laatste vanzelfsprekende 
eigenschap van de architectuur op losse 
schroeven zou zetten: haar ‘echtheid’. De 
biënnale was aldus op verschillende niveaus 
‘postmodern’: stilistisch (het historicisme en 
het ‘adhocisme’ overheersten), conceptueel 
(uiteenlopende architectuurbenaderingen 
stonden naast elkaar) en fundamenteel (de 
architectuur was artificieel, tijdelijk en werd 
‘mechanisch gereproduceerd’).

Geen architectuurbiënnale na 1980 heeft 
nog zoveel reactie en debat uitgelokt. De 
meeste aandacht werd besteed aan één 
onderdeel: de Strada Novissima – een ‘fic-
tieve’ straat, opgetrokken tussen de zuilen 
van de Corderie in het Arsenale (dat voor 
het eerst voor tentoonstellingsdoeleinden 
werd gebruikt), en bestaande uit twintig 
houten gevels ontworpen door hedendaag-
se architecten, maar uitgevoerd door een 
Italiaanse filmstudio. Achter deze gevels 
vonden monografische tentoonstellingen 
plaats. (Er werden gelijktijdig kleine exposi-
ties ingericht over Italiaanse architectuur 
en over architectuurcritici, maar die wer-
den weggedrukt door de aandacht voor de 
Strada Novissima.) Meer nog dan de ver-
schillende covers van The Language of  Post-
Modernism, hebben foto’s van deze nieuwe 
straat het aangezicht van het architecturale 
postmodernisme helpen bepalen.

Maar ook hier gaan achter de historise-
rende façade pluralisme, identiteitscrisis en 
complexiteit schuil. Dat blijkt uit de gevels 
zelf, uit de teksten van de curatoren en uit 
de reacties in de architectuurbladen, de 
kranten en zelfs in de filosofie. De gevels 
kunnen in uiteenlopende categorieën wor-
den ondergebracht – nagenoeg al de ‘alter-
natieven’ die Jencks in 1975 presenteerde 
zijn bruikbaar. Er was ‘radical traditiona-
lism’ aanwezig (het rationalisme van Dardi, 
het conservatisme van Krier, de symmetrie 
van Ungers, de premoderne monumentali-
teit van Bofill); ‘adhocism’ (de kleurige col-
lagegevels van Venturi, Purini, Hollein, 
Graves, Greenberg en Kleihues); ‘semiotics’ 
(de vitrine van Studio GRAU, de symboliek 
van Stern); ‘ersatz’ (de trompe l’oeil van 
Tigerman en Scolari, het tempelfronton van 
Thomas Gordon Smith, de boogconstructies 
van Moore); ‘political reorganisation’ (de 
ambachtelijke houten bricolages van Gehry 
en van Isozaki); ‘rehabilitation’ (het recht-
lijnige modernisme van De Portzamparc) en 
zelfs ‘social realism’ (het als de achtergrond 
van een catwalk functionerende gevel-
scherm van Koolhaas).
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De tekst van hoofdcurator Paolo Portoghesi 
was getiteld The End of  Prohibitionism – een 
betere omschrijving dan de catalogustitel 
The Presence of  the Past.4 Ook de Amerikaanse 
architectuurhistoricus Vincent Scully 
bracht in de catalogus verslag uit van een 
ongekend gevoel van nieuwe mogelijkhe-
den. Architectuurfenomenoloog Christian 
Norberg-Schulz probeerde de ontwikkelin-
gen in een zoektocht naar een ‘meer 
authentieke architectuur’ in te schrijven, 
terwijl Charles Jencks zich beperkte tot het 
aanduiden van een ‘radical eclecticism’.

De kritische reacties op de Strada Novissima 
bleken even talrijk als verscheiden. Sommige 
critici meenden iets ‘nieuws’ te hebben erva-
ren, op het gebied van de architectuur en van 
de tentoonstellingspraktijk. Peter Davey meen-
de vooral de thema’s te herkennen waar archi-
tectuur voortaan rekening mee zou moeten 
houden: ‘Venice is the end of  the beginning’5; 
kunstcriticus William J. Hennessy ontdekte 
een nieuwe norm voor alle toekomstige biën-
nales: ‘In its topicality, wit, historical aware-
ness, international perspective, and exploitati-
on of  local site, the Strada Novissima seemed 
to embody the very best that the Biennale 
could offer and to offer a challenge to the cura-
tors of  future exhibitions.’6

Anderen beschouwden het evenement 
als het begin van het einde. Kenneth 
Frampton (die aanvankelijk bij de organisa-
tie betrokken was, maar gedegouteerd 
afhaakte) omschreef  het postmodernisme 
in Domus als ‘the destruction of  the resis-
tance of  architecture and its reduction to 
the status of  one more consumer good’7; de 
Italiaanse historicus Bruno Zevi was nog 
radicaler en schreef  (in een nummer van 
Architectural Design uit 1982, verschenen 
nadat de Strada Novissima naar New York 
en Parijs was gereisd): ‘From this point 
hence, postmodernism shall no longer be 
discussed in civilized lands.’8 Wolfgang 
Pehnt, de architectuurcriticus van de 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, bracht in 
herinnering dat architectuur ‘identificeer-

bare plaatsen moet maken, niet met metafo-
rische trucjes maar door haar eigen midde-
len’ – hij gaf  zijn stuk de titel Die Postmoderne 
als Lunapark.9

Het is dit artikel dat Jürgen Habermas 
gelezen heeft, en dat de directe aanleiding 
vormde voor de toespraak die de filosoof  in 
september 1980 hield in Frankfurt toen hij 
de Adorno-prijs ontving. In zijn tekst Het 
moderne – een onvoltooid project greep hij de 
postmoderne architectuurbiënnale aan om 
‘een emotionele stroming’ aan te klagen ‘die 
in de poriën van alle niveaus van het intel-
lectuele leven is doorgedrongen en theorie-
en heeft doen ontstaan over post-Verlich-
ting, post-moderniteit, post-geschiedenis 
enzovoorts, aanleiding kortom tot een 
nieuw conservatisme’.10

Die interpretatie van de Strada Novissima 
(en dus van de westerse architectuur in 
1980) door Habermas was, zoals uit een 
blik op de verschillende bijdragen is geble-
ken, te nauw – maar zijn tekst toont wel de 
invloed aan die de architectuurbiënnale en 
het ‘probleem’ van het architecturale post-
modernisme hebben uitgeoefend. Met de 
kwestie van de impact van architectuur, en 
van de toenemende ontevredenheid of  zelfs 
onverschilligheid van het ‘grote publiek’ 
ten opzichte van de architectuur, was de 
problematiek in 1975 op gang getrokken – 
dat gebeurde op exemplarische wijze op het 
congres in Eindhoven. Op nauwelijks vijf  
jaar tijd is deze ‘crisis van de architectuur’ 
verlegd van de werkelijkheid van het publie-
ke domein en van de huisvesting, naar de 
pseudowerkelijkheid van de biënnale – van 
de tentoonstelling of  representatie van de 
architectuur. Dat is de meest diepgaande 
‘postmodernisering’ van deze kunsttak: 
zelfs de architectuur is, als laatste en meest 
materiële van alle kunstvormen, een ‘simu-
lacrum’ geworden (om een ‘postmoderne’ 
term van Baudrillard te gebruiken).

Koolhaas was zich duidelijk bewust van 
deze nieuwe conditie waarbinnen zijn gene-
ratie moest werken: ‘Preempting architec-

ture’s actual disappearance, this avant-gar-
de is experimenting with real or simulated 
virtuality, reclaiming, in the name of  modes-
ty, its former omnipotence in the world of  
virtual reality (where fascism may be pur-
sued with impunity?).’11 Vanuit het besef  
niet in staat te zijn de samenleving te bou-
wen en ingrijpend te veranderen, is de archi-
tectuurwereld op zichzelf  teruggeplooid, en 
heeft ze een niche geconstrueerd waarbin-
nen het experiment voluit werd toegestaan, 
waar de architect niet alleen maar ‘een god 
is in zijn eigen gedachten’ en de impasse kan 
bezweren. Deze cultuur is verwekt tijdens de 
crisis van de jaren 70, en is als het ware 
geboren op de biënnale van 1980 – een eve-
nement dat sindsdien nog steeds als de hoog-
mis van de architectuurcultuur geldt.

In 1974 heeft de Italiaanse architectuur-
historicus Manfredo Tafuri de beste samen-
vatting gegeven van die crisis. Hij deed dat al 
meteen in de titel van zijn beroemde essay 
L’architecture dans le boudoir. The language of  
criticism and the criticism of  language.12

Volgens Tafuri heeft architectuur geen 
gedeelde sociale betekenis meer en spreekt ze 
een ‘stomme’ taal. De architect-intellectueel 
is niet alleen van de massa gescheiden door 
een kloof, de massa kijkt ook ongeïnteres-
seerd de andere kant uit. Architectuur 
bevindt zich in een boudoir: architecten 
maken architectuur voor architecten, tegen 
beter weten in, vanuit de hoop dat het isole-
ment van de architectuur ooit doorbroken 
zal worden, en vanuit het besef  dat een leek 
die komt kijken bijna altijd een toerist is. Over 
de biënnale schreef  Tafuri: ‘With his Strada 
Novissima of  1980, Portoghesi had demon-
strated a very different sense of  spectacle, 
confining wood and papier-mâché to the 
realm of  ‘fiction’: a development of  a new 
realm opened to the architectural imaginati-
on by more modern circuits of  information 
and consumption.’13 De architecturale ver-
beelding heeft tussen 1975 en 1980, ten 
gevolge van een onoplosbare crisis, het 
domein van de fictie opgezocht. Binnen dat 

domein, waarin de kritische materialiteit van 
de gebouwde omgeving werd gesimuleerd, 
had de architectuur weer een toekomst.
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Een in de sterren geschreven plan
Gesprek met Geert Bekaert over het postmodernisme in de architectuur

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Christophe Van Gerrewey: Zoals je weet zijn 
ondertussen bijna al je teksten digitaal beschik-
baar. Dat maakt het mogelijk om na te gaan 
waar en wanneer je de termen ‘postmodernis-
me’ en ‘postmodern’ hebt gebruikt. Al in 1962, 
in een tekst over het museum van Peggy 
Guggenheim in Venetië, gepubliceerd in het tijd-
schrift De Linie, merk je verbaasd op dat ‘onze 
baardige jongeren en hun meisjes aan het 
Guggenheim-palazzo aan het Canal Grande 
voorbijvaren’. Je stelt vervolgens de vraag: 
‘Heeft de moderne kunst voor hen die zich reeds 
in een postmoderne tijd voelen niets meer te 
zeggen?’ Je lijkt te betreuren dat er steeds min-
der aandacht is voor de modernistische avant-
garde, en dat het publiek elders naar ‘nieuwe’ 
kunst op zoek gaat – bijvoorbeeld op de biënnale 
van Venetië.
Geert Bekaert: Ik heb de term ‘postmodern’ 
toen onbewust gebruikt: ik was zeker nog 
niet op de hoogte van het debat over het 
postmodernisme, dat al op beperkte schaal 
aan de gang was. Ik probeerde in dat artikel 
uiting te geven aan mijn ervaring: de kunst 
die in 1962 op de biënnale werd getoond, 
was tweedehands in vergelijking met die 
van het Guggenheim, en toch werd er meer 
aandacht aan besteed. De collectie van 
Peggy Guggenheim was zeker beperkt – ze 
richtte zich vooral op het vooroorlogse sur-
realisme – maar toch gebeurde daar iets dat 
op de biënnale ontbrak. Ik vond dat de actu-
ele kunst onderdeed voor de consistentie 
van haar collectie.
C.V.G.: Misschien had je het over het aanbreken 
van een postmoderne tijd om aan te geven dat 
het publiek niet meer tevreden was met de 
modernistische kunst, en op zoek ging naar 
alternatieven?
G.B.: Ik had niet het gevoel dat er alternatie-
ven werden aangeboden. Het modernisme 
werd zeker afgewezen, maar wat in de plaats 
werd gesteld bezat een grote zelfgenoeg-
zaamheid. De ‘nieuwe’ kunst van toen was 
niets meer dan een kopie van het moder-
nisme – een kopie die op een uiterst door-
zichtige manier als oorspronkelijk werd 
gepresenteerd.
C.V.G.: Ben je geschrokken toen het postmoder-
nisme vervolgens in de jaren 70 en 80 tevoor-
schijn kwam? Zeker in de architectuur gebeurde 
dat op een heel zichtbare en expliciete manier. Ik 
heb architectuurgeschiedenis gevolgd bij 
Francis Strauven, en ik herinner me dat hij tij-
dens zijn colleges benadrukte dat hij nooit had 
durven dromen dat er zoiets als het postmoder-
nisme zou opdagen. Het was een schok! Heb je 
dat ook zo ervaren?
G.B.: Nee, ik heb de opkomst van het post-
modernisme als vanzelfsprekend ervaren. 
Nu goed, Francis Strauven is in zekere zin 
een rechtlijnige modernist, hoewel zijn 
belangrijkste studieobject, Aldo van Eyck, 
het modernisme altijd heeft gerelativeerd of  
bekritiseerd.
C.V.G.: Toch kan ik me moeilijk voorstellen dat 
je zelf  niet ook bent vertrokken vanuit een tradi-
tie van modernistische abstractie, waarin eer-
der het wegnemen van ornament of  overdaad 
vooropstond, dan het opzichtig tonen van tekens 
of  betekenissen. Als ik kijk naar de kunst die je 
in 1958 voor de tentoonstelling Ars Sacra 
hebt geselecteerd… je kan toch moeilijk zeggen 
dat je daar de weg van het postmodernisme hebt 
geplaveid?
G.B.: Het wordt erg ingewikkeld als je de 
problematiek van Ars Sacra erbij betrekt. Ik 
ben toen binnen het religieuze modernisme, 
dat ik schandalig vond en dat mij op alle 
mogelijke manieren tegen de borst stuitte, 
op zoek gegaan naar authenticiteit en waar-
achtigheid. Die bleek inderdaad te vinden 
binnen de moderne kunst – maar het ging 
daarbij om kunst die niet anders kon dan 
modern zijn, omdat je niet anders kan dan 
van je eigen tijd zijn, anders wordt het bela-
chelijk. En toch waren die manifestaties niet 
aan een school of, zo je wil, aan het moder-
nisme gebonden. Je moet alles altijd relati-
veren: je kan niet anders dan op een bepaald 
moment positie kiezen – zoals ik met Ars 
Sacra heb gedaan – maar die positie wordt 
altijd bepaald door een heleboel factoren. 
De fundamentele houding blijft echter 

dezelfde. Zo is het mogelijk – ik overdrijf  nu 
een beetje – dat je op het ene moment het 
postmodernisme verdedigt om het op een 
ander moment af  te vallen. Voorwaarde is 
dan dat je er betekenis aan geeft en je afwij-
zing of  je verdediging beargumenteert. In 
zekere zin is dat de grondbetekenis van de 
postmoderne conditie.
C.V.G.: Dat is niet evident. Je kan flexibel zijn en 
je houding relativeren – maar hoe weet je wan-
neer je je moet verzetten tegen een bepaalde 
nieuwigheid die zich aandient?
G.B.: Je kan en je moet je daar niet tegen 
verzetten, zoals ik me ook niet tegen het 
postmodernisme verzet heb. Het komt erop 
aan door de oppervlakte naar de essentie te 
kijken, geval per geval. Er was in mijn ogen 
bijvoorbeeld niets tegen in te brengen dat 
Charles Vandenhove in de jaren 80 plots 
historiserende zuilen ging gebruiken, aan-
gezien ze op een concrete en vanzelfspre-
kende manier waren geïntegreerd in een 
nieuw werk. In mijn ogen veranderde zijn 
aanpak daar niet wezenlijk door. Met zijn 
gebruik van tempelfrontons werd het lasti-
ger, daar bereikte hij de limiet van de nood-
zaak. Je zag dat hij op zulke momenten 
ernaar zocht om een vorm van buitenaf  te 
introduceren. Toch was net dat het positieve 
van het postmodernisme: alles werd weer 
mogelijk, de menselijke activiteit werd niet 
meer ingeperkt.
C.V.G.: Het postmodernisme in de architectuur 
lijkt nochtans vanuit een openlijke afkeer van het 
modernisme voort te komen, en zelfs vanuit een 
verbod op het merendeel van de bestaande praktij-
ken. De stroming valt in die zin samen met een 
zoektocht naar alternatieven, naar een ‘andere’ 
architectuur op maat van het publiek. Het post-
modernisme zoekt een antwoord op een crisis van 
de architectuur die je zelf  vaak onderkend hebt.
G.B.: In zekere zin heb ik in 1967 al duide-
lijk op die crisis gewezen, toen ik Het einde 
van de architectuur publiceerde. De termen 
die gebruikt werden zijn niet zo belangrijk: 
Het einde van de architectuur is geen postmo-
dernistisch manifest, en het is dus ook geen 
algemene afwijzing van het modernisme. 
De term zelf  komt er niet in voor, maar waar 
het op neerkomt is dat je beseft dat de archi-
tectuur niet meer op een vanzelfsprekende 
en algemeen aanvaarde wijze de samenle-
ving kan vormgeven. Wat ik altijd heb 
benadrukt, is dat de architecten die crisis 
niet kunnen oplossen en dat ze dat eigenlijk 
ook niet mogen proberen. Het verlangen om 
dat toch op een definitieve manier te doen, 
kan je als een verkeerde gerichtheid van het 
postmodernisme beschouwen.
C.V.G.: Een van de elementen van de crisis in 
die periode bestaat er precies in dat het moder-
nisme wordt verweten geen antwoord te bieden 
op de kloof  tussen de architect en de massa, tus-
sen de elite en de gewone mens. Architecten zijn 
gaan werken volgens abstracte idealen die ‘de 
mensen’ niet meer begrijpen: het utopische pro-
ject van het modernisme, dat pretendeerde zich 
tot iedereen te richten en een universele taal te 
hanteren, is mislukt.
G.B.: Daar valt niks tegen in te brengen, 
maar het is tegelijkertijd slechts gedeeltelijk 
juist. Ik wou toen – en niet alleen toen – het 
isolement van de architectuur doorbreken 
zonder de architectuur wezenlijk te veran-
deren. Charles Jencks en de ‘echte’ postmo-
dernisten deden het tegendeel: ze bleven 
binnen de architectuur opereren, ze stelden 
andere vormen voor, andere ontwerpme-
thodes, en ze wilden de architectuur zelf  
veranderen. Dat heb ik nooit als een oplos-
sing beschouwd. Dat was het wezenlijke 
misverstand van het postmodernisme: het 
was een correcte interpretatie van de wer-
kelijke situatie, maar in feite is het meteen 
ontaard, binnen het architectuurontwerp 
en ook binnen de architectuurwereld zelf, 
tot een vormelijke doctrine.
C.V.G.: Zou je die neiging met een meer actuele 
term ‘architecturaal populisme’ kunnen noe-
men? Je hebt je bijvoorbeeld verschillende keren 
afgezet tegen de studentenhuisvesting ‘de 
Mémé’ van Lucien Kroll, in 1972 voltooid in 
Woluwe – een gebouw dat een heel chaotische 
aanblik heeft en dat zo strikt mogelijk de moder-
nistische eenvoud wil vermijden. Het is ook 
opgenomen in The Language of  Post-Modern 
Architecture van Charles Jencks.

G.B.: Kroll heeft over dat gebouw verhaal-
tjes verteld die hij zelf  niet eens geloofde. 
Om zogenaamd te benadrukken dat de 
architect geen dwingende vorm oplegt, 
heeft hij beweerd dat de werkman improvi-
seerde bij het aanbrengen van decoratieve 
elementen. Dat was helemaal niet waar. De 
studenten konden zelf  een kamertype kie-
zen. Hij liet zelfs de keus voor zogenaamd 
‘fascistische’ kamers open. Dat heeft nooit 
gewerkt, en dat is ook in zijn later werk dui-
delijk gebleken. Zo’n aanpak slaat om in een 
barokke verbeelding van de architect, eer-
der dan dat er echt gewerkt wordt met 
populaire verlangens. Dat die populistische 
tendensen toch betekenis hebben gehad en 
toch zijn opgemerkt, bewijst alleen maar 
dat architectuur meer is dan plastische 
vorm.
C.V.G.: En toch blijft het een probleem dat 
uitermate zichtbaar werd in het postmodernis-
me: wat moet een architect doen om aansluiting 
te vinden bij het grote publiek?
G.B.: Het publiek is niet met architectuur 
bezig. De kloof  waar je over spreekt kan je 
niet vullen. Dat was ten tijde van het post-
modernisme zo, en dat is nog altijd zo. Om 
een actueel voorbeeld te geven: Bob Van 
Reeth heeft een uitbreiding gebouwd aan 
het klooster van West-Vleteren. Natuurlijk 
zijn de initiatiefnemers gepassioneerd door 
architectuur, en natuurlijk waren de ver-
bouwing en de nieuwbouw absoluut nood-
zakelijk. En toch zijn een aantal leden van 
de orde niet met architectuur bezig en zijn 
ze er zelfs niet mee opgezet. Ze zaten veel lie-
ver in hun neogotisch en schabouwelijk 

gebouw dan in de nieuwbouw van Van 
Reeth! De architect moet die situatie nege-
ren. De architectuur kan niet anders dan 
een norm stellen.
C.V.G.: Je zou dat een tragische situatie kunnen 
noemen.
G.B.: Het is een tragische situatie, maar die 
situatie geldt ook voor de literatuur, voor 
het theater of  voor de beeldende kunst. Het 
zijn de grote dilemma’s die op het eind van 
de negentiende eeuw ontstaan zijn en waar-
uit het modernisme precies is voortgeko-
men.
C.V.G.: Een ander alternatief  dat in het post-
modernisme wordt opgezocht, kan je beschou-
wen als een extreme affirmatie van die crisis. 
Een architect als Peter Eisenman beoefent for-
mele experimenten, die je in een tekst uit 1981 
hebt omschreven als ‘de uitdrukking van de 
onmogelijkheid van de architectuur om het 
sociale nog vorm te geven’.
G.B.: Dat blijft waar, denk ik, maar het wil 
niet zeggen dat het werk van een architect 
als Eisenman geen zin heeft. Het speelt een 
rol, het heeft een zekere relevantie. 
Eisenman heeft meermaals beweerd dat hij 
net zo goed in karton zou kunnen bouwen: 
het gaat voor hem om spelen met de vorm. 
Er is trouwens geen enkele architect die 
daaraan ontsnapt, maar Eisenman maakt 
het expliciet. Het zijn de extreme vormen, 
zeker in het postmodernisme, die het duide-
lijkst de tendensen tonen die overal onder-
liggend aan het werk zijn.
C.V.G.: Als Eisenman de crisis benadrukt, als 
Jencks de crisis wil oplossen – is Koolhaas dan 
een architect die de crisis negeert? In 1982 

OMA/Rem Koolhaas

bijdrage Strada Novissima, Architectuurbiënnale Venetië, 1980. Foto: Geert Bekaert
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schrijf  je dat voor hem en voor zijn bureau 
OMA ‘de postmoderne discussie onbestaand is’. 
Koolhaas doet alsof  het postmodernisme zich 
niet aandient.
G.B.: Dat klopt.
C.V.G.: Een tekst die je vaak hebt geciteerd in 
relatie tot het postmodernisme is Het moderne 
– een onvoltooid project van Jürgen Habermas 
uit 1980. Die tekst is door Habermas geschre-
ven in reactie op de architectuurbiënnale van 
Venetië van 1980, waarin het postmodernisme 
voor het eerst aan de wereld werd getoond. 
Habermas verzette zich tegen die tentoonstel-
ling en tegen deze postmoderne optie in het alge-
meen. Hij wou de erfenis van de Verlichting en 
van het moderne project niet loslaten.
G.B.: Ook tegenover die tekst van Habermas 
kan je alleen maar een dubbele houding 
aannemen. In zekere zin heeft hij gelijk als 
hij het postmodernisme interpreteert als 
een uitzuivering of  een explicitatie van het 
modernisme. Maar langs de andere kant 
houdt hij vast aan een al te idealistische 
opvatting ervan, en daarmee raak je er 
nooit uit – zeker niet wat de architectuur 
betreft. Het is altijd mijn algemene houding 
geweest architectuur tegelijkertijd te affir-
meren en te relativeren, en een doctrinair 
modernistische houding staat die ambiguï-
teit in de weg. Het had volgens mij ook geen 
zin om die biënnale af  te wijzen als een 
manifest van het postmodernisme, zoals 
Habermas deed. Ik heb de Strada Novissima 
ervaren als een samenvatting van alle 
mogelijke architectuurbenaderingen, een 
perfecte weergave van de situatie van de 
architectuur op dat moment, vooral omdat 
ook de individuele aanpak van elke archi-
tect op een bijzondere manier tevoorschijn 
kwam. Het was niet zozeer een manifest als 
wel een opeenstapeling van verschillende 
houdingen.
C.V.G.: Koolhaas is ook aanwezig op die biën-
nale. In plaats van een echte gevel te maken met 
historische verwijzingen, trekt hij een zeil in 
textiel op. Je schrijft over die ingreep dat hij zich 
afschermt tegen ‘de drukdoenerij van de post-
moderne straat’.
G.B.: Hij weigert een gevel te maken. Hij 
neemt het thema eigenlijk niet au sérieux. 
Achter dat scherm wil hij gewoon zijn 
architectuurprojecten tonen, in een klas-
sieke tentoonstelling.
C.V.G.: Is Koolhaas dan niet ook een koppige 
modernist? Wil hij dan niet net als Habermas 
het onvoltooide project van het moderne verder-
zetten?
G.B.: Ja, dat heeft hij zelf  vaak beweerd in 
die periode, dat hij de moderne beweging 
een tweede kans wou gunnen. Toch denk ik 
niet dat hij in de termen van Habermas 
denkt of  dacht. Koolhaas is een groot archi-
tect, hij maakt werken – hij is eigenlijk geen 
denker, hij denkt niet in idealistische con-
cepten. Hij neemt geen standpunt in, dat is 
zelfs in actuele interviews nog steeds zo, en 
dat blijkt ook uit de verscheidenheid van 
zijn architectuurprojecten.
C.V.G.: Je gebruikt de term postmodernisme 
ook een aantal keer in teksten over de Cogels-

Osylei in Antwerpen, een negentiende-eeuwse 
straat vol huizen met zeer verschillende en over-
dadige gevels – een straat die je met de Strada 
Novissima zou kunnen vergelijken.
G.B.: Natuurlijk! De Cogels-Osylei is een 
typische uiting van het eclectisme, zonder 
exclusieven. Alle mogelijke houdingen, 
tegenover het verleden, tegenover de toe-
komst, staan daar op een rij. Het is een heel 
andere houding dan het gecodificeerde 
modernisme, waarin werd gezocht naar een 
uitdrukkelijke eenheid. In de Cogels-Osylei 
is ook een eenheid aanwezig, maar van een 
andere bepaaldheid en met een heel andere 
zichtbaarheid.
C.V.G.: Het is een proeve van een aanpak die 
nochtans moeilijk te actualiseren is. Een ander 
icoon van de postmodernistische architectuur 
in België is het psychopedagogisch instituut in 
Wasmes, in 1981 gebouwd door Guchez en 
Nunez: een uitermate eclectisch gebouw, een 
soort imitatie van een stad vol fragmenten, bin-
nenstraten en pleintjes.
G.B.: Dat is een spielerei, iets dat een 
moment lang kan bekoren, maar het heeft 
geen enkele substantie. Het is ook Giancarlo 
De Carlo overkomen (en vele andere post-
modernistische architecten): zijn laatste 
werk is van een oppervlakkige, ongebonden 
verbeelding, die niets met architectuur te 
maken heeft. Je kan het als een decor 
beschouwen dat morgen weer zal worden 
afgebroken. Ik denk dus niet dat het ons 
gegund is om nog iets als de Cogels-Osylei te 
bouwen. Je kan de oude stedelijke modellen 
of  de oude complexiteit onmogelijk naboot-
sen, zoals Maurice Culot dat in België heeft 
geprobeerd. In Nederland zijn er ook vol-
strekt nieuwe straten ontworpen waarin 
verschillende architecten werden uitgeno-
digd om elk één huisje te bouwen: het leidt 
tot een vreemde manifestatiedrang en tot 
vaak uitzinnige resultaten. Het ideaal dat in 
de Cogels-Osylei tot uitdrukking komt – en 
dat je inderdaad het ideaal van het postmo-
dernisme zou kunnen noemen – kan je wel 
in één werk leggen.
C.V.G.: Ik heb de indruk dat je in de eerste helft 
van de jaren 80 nagaat of  het postmodernisme 
de voortzetting is van het modernisme in een 
andere vorm – en dat je dus met andere woorden 
de these van Habermas uittest. In teksten uit de 
tweede helft van de jaren 80 lijk je eerder een 
postmoderne conditie te onderstrepen – in de 
betekenis van Lyotard en ‘het einde van de grote 
verhalen’. In een tekst uit 1985 schrijf  je: ‘De 
ambivalentie van het modernistisch project is in 
het postmodernisme onder ogen gezien. Alles 
wat in naam van een exclusieve synthese was 
uitgesloten, mag opnieuw in verwondering 
bekeken en betast worden, ontdekt en voortdu-
rend nieuw ontdekt worden. De wereld is er, in 
zijn onoverzichtelijkheid en onsamenhangend-
heid, om gemaakt te worden en vernieuwd te 
worden. We zijn niet langer de uitvoerders van 
een in de sterren geschreven plan.’
G.B.: Dat is inderdaad essentieel, die verwe-
zenlijking is de grootste verdienste van het 
postmodernisme.
C.V.G.: Die eliminatie van de grote verhalen 

maakt ook de weg vrij voor het singuliere werk. 
‘In een postmodern tijdperk’, schrijf  je in een 
recensie van een tentoonstelling van postmo-
derne architectuur in Duitsland uit 1985, ‘is 
het overigens ook zo dat de zwakheden zich snel-
ler manifesteren omdat ze niet meer kunnen 
schuilgaan achter een algemeen aanvaard 
model, maar dat elk werk zichzelf  moet waar-
maken.’ Is het dat wat je bedoelt als je zegt dat 
het ideaal van de Cogels-Osylei toch nog in één 
werk gelegd kan worden?
G.B.: Het komt erop neer dat je oplossingen 
moet vinden in het werk zelf, keer op keer, 
zonder vooroordelen of  voorafgaandelijke 
principes, dat is het belangrijkste.
C.V.G.: Sinds de opkomst van het postmoder-
nisme hebben er zich alleszins geen nieuwe nor-
men of  algemene modellen meer aangeboden 
waaraan architectuur of  kunst getoetst kan 
worden. In die zin leven we dus nog steeds in een 
postmoderne conditie, tot vandaag…
G.B.: Niet enkel tot vandaag – als je het 
postmoderne opvat als de afwezigheid van 
algemeen geldende principes, dan zijn we 
altijd postmodern geweest en zullen we 
altijd postmodern blijven! Daarom kan je 
het postmodernisme niet binnen een 
bepaalde historische context plaatsen. Met 
het modernisme kan je dat eventueel nog 
wel doen – alhoewel, ik herlees momenteel 
laatnegentiende-eeuwse romans: die zijn 
volledig actueel, alle problemen van van-
daag staan erin beschreven, en ze ontken-
nen ook elke mogelijkheid tot historisering.
C.V.G.: In de jaren 90 is het nochtans zo dat je 
de term postmodernisme steeds vaker in een 
negatieve context gebruikt… het postmodernis-
me wordt bijna steeds afgewezen.
G.B.: Je moet een onderscheid maken tus-
sen een postmoderne conditie en een post-
modernistische architectuur. De term post-
modernisme is in de architectuur 
gaandeweg verengd tot een doctrine, tot een 
historiserende stijl. Al in een lezing die ik in 
1988 over het postmodernisme heb gege-
ven, heb ik benadrukt dat het een achter-
haald begrip is. Als de term nu nog gebruikt 
wordt, dan nog enkel voor redelijk weerzin-
wekkende fenomenen, zoals de exclusieve, 
historisch geïnspireerde woonkazernes 
voor de superrijken.
C.V.G.: Je zou bijna medelijden krijgen met de 
term: Het postmodernisme is, zoals je in 1996 
schrijft, ‘geruisloos verdwenen’.
G.B.: De term is nutteloos geworden. Het 
heeft vandaag niet veel zin om onszelf  nog 
als postmodern te beschouwen. Nochtans is 
er vaak naar een term ter vervanging 
gezocht: er worden voortdurend nieuwe 
schooltjes en sekten gelanceerd, maar niets 
blijkt even sterk aan te slaan als het postmo-
dernisme destijds.
C.V.G.: In een tekst uit 2008 over het 
Zuiderterras in Antwerpen van Bob Van Reeth 
uit 1989 schrijf  je dat het postmodern genoemd 
kan worden omdat ‘het taboes heeft opengebro-
ken’. In een tekst uit hetzelfde jaar schrijf  je dat 
België, en de architectuur in België, altijd post-
modern is geweest: ‘De generaties lopen door 
elkaar. Er is geen strenge afbakening, zoals er 

ook geen begrenzing van stijlen is. Verschillende 
interpretaties van het modernisme spreken 
elkaar niet tegen, maar vullen elkaar aan. Het 
modernisme is nooit een doctrine geworden, 
evenmin als het postmodernisme.’
G.B.: Dat klopt, daar heb ik ook in Het einde 
van de architectuur op gewezen, evenwel 
zonder, zoals ik al zei, de term zelf  te gebrui-
ken. Toen het postmodernisme modieus 
werd, heb ik het als een bevestiging 
beschouwd van wat ik altijd heb aangeno-
men: De architectuur – en al zeker de archi-
tectuur in België – laat zich niet in een 
beperkt aantal ‘grote verhalen’ classifice-
ren.
C.V.G.: In een lezing over Paul Valéry in 2009 
heb je het volgende gezegd: ‘Hij houdt zich afzij-
dig van trends en wil er vooral geen nieuwe lan-
ceren zoals bijvoorbeeld het postmodernisme. 
In feite heeft hij de ontwikkelingen van vandaag 
en onze actuele houdingen vanuit zijn eigen 
benadering bijzonder spits geformuleerd en er 
een universele betekenis aan weten te geven.’ 
Heb je het dan niet vooral over jezelf, eerder dan 
over Valéry?
G.B.: Dat is mogelijk.
C.V.G.: Ik blijf  het toch vreemd vinden dat je 
nooit terminologische zekerheid hebt nage-
streefd. Je lijkt nooit naar definitieve woorden te 
hebben verlangd. Je had er ook voor kunnen kie-
zen om het postmodernisme niet meer los te 
laten, om de term te blijven gebruiken.
G.B.: Ik heb het al gezegd: er zijn geen uni-
versele principes, de wereld is altijd postmo-
dern geweest – waarom zou ik dat dan nog 
blijven benadrukken? De vraag is waar je 
het meeste aandacht aan wenst te besteden. 
Ik wil niet bezig zijn met intellectuele trends 
die een eigen leven gaan leiden. Het is 
immers ook mogelijk om die trends te rela-
teren aan de totaliteit. Dat heb ik proberen 
te doen. Het is een typisch westerse hebbe-
lijkheid om alles in tendensen te willen vast-
leggen – dat is zo sinds de Verlichting, en de 
Verlichting blijft in dat opzicht de eeuwige 
referentie. Het is niet verwonderlijk dat bin-
nen die catalogiseringsdrang nooit een defi-
nitieve plaats is gevonden voor de architec-
tuur… De architectuur zal altijd blijven 
ontsnappen, zelfs aan de etiketten postmo-
dernistisch of  postmodern.
C.V.G.: De keuze om voor verrassingen open te 
staan, om niet te kiezen voor één duidelijk 
benoemde levenshouding, brengt, naar ik me 
kan voorstellen, persoonlijke moeilijkheden met 
zich mee. Hoeveel makkelijker zou het leven zijn 
als alles definitief  door één model werd ver-
klaard! Hoe moeilijk is het om er iedere keer 
voor te kiezen om niet te kiezen?
G.B.: Daar ga je te ver: ik kies er niet voor om 
niet te kiezen – ik kies iedere keer opnieuw.
C.V.G.: Akkoord, maar het maakt je aanpak ook 
vatbaar voor kritiek. Wie het traject van je 
omgang met het postmodernisme bekijkt, kan 
zich de vraag stellen: wat is het nu eigenlijk?
G.B.: Dat weet ik zelf  ook niet. Maar je hebt 
gelijk dat het in zekere zin comfortabeler 
lijkt om definitief  voor één houding te kie-
zen, één set van termen, noties en begrip-
pen die je de rest van je leven blijft herha-
len…
C.V.G.: Critici van het postmodernisme stellen 
het als wereldbeschouwelijk model geregeld 
gelijk aan de onbegrensdheid van het kapitalis-
me. Er is geen algemeen model meer, er zijn 
geen denkkaders waarmee kritiek kan worden 
uitgeoefend – dus: anything goes, alles is 
mogelijk, voor alles is er wel iets te zeggen… het 
postmodernisme is eigenlijk de ideologie van het 
kapitalisme – een ander ‘-isme’ dat je nooit echt 
hebt gehanteerd.
G.B.: Anything goes – daar ben ik het abso-
luut niet mee eens. Je kiest voortdurend. Je 
kan niet anders dan voortdurend kiezen en 
zeggen wat kan en wat niet kan. Maar het 
gaat om de normen die je gebruikt, en die 
normen kunnen niet wortelen in idealisti-
sche kaders. Je kiest vanuit een bepaalde 
ervaring van het leven, je moet voortdu-
rend je traject uitzetten. Je kan niet in het 
wilde weg zeggen dat alles mogelijk is, dat is 
niet waar. Hetzelfde geldt voor het kapita-
lisme – wat is het kapitalisme? Het is in alle 
geval duidelijk dat het momenteel niet 
werkt, maar dat hoeft geen reden te zijn om 
het definitief  af  te wijzen. Je kan je echter 
onmogelijk neerleggen bij de toestand van 
vandaag. Het gaat dus niet om onverschil-
ligheid of  om willekeur, integendeel. Maar 
de postmoderne houding is inderdaad niet 
altijd comfortabel… En dan is precies de 
vraag: kunnen wij comfortabel leven? Wie 
comfortabel leeft…
C.V.G.: …is een charlatan?
G.B.: Ja, meestal wel.

Charles Vandenhove

Paviljoen Middelheim, Antwerpen, 1992. Foto: Geert Bekaert
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1.

Dirk Pültau: In een eerste ronde hadden we 
graag vernomen hoe jullie in aanraking zijn 
gekomen met begrippen als postmodernisme, 
het postmoderne of  postmoderniteit, en welke 
betekenis die termen toen voor jullie hadden. 
Jeroen, hoe heb jij die termen leren kennen?
Jeroen Boomgaard: Ik hoorde de notie post-
modernisme voor het eerst van Sebastián 
Lopéz. Sebastián is afkomstig uit Argentinië 
en werd in 1981 aangesteld als docent aan 
de Universiteit van Amsterdam (UvA), twee 
jaar voordat ik er zelf  aan de slag ging. Hij 
kende het begrip uit de Spaanse literatuur-
theorie, waar het al vanaf  de jaren 50 
gebruikt werd. Ik was meteen gecharmeerd 
door het discours dat erachter schuilging, 
en dat is tot op heden zo. 
D.P.: Wat beviel je precies?
J.B.: De zwaarmoedige oppervlakkigheid, 
het pessimistische optimisme dat eruit 
sprak. Het postmodernisme bracht een dub-
bele boodschap. Enerzijds poneerde het dat 
er geen waarheid is. Anderzijds ging het 
ervan uit dat we gevangen zitten in allerlei 
structuren waar we geen vat op hebben. Dat 
waren de twee uitgangspunten. Voor mij 
werkte het postmodernisme enorm bevrij-
dend. Het bood een uitweg uit het marxis-
me, dat de kunstgeschiedschrijving in die 
tijd domineerde en waar ik behoorlijk mee 
worstelde. Ik behoorde zelf  tot een harde 
kern van neomarxistische kunsthistorici, 
maar voelde me er helemaal niet thuis.
D.P.: Wat stoorde jou aan het marxisme?
J.B.: Het meest bedrukkend vond ik de more-
le bril waarmee het marxisme naar de eigen 
tijd keek. Het heden werd er steevast gezien 
als de voorbereiding van een betere toe-
komst. Het neomarxisme worstelde ook 
ontzettend met moderne kunst. Met Frank 
ging ik vaak naar bijeenkomsten ten huize 
van Berthold Hinz, die door hem als gastdo-
cent naar de UvA was gehaald, waar over de 
meest onbenullige realistische schilderijtjes 
gediscussieerd werd alsof  het grote kunst 
betrof. 
Frank Reijnders: Hinz verdedigde zelfs de 
Leipziger Schule – de kunst van realistische 
DDR-schilders als Werner Tübke en Willi 
Sitte. Kunstenaars die enorme wandschil-
derijen maakten over het lot van het prole-
tariaat.
J.B.: Echte waarheidsschilders! Het postmo-
dernisme gaf  me het gevoel dat er veel 
mogelijk was, dat het denken opnieuw kon 
worden uitgevonden. Het bood de mogelijk-
heid om op een frisse manier naar kunst te 
kijken.
D.P.: Frank, hoe heb jij met het postmodernis-
me kennisgemaakt?
F.R.: Op een heel vreemde manier. Kort na 
de publicatie van mijn proefschrift Kunst — 
geschiedenis, verschijnen en verdwijnen dat ik 
in 1984 aan de Universiteit van Amsterdam 
had verdedigd, werd ik op allerlei fora uitge-
nodigd. Op een ervan, in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam, haalde plots 
iemand uit naar wat hij mijn postmoderne 
visie noemde. Wellicht had die persoon het 
over Michel Foucault en Jean Baudrillard, 
de denkers waarop ik mij in het proefschrift 
baseerde. Het werd nog gekker toen ik na 
afloop met een aantal kunstenaars in 
gesprek raakte – onder wie Rob Scholte, 
Peer Veneman en Niek Kemps – die zich 
‘postmodern’ noemden en zich aangespro-
ken voelden door de ‘postmoderne’ visie die 
ik in het Stedelijk naar voren had gebracht. 
Ik werd dus voor het eerst met de term 
geconfronteerd doordat ik zelf  postmodern 
werd genoemd, en daar heb ik meteen een 
allergie voor de term aan overgehouden. 
Wat later, in 1986, verscheen What is Post-
Modernism? van Charles Jencks. Jencks’ 
boek bevat een hoop ideeën die ik al lang 
kende uit Learning from Las Vegas van Robert 
Venturi, Denise Scott Brown & Steven 
Izenour, een boek uit de jaren 70, maar die 
hij onder de vlag van het postmodernisme 
presenteerde. Dat maakte de term zo moge-
lijk nog meer verdacht. Het postmodernis-

me had alles van een mediahype. Het begrip 
lag lekker in de mond. Het werd gebruikt om 
mensen in hokjes te stoppen – want ofwel 
was je postmodern, ofwel was je het niet. Ik 
hou niet van dat soort begrippen en ik heb 
de term dan ook van meet af  aan zoveel 
mogelijk vermeden. Ik heb wel besloten om 
te onderzoeken wat er achter de notie ‘post-
modernisme’ schuilging nadat ik als post-
modern was gecatalogeerd.
D.P.: Wat was je conclusie?
F.R.: Die was behoorlijk verrassend. Het 
bleek namelijk dat ik veel zaken die in de 
jaren 80 als ‘postmodern’ werden omschre-
ven met de jaren 60 associeerde. Ik had ze 
ervaren in mijn jeugd. 
D.P.: Kan je iets over jouw ‘postmoderne jeugd-
ervaringen’ vertellen?
F.R.: Toen ik midden jaren 60 aan mijn stu-
die kunstgeschiedenis begon, mocht je je 
niet met moderne, laat staan hedendaagse 
kunst bezighouden; die kunst was immers 
te recent om wetenschappelijk te kunnen 
worden bestudeerd… Maar nauwelijks 

enkele jaren later was ik de eerste die een 
scriptie schreef  over een modern kunste-
naar, Henri Matisse. Ik was gefascineerd 
door de popcultuur en het werk van Andy 
Warhol – allemaal zaken waar een kunst-
historicus zijn handen moest van afhouden 
– en bewoog me in een milieu van mensen 
die ervan hielden om zich op allerlei actuele 
fenomenen te storten. Die fascinatie voor de 
actualiteit heeft me ervan bewust gemaakt 
dat je altijd aan je tijd gebonden bent. Of  je 
nu onderzoek doet naar Picasso of  naar de 
Middeleeuwen, je kan jezelf  en de context 
waarbinnen je opereert nooit wegcijferen. 
Ik heb dat besef  als een echte doorbraak 
beleefd. Het was een afrekening met de illu-
sie dat de kunsthistorische werkelijkheid 
waardevrij bestudeerd kan worden. Wat 
men in de jaren 80 postmodern noemde – 
het verdwijnen van de grote verhalen en 
van het grote Doel, het feit dat we geen iden-
tificatiemodellen meer hebben om ons han-
delen op te baseren – had ik dus al vijftien 
jaar eerder ervaren. 

D.P.: Maar toen had je kennelijk nog niet met 
zogenaamd ‘postmoderne’ denkers als Foucault 
en Baudrillard kennisgemaakt. In jouw boekje 
Marx, Burckhardt en het probleem van de 
kunsthistorische wetenschap, in 1979 ver-
schenen in de reeks ‘Kunsthistorische schrif-
ten’, hanteer je nog een marxistisch paradigma.
F.R.: Dat klopt. In de jaren 70 was ik er echt 
van overtuigd dat het marxisme een stevig 
fundament kon bieden aan elke historische 
discipline. 
D.P.: Wanneer is daar precies verandering in 
gekomen?
F.R.: In 1980, het jaar waarin ik aan mijn 
proefschrift begon. In dat jaar heb ik Les 
Mots et les Choses. Une archéologie des scien-
ces humaines (1966) van Michel Foucault 
gelezen, in een heel slechte vertaling uit de 
jaren 70. Dat boek heeft mijn denken funda-
menteel veranderd. Foucault liet zien dat 
het ‘geschiedenisdenken’ een typische uit-
vinding is van de moderne tijd. Zonder dat 
boek had ik mijn proefschrift niet kunnen 
schrijven. 

De aankomst, de verwerking en het afscheid van het 
postmodernisme in Nederland

Paneldiscussie met Jeroen Boomgaard, Ger Groot, Arjen Mulder en Frank Reijnders. 
Gemodereerd door Koen Brams & Dirk Pültau

Rob Scholte

De schreeuw, 1985
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D.P.: Hoe was je ertoe gekomen Foucault te 
lezen?
F.R.: Hoe ik daartoe gekomen was… 
J.B.: …ik herinner me een congres dat in 1978 
plaatsvond in Nijmegen, naar aanleiding van 
de Nederlandse vertaling van Histoire de l’art 
et lutte des classes van de marxistische kunst-
historicus Nicos Hadjinicolaou. Kees 
Vollemans en Jan de Heer kwamen er met 
Foucault aandraven. Vollemans was voor-
namelijk in Foucaults discours over discipli-
nering geïnteresseerd.
F.R.: Je hebt gelijk. Dat congres is heel 
belangrijk geweest. Er waren onder meer 
lezingen van de Italiaanse curator en archi-
tectuurhistoricus Francesco Dal Co en van 
de Duitser Michael Müller, die een achter-
grond had in de Frankfurter Schule, en in 
dat gezelschap lieten Vollemans en De Heer 
plots een nieuw geluid horen. Misschien was 
dit congres wel de introductie van het post-
moderne gedachtegoed voor de Nederlandse 
kunstgeschiedschrijving – indien je Foucault 
althans postmodern wil noemen…
D.P.: In Kunst – geschiedenis, verschijnen 
en verdwijnen wordt de kunstgeschiedenis 
evenwel ook beschreven als een ‘simulatiefi-
guur’ à la Baudrillard.
F.R.: Ik zal je eens wat vertellen. In 1983, 
een jaar voordat ik mijn proefschrift moest 

verdedigen, heb ik Les Stratégies fatales van 
Baudrillard gelezen, in het Frans. Ik schrok 
me rot. Ik had het gevoel dat ik mijn hele 
proefschrift moest herschrijven – en dat heb 
ik nog gedaan ook! 
D.P.: Waardoor was je zo overrompeld?
F.R.: Baudrillard gaat ervan uit dat we het 
tijdperk van de geschiedenis reeds verlaten 
hebben. Dat was een verpletterende gedach-
te die nog een stuk verder ging dan wat 
Foucault betoogde. Het is aan Baudrillard te 
danken dat ik mijn argumentatie heb kun-
nen radicaliseren en dat mijn boek zo’n pro-
vocerende impact heeft gehad.
D.P.: Misschien is Verschijnen en verdwijnen
geen ‘postmodern’ boek, maar een ‘posthisto-
risch’ boek? Je deconstrueert er immers de 
figuur van de (kunst)geschiedenis…
F.R.: Maar het boek gaat over nog zoveel 
meer. Het handelt ook over de figuur van de 
kunst. Duchamp was even belangrijk voor 
me als Foucault en Baudrillard – nog los 
van zovele andere ervaringen en kunstwer-
ken die me hebben geïnspireerd. 
Koen Brams: Arjen, hoe en wanneer ben jij 
met het postmodernisme in aanraking geko-
men?
Arjen Mulder: Ik hoorde voor het eerst van 
de term in 1985, via de bundel Van het post-
modernisme van Jeroen Boomgaard en 

Sebastián Lopéz. Ik bewonderde op dat 
moment de grote modernistische schrijvers, 
Faulkner, Joyce, Musil en Broch, maar tege-
lijk was ik er een beetje ‘doorheen gelezen’. 
Toen Van het postmodernisme uitkwam, keek 
ik verrast op. Er bestaat ook zoiets als post-
modernisme! Er zit een vervolg aan mijn 
geliefde modernistische literatuur! 
K.B.: Wat heb je toen gedaan?
A.M.: Ik besloot om kennis te maken met 
een aantal auteurs die in Van het postmoder-
nisme besproken werden, onder wie 
Amerikaanse schrijvers als John Barth en 
Paul Auster… Wat viel dat tegen! Die boeken 
waren totaal niet aan mij besteed… 
J.B.: …aan mij evenmin. Ik had het moeilijk 
met veel kunst die postmodern werd 
genoemd: de boeken van Auster, de schilde-
rijen van David Salle of  van de zogenaamde 
‘nieuwe wilden’, om nog te zwijgen van de 
onbenullige architectuur die door Charles 
Jencks werd verdedigd. Dat maakte de 
omgang met het postmodernisme dan weer 
een stuk lastiger voor me. 
A.M.: Wat later las ik La Condition postmo-
derne van Jean-François Lyotard. Ook dat 
boek beviel me niet echt. Ik hou wel van de 
dramatiek in zijn teksten, hij heeft mij altijd 
ontroerd… maar met zijn relaas over het 
einde van de grote verhalen had hij volgens 

mij zelf  een groot verhaal opgesteld. Ik ben 
daarna wel boeken van andere filosofen 
gaan lezen die met het postmodernisme 
geassocieerd werden, zoals Gilles Deleuze, 
Michel Foucault en Jean Baudrillard. Ik 
genoot van de enorme spanning die uitging 
van Baudrillards teksten, zoals De la séduc-
tion en Les Stratégies fatales… 
Ger Groot: De waardering voor Baudrillard 
kan ik niet onderschrijven. Volgens mij 
heeft hij het postmodernisme een slechte 
naam bezorgd.
K.B.: Waarom?
G.G.: Ik vind zijn conceptueel apparaat 
enorm warrig. Problematisch vind ik met 
name zijn absolute verwerping van elke 
referentiële functie. Als je de referent hele-
maal buitenspel zet, dan zeg je dat alles 
voortaan toegelaten is. Een zeer problemati-
sche stelling.
A.M.: Dat zie ik anders. De manier waarop 
het denken zich in zijn boeken door een brij 
van taal en woorden boort… Echt geweldig! 
Over Baudrillard, Deleuze en Foucault heb 
ik zelfs les gegeven aan krakers.
K.B.: Kan je daar iets meer over vertellen?
A.M.: Dat was in het kader van Bilwet, de 
(Stichting ter) bevordering van de illegale 
wetenschap die ik midden jaren 80 samen 
met BasJan van Stam en Geert Lovink vorm-

Lyotards postmodernisme

De term ‘postmodern’ is een semantische 
nevelvlek. Door een oncontroleerbare veelheid 
aan bepalingen en oriëntaties is hij een 
quasionbruikbaar predikaat geworden. Volgens 
sommigen is er al bij Nietzsche en zelfs bij Hume 
en Diderot sprake van ‘postmodernisme’, en hier 
en daar heeft men Thomas Kuhn en Martin 
Heidegger tot postmoderne filosofen uitgeroe-
pen. Het hele Franse denken sinds mei 68 
(Derrida, Kristeva, Deleuze, Lacan, Foucault, 
Baudrillard, zelfs Lévi-Strauss) wordt door velen 
met de kwalificatie ‘postmodern’ samengekleefd. 
Daarbij komt dat het adjectief ook wordt gebruikt 
voor een architectuurstijl die zich afzette tegen 
het internationale modernisme. Te midden van 
deze proliferatie van betekenissen rest er ons 
wellicht maar één vaste grond, namelijk het feit 
dat Jean-François Lyotard in 1979 een filosofisch 
traktaat (dat niets heeft van een provocerend 
pamflet) publiceert met de titel La Condition 
postmoderne. Rapport sur le savoir (Minuit [Het 
postmoderne weten. Een verslag, Kok Agora, 
1987]). In feite is La Condition postmoderne een 
officieel expertiserapport dat Lyotard schreef 
voor het Ministerie van Hoger Onderwijs van de 
regering van Québec. Hijzelf stelt deze ietwat 
sociologiserende tekst voor als een aanzet tot 
een ‘formele en pragmatische analyse van 
sommige filosofische en ethico-politieke 
legitimatieverhalen’. Lyotard ontpopt zich hier als 
een bijzonder behoedzame wetenschapsfilosoof 
en maatschappijcriticus. Tegenover zijn 
‘tegenstander’ Jürgen Habermas geeft hij zelfs 
toe dat een ‘universele consensus’, tot stand 
gekomen door een uitwisseling van argumenta-
ties, een legitimatie kan bieden voor het discours
van wetenschap en politiek. Toch wordt 
Habermas verweten dat hij verraadt pleegt aan 
de ‘heterogeniteit van de taalspelen’ en niet 
inziet dat de dissensus eerder dan de consensus 
de bron is van ware wetenschappelijke en 
artistieke creativiteit.

De term ‘postmodern’ wordt alleen in de 
inleiding van Lyotards boekje gebruikt, en dit om 
‘de staat van de cultuur na de veranderingen die 
de spelregels van wetenschap, literatuur en 
kunsten hebben ondergaan sinds het einde van de 
negentiende eeuw’ aan te duiden. Een verder-
gaande bepaling blijft achterwege in het essay. 
Het is de kritiek van Wittgensteins taalspelentheo-
rie en van de pragmatiek, vooral van de linguïstiek 
van de performatieve taaldaden, die Lyotard ertoe 
brachten om de term ‘postmodern’ te lanceren. Hij 
deed dit evenwel niet met de bedoeling een 
alternatief paradigma aan te bieden.

In 1986 publiceert Lyotard een ‘vervolg’, Le 
postmoderne expliqué aux enfants (Galilée [Het 
postmoderne uitgelegd aan kinderen, Kok Agora, 
1987]). Het boekje is samengesteld uit een reeks 
brieven waarin de term ‘postmodern’ enigzins 
wordt verduidelijkt maar dat, niettegenstaande 
de titel, niets met kinderen te maken heeft. 
Lyotard schrijft er dat hij onder de indruk is van 
de misverstanden die de ‘postmoderne kwestie’ 
in het leven heeft geroepen. Hij legt onder meer 
uit dat het prefix ‘post’ niet wijst op een 
diachronische opeenvolging, maar op het 
moment van de breuk die voorafgaat en ten 
grondslag ligt aan de (esthetische en ethische) 
waarden van de moderniteit. Deze breuk kan op 
zich niet gethematiseerd geworden, maar 
verschijnt telkenmale opnieuw: in de heterogeni-
teit van onze gemoedstoestanden en onze 
ervaringswereld, in de decentrering van het 
subject die tot onrust en angst leidt, in de 
alomtegenwoordigheid van het spoor (trace) en 
van de schijn in onze hedendaagse cultuur (men 

denke in dit verband ook aan Baudrillard). 
Lyotard benadrukt tevens nogmaals dat het 
‘postmoderne weten’ geen doctrine is, maar 
veeleer een strategie om de filosofische en 
wetenschappelijke waarheidsdrang en het 
ideaal van het ‘absolute weten’ en van de ‘vaste 
grond’ te ondermijnen. Het ‘postmoderne weten’ 
predikt het ‘ongeloof in de grote verhalen’ en 
betwist tevens de legitimiteit van een communi-
catie die enkel door de behoefte aan ‘informatie’ 
wordt gemotiveerd, in een maatschappij 
waarvan structuur en werking bepaald worden 
door technologisering en informatisering.

De tonaliteit van La Condition postmoderne en 
Le Postmoderne expliqué aux enfants is niet 
polemisch en niets deed vermoeden dat deze 
eerder klassiek-filosofische teksten zo’n 
subversieve invloed zouden hebben. Het is 
bekend dat Lyotard later dikwijls zijn misnoegd-
heid liet blijken over het overmatige en 
uiteengespatte gebruik van zijn term ‘postmo-
dern’ in allerhande contexten, en dat hij daar 
uitdrukkelijk afstand van had genomen.

In wat volgt belicht ik twee iets minder bekende 
facetten van Lyotards duiding van het ‘postmo-
derne weten’, die bijzonder tekenend zijn voor 
het intellectuele klimaat van de jaren 70 waarin 
zijn positie vormkreeg: het paganisme, dat 
Lyotards zoektocht naar een nieuwe politieke 
positie kleurt (in een reactie op zijn activistisch 
marxistisch verleden), en de ontdekking van de 
‘postmoderne’ Californische (sub)cultuur. 

De drie hoofdwerken die Lyotard publiceert in 
de eerste helft van de jaren 70 – Des dispositifs 
pulsionnels (1973), Dérive à partir de Marx et 
Freud (1973) en Économie libidinale (1974) – ver-
binden de politieke filosofie van Marx met de 
freudiaanse psychoanalyse. De herformulering 
van het marxistisch politiek denken staat 
centraal in deze controversiële geschriften. Men 
kan Lyotards ‘postmoderne’ aanval aan het einde 
van de jaren 70 dan ook zien als een zelfkritiek 
op zijn vroegere, radicaal politieke engagement 
(onder meer in Socialisme et barbarie, een 
maoïstische activistengroep). Twee opstellen uit 
1977 (Galilée), Instructions païennes en 
Rudiments païens, introduceren het programma-
tische paganisme (heidendom), dat men kan zien 
als een vroegere formulering van wat in 1979 het 
postmoderne denken/leven wordt genoemd. 
Instructions païennes is een nogal agressief en 
fragmentair pamflet. De aanpak van Rudiments 
païens (1977, heruitgegeven in 2011 door 
Klincksieck) is iets reflexiever en systematischer. 
De term postmodern wordt in beide teksten uit 
1977 nog niet gebruikt; de idee van het ‘postmo-
derne’ moet dus bij Lyotard zijn opgekomen 
tussen 1977 en 1979. De filosofische stellingname 
in beide teksten doet echter wel denken aan de 
‘postmoderne’ Lyotard. In Rudiments païens 
drukt Lyotard zijn wanhoop uit over het 
platonisch-christelijke project en zijn marxistisch 
‘amendement’. Het paganisme is een strategie 
om het weten/leven te ontdoen van alle 
metafysisch-religieuze uitwassen, en dit met een 
politiek doel. De idee van het paganisme moet 
leiden tot een ‘onvrome’ (impie) politiek, die het 
geloof ondermijnt in die waarden die het ene 
discours meer autoriteit verlenen dan het 
andere. ‘Leven als een heiden’ is aanvaarden dat 
de hiërarchie en de distributie van de waarden, 
van wat aanvaardbaar is in een gemeenschap 
en wat niet, zelf relatief is: er is geen meta-
instantie, geen ultieme autoriteit die de 
waardeschaal eens en voor altijd kan vastleg-
gen. Deze relativering van het absolute is tevens 
een aanvaarding van, en een streven naar 
multipliciteit, zonder eenheidsprincipe, een 
denken van minderheden. Daarbij wordt het 

subject niet meer gezien als een organisch 
geheel van lichaam en geest, maar veeleer als 
een energetische kracht bewogen door 
ontregelde pulsies. Analoog hieraan kent het 
discours geen vaste en neutrale structuur, maar 
is het de speelbal van ‘pragmatische’ instanties. 
Wat het paganisme bestrijdt is dus het gezag 
van, en de devotie voor de waarheid, de finaliteit 
en de eenheid, en dit ten voordele van de 
libidinale intensiteit en van de vermenigvuldiging 
van perspectieven, ten voordele dus van het 
zuiver heterogene (hétérogène pur). De kracht 
van de metamorfose en van de inventiviteit is 
hierbij belangrijker dan de macht van het bewijs 
en de argumentatie. Wellicht schuilt er een 
nihilisme in dit paganisme, maar dat is dan een 
nietzscheaans nihilisme: een nihilisme dat niet 
leidt tot passiviteit en decadentie, maar dat 
affirmatief is, een creatieve en gemeenschaps-
stichtende politieke houding. Lyotard neemt 
overigens afstand van de kritische houding als 
dusdanig. ‘Kritiek’ vooronderstelt immers het 
geloof in de revolutionaire kracht van het weten 
en de waarheid (bijvoorbeeld in de waarde van 
het weten voor de vooruitgang en de verbetering 
van het gemeenschapsleven). Kritiek getuigt van 
een slechte vorm van nihilisme: de negatie van 
wat gegeven is, speelt zich nog altijd af op wat 
Lyotard het ‘toneel van de representatie’ noemt, 
aangezien het gegevene teken blijft van een 
afwezige betekenis. Kritiek veronderstelt altijd 
een transcendente vaste grond. Rudiments 
païens argumenteert en maakt aannemelijk dat 
er geen positie of perspectief is van waaruit het 
gegevene kan worden gedacht/beleefd; noch de 
werkelijkheid of het discours, noch het innerlijk 
gemoedsleven kunnen zo’n perspectief leveren. 
Kritiek op de ‘kritiek’ dus, en op de negativiteit, 
ten voordele van het ‘affirmatieve nihilisme’ dat 
Lyotard aanprijst als het ‘juiste’ postmoderne 
weten/leven. Daarbij denkt hij aan Nietzsche en 
aan de freudiaanse economie, waarbij de pulsies 
geen (dialectische) ‘negaties’ zijn, maar zich – 
zoals de listen van de sofisten – voortdurend 
verplaatsen. De verplaatsing (het nomadisme 
van de onophoudelijke reis) en de ontmaskering 
(door parodie, apathie, humor, ‘futilisering’) zijn 
immers de strategieën van het postmoderne 
weten/leven. De ‘boodschap’ van Lyotard is dus 
positief. Hij stelt dan ook dat het ‘affirmative 
nihilisme’ niet noodzakelijk leidt tot politieke en 
ethische verlamming. De ‘heidense furor’ heeft 
zijn ethos, namelijk justesse, justice, jugement.
Wat justesse en juste precies betekenen, kan 
alleen worden begrepen wanneer men de relatie 
in ogenschouw neemt die Lyotard aanvoert 
tussen zijn ‘discursieve’ interesse voor performa-
tiviteit en narratologie, en het groeiende belang 
van het kantiaanse oordeelsvermogen in zijn 
denken. Die relatie komt nog duidelijker tot uiting 
in zijn hoofdwerk, Le différend, dat een paar 
laren later, in 1983, verschijnt. Lyotard stelt daar 
vast dat taalspelen, zoals het wetenschappelijke, 
het artistieke en ook het alledaagse taalspel, niet 
alleen een descriptieve of creatieve dimensie 
bezitten, maar ook steeds een normatieve. Elk 
weten/leven heeft zijn normen, waarden, rechten 
en plichten. Daarom kan ook de pagus niet 
anders dan oordelen ‘au juste’, tevens de titel 
van het boek dat de scherpzinnige dialogen met 
Jean-Loup Thébaud bevat en door Lyotard 
gepubliceerd werd in 1979 (Bourgois), hetzelfde 
jaar als La Condition postmoderne. Au juste en 
justesse is in het Nederlands moeilijk te vertalen. 
Lyotard verbindt deze termen met justice en 
jugement. De pagus die met ‘juistheid’ en met 
verbeelding ‘oordeelt’, verplaatst en ontmaskert 
de communicatie als zuivere informatieover-
dracht, doorprikt de illusie dat we in een ideale 
consensusmaatschappij leven, en ondermijnt 

daardoor de autoriteit van de heersende 
ideologieën. Deze nooit aflatende strategische 
bevrijdingsstrijd van de pagus is essentieel aan 
het postmoderne denken/leven. 

Daarnaast is het postmoderne denken bij 
Lyotard ingebed in de ontdekking en de 
glorificatie van de Californische (sub)cultuur. In 
de jaren 70 resideert Lyotard veelvuldig op 
campussen van de University of California (in 
1972-73 in San Diego, nadien in Irvine) en hij 
publiceert in 1977 Le mur du Pacifique (eerst 
Bourgois, en nadien in 1979, Galilée) en Récits 
tremblants (Galilée), beide getuigenissen van 
Lyotards fascinatie voor het postmoderne 
Californië. Het is ook de tijd waarin Lyotard de 
Japans-New Yorkse kunstenaar Arakawa leert 
kennen, die zijn conceptuele kunst opbouwt aan 
de hand van blank. In zijn studie over Arakawa 
gepubliceerd in 1984 schrijft Lyotard prachtige 
bladzijden over blank: blank is juist die leegte, 
die breuk die aan de grond ligt van het ‘postmo-
derne’ heterogene en centrifugale weten/leven. 
Lyotard raakt gedurende zijn Californische 
verblijven geboeid door de koans en door het 
Zenboeddhisme van Dôgen. Zen leert hoe te 
leven: concentratie op het nu-moment, zonder 
nostalgie, zonder projectie van een illusoire 
finaliteit. Ver van Parijs en de ideologische 
debatten met het in het defensief gedrongen 
neomarxisme en de opkomende rechtse ‘nieuwe 
filosofen’, doet zich bij Lyotard in Californië een 
existentiële ommekeer voor, een loutering door 
eenzaamheid en door blank, die door hemzelf 
gezien wordt als de voorwaarde van de 
esthetische ‘presentatie’: het niets, de leegte, de 
afgrond, een gevoel dat vanuit het Verre Oosten 
op de Californische Mur du Pacifique is 
aangespoeld. De beide Californische geschriften 
van 1977 zijn existentieel intens bewogen, en 
tonen een bijzonder kwetsbare Lyotard. 
Toonbeelden van het Californisch paradigma (het 
‘absolute Westen’) zijn onder meer Marilyn 
Monroe, de stranden en de woestijnen, vooral 
Death Valley, en Los Angeles, de postmoderne 
stad bij uitstek. Hoewel Lyotard ook terugschrikt 
voor de sociale onrechtvaardigheid en het 
racisme die er heersen, betekent de 
Amerikaanse westkust voor hem de bevrijding 
van het platonisch-christelijk Europa en een 
herwaardering van de hedonistische beleving 
van het nu-moment. Récits tremblants gaat juist 
over het ‘trillen’ (tremblement) van de sublieme 
gevoelens, de subtiele verleiding binnen een 
postmoderne vriendengemeenschap, met aan de 
horizon steeds de oceaan, de woestijn en de 
Stad – Récits tremblants toont anders dan La 
Condition postmoderne, narratiever, aanschou-
welijker, persoonlijker, hoe het postmoderne 
denken/leven zou georganiseerd moeten 
worden, al is het als simulacrum, in een 
existentiële waas waar concepten en ideeën, 
waarden en instructies verbleken. Récits 
tremblants werd geïllustreerd door de postmo-
derne schilder Jacques Monory, die lange tijd 
met Lyotard in Californië verbleef. Later 
publiceerde Lyotard over Monory overigens nog 
een belangrijke monografie, L’assassinat de 
l’expérience par la peinture, Monory (Le Castor 
Astral, 1984) – Monory schildert monochroom, in 
een blauw dat als een ‘heidense’ waas is, die 
een gewelddadige Hollywoodwerkelijkheid 
toedekt en omvormt tot een postmodern 
simulacrum.

Herman Parret
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Nieuws
La première oeuvre. Art et musique (XVe – XXIe siè-
cles). Université de Tours/Université de Poitiers, 6 en 
7 december 2011. Het eerste werk van een kunstenaar 
spreekt tot ieders verbeelding, vooral wanneer het gaat om 
jeugdwerken van wonderkinderen zoals Wolfgang 
Amadeus Mozart. Op 6 en 7 december 2011 organiseerden 
de universiteiten van Tours en Poitiers, onder leiding van 
Véronique Meyer en Vincent Cotro, het internationale sym-
posium La première oeuvre. Art et Musique (XVe – XXIe siè-
cles). Gedurende twee dagen werd geprobeerd om het 
onderwerp van het eerste werk vanuit verschillende invals-
hoeken en over een zeer lange periode te belichten, waarbij 
afwisselend een musicoloog en een kunsthistoricus een 
voordracht hield. Twee vragen stonden centraal. Ten eerste: 
Wie bepaalt wat het eerste werk is; de biograaf, de kunst-/
muziekhistoricus, de kunsthandelaar/uitgever of  de kun-
stenaar/componist zelf? En in de tweede plaats: Wat geldt 
als het eerste werk? Is dat de eerste bewaard gebleven kin-
dertekening of  compositie, het eerste werk waarin thema’s 
aanwezig zijn die in de volwassen stijl terugkeren – zoals 
werd betoogd in de presentatie van Stéphanie Marchal over 
het eerste werk van Gustave Courbet – of  is het een werk 
waarin de kunstenaar zijn eigen stijl vindt en radicaal 
breekt met het verleden?

De eerste dag van het symposium stond in het teken van 
de historiografie en de receptie van het eerste werk. In de 
inleidende lezing (Marie-Pauline Martin) werd ingegaan op 
vroege kunstenaarsbiografieën, zoals die van Giorgio 
Vasari. Hierin openbaart het talent zich tijdens de jeugd van 
de kunstenaar als een roeping, zoals in een heiligenleven, 
en wordt het herkend door een oudere, gevestigde meester. 
Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de jonge schaapher-
der Giotto, die door Cimabue werd ontdekt terwijl hij op een 
rots aan het tekenen was. Overigens heeft het beroep van 
schaapherder eveneens religieuze connotaties. In het geval 
van Giotto gaat het om een fictief  verhaal. De biografische 
formule of  topos heeft als functie de lezer te overtuigen van 
zijn aangeboren talent. Bij Mozart is het verhaal van de ont-
dekking van het talent ook echt gebeurd. In beide gevallen 
ligt de nadruk in de historiografie echter op het leven van de 
kunstenaar. 

Uit de bijdragen bleek dat er op veel verschillende manieren 
sprake kan zijn van een eerste werk. Het kan de introductie 
zijn van een volstrekt nieuwe beeldtaal. Het kan zich aan-
dienen wanneer technieken uit een bepaald genre in een 
ander genre worden overgenomen (Fabrizio Lollini over de 
invloed van het lineair perspectief  op verluchte manuscrip-
ten uit de 15de eeuw). Een eerste werk kan in het leven wor-
den geroepen door een kunsthandelaar of  criticus, of  het 
kan de opmaat vormen voor een nieuwe stroming of  bewe-
ging. In haar lezing over de verhouding van kunstenaars 
met de historische avant-gardebewegingen, verwees 
Myriam Meyer naar Jean Cassous boeiende visie op het eer-
ste werk als het debuut binnen, of  de breuk met avant-gar-
debewegingen. Het eerste werk kan ook het eerste publieke 
werk zijn: de eerste presentatie op een tentoonstelling of  op 
de Parijse Salon, dan wel de publicatie van een werk onder 
het opusnummer 1. In het geval van een veelzijdig kunste-
naar of  musicus verandert de kijk op het eerste werk in de 
loop der tijd. Liszt bijvoorbeeld, die naast componist ook 
dirigent en pianist was, had de gewoonte om zijn werk in de 
loop der tijd te herschrijven, waardoor ook de historiografie 
van het eerste werk voortdurend moest worden bijgesteld. 
De status van een eerste werk is lang niet altijd evident. 
Vaak wordt het pas achteraf  vastgesteld, aan de hand van 
de heftige reacties die een werk in de kritieken opriep.

Op de tweede dag van het symposium werd vooral inge-
gaan op de houding en strategieën van voornamelijk 20ste-
eeuwse beeldend kunstenaars en componisten ten opzichte 
van hun ‘eerste’ werk. Christina Tschech besprak het eerste 
werk als fundament van de individuele mythe in de kunst 
van onder anderen Richard Long en Milos Seijn. Ze noemde 
ook Yves Klein en Joseph Beuys als kunstenaars die de 
geschiedenis van hun eigen oeuvre herschreven. De sterke 
invloed van kunstenaars op de interpretaties van het eerste 
werk kwam ook aan bod in de lezing van ondergetekende 
over Francis Bacon. Bacon hield zijn leven lang vol dat Three 
Studies for Figures at the Base of  a Crucifixion (1944) zijn eer-
ste autonome kunstwerk was, ondanks dat er vroeger werk 
bewaard is gebleven. Moet de visie van de kunstenaar geres-
pecteerd of  gedeconstrueerd worden? Wie bepaalt wat het 
eerste werk is?

In de muziek wordt het opusnummer 1 ook letterlijk aan 
een werk toegekend. Daarmee wordt het betreffende stuk 
ondubbelzinnig als het eerste belangrijke werk van de com-

ponist aangemerkt. Maar ook dit blijkt onbetrouwbaar; 
soms krijgt een latere compositie pas achteraf  het opus-
nummer 1, terwijl het echte ‘eerste werk’ een later opus-
nummer draagt. Verwarring alom dus. Veel sprekers gingen 
in op het feit dat het officiële ‘eerste werk’ meestal niet het 
echte eerste werk is, maar het werk waarin de kunstenaar 
zichzelf  vindt, waarin hij een breuk forceert met het verle-
den, de stijl van zijn leermeesters loslaat en artistieke vol-
wassenheid bereikt. Musicoloog Etienne Kippelen had het 
over een moment van tabula rasa, de keuze om helemaal 
opnieuw te beginnen. Kunsthistoricus William Heckscher 
noemde dit het moment van egogenesis. In een lezing over 
componist Sévillan Joaquín Turina vertelde Stéphan 
Etcharry dat Turina er na zijn verhuizing van Sevilla naar 
Parijs bewust voor koos om een tweede opus 1 uit te brengen. 
Hij voelde zich als het ware herboren na zijn verhuizing naar 
de lichtstad. Dat roept de vraag op of  het officiële ‘opus 1’ een 
‘eerste werk’ of  een ‘sleutelwerk’ moet worden genoemd. 
Een sleutelwerk kan immers meerdere keren in een artis-
tieke loopbaan voorkomen, als markering van belangrijke 
fasen in de ontwikkeling van een kunstenaar. Of  gaat het 
toch om het moment van het bereiken van de artistieke vol-
wassenheid?

Een andere boeiende vraag werd opgeworpen door Sarah 
Maupeu: Is een eerste werk altijd een origineel of  kan het 
ook een replica zijn? Aan de hand van The Shape of  Time
(1962) van George Kubler bracht zij het begrip prime object 
in verband met Francis Alÿs’ tentoonstellingsproject over 
reproducties van een schilderij van de heilige Fabiola. Het 
origineel is waarschijnlijk van de 19de-eeuwse kunstenaar 
Henner, maar het gaat Alÿs met name om reproducties die 
naar ansichtkaarten (die zelf  ook reproducties zijn) van het 
schilderij van Henner zijn gemaakt. Een kritische blik op het 
modernistische meesterwerk komt als probleem ook voor in 
de muziekgeschiedenis waar een originele compositie soms 
verloren is gegaan en alleen in een latere notitie bestaat. 
Welke status kennen wij aan het eerste werk toe en hoe rele-
vant is het eigenlijk of  dit eerste werk als een fysiek origineel 
bestaat, of  alleen in de overlevering?

Het is niet evident om al deze vragen op twee dagen tijd te 
behandelen, voor twee disciplines en over een periode van 
zeven eeuwen. Organisatoren Meyer en Cotro willen naar 
aanleiding van het symposium een boek publiceren bij de 
Universiteit van Rennes waarin zij een coherent antwoord 

1 Nieuws
5 Wissels

5 Lezingen
6 Beeldende kunst

11 Beeldende kunst – terugblik
13 Aanwinsten

13 Publicaties / Nieuwe publicaties (p. 14)
15 Tentoonstellingsagenda
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Christoph Schlingensief, Ausländer raus—Bitte liebt Österreich [Foreigners out—Please love Austria], 2000, photo, photo by Paul Poet

Christoph Schlingensief
Fear at the Core of Things
05.02.–29.04.2012
Opening: 4 February
Curated by: Kathrin Rhomberg

Fear at the Core of Things  is a research 
exhibition in the framework of the project 
FORMER WEST.

For more information and the accompanying
film program, please visit www.bak-utrecht.nl 
or www.formerwest.org.
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many others.

FUTURE MUSEUM
8 March 2012
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FUTURE CITY
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FUTURE FREEDOM
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MEDIA PARTNER

PARTNERS

DE GROENE 
AMSTERDAMMER

deAppel 
arts center

METROPOLIS M

SUPPORTED BY

dewitteraaf_155.indd   2 17/01/12   23:18



De Witte Raaf  – 155 / januari – februari 2012 Ondertussen 3

hopen te formuleren. Het zal een fikse inspanning vergen om 
alle losse draden met elkaar te verbinden. Daarbij is het jam-
mer dat de nadruk van de bijdragen op het Franse taalgebied 
lag. Een dergelijk onderwerp verdient het om werkelijk inter-
nationaal te worden onderzocht en besproken. Zeker is dat 
de vergelijking tussen de disciplines van de muziek- en de 
kunstgeschiedenis de vraagstelling verscherpt en soms ver-
rassende parallellen oplevert. Sandra Kisters

p Het symposium La première oeuvre. Art et musique (XVe – 
XXIe siècles) vond op 6 en 7 december 2011 plaats aan de 
universiteiten van Tours en Poitiers. Organisatie: Véronique 
Meyer et Vincent Cotro. Zie http://www.univ-tours.fr/actu 
alites/colloque-international-la-premiere-oeuvre-art-et-
musique-xve-xxie-siecles--249912.kjsp.

Superbodies. De 3de Hasseltse triënnale SuperBodies staat 
in het teken van de fascinatie van kunstenaars en ontwer-
pers voor de manier waarop ons lichaam onze ervaringen 
vormgeeft. De tentoonstelling focust op het lichaam in al 
zijn – vaak halfbewuste – handelingen en als bron van onze 
gedachten en gevoelens. Opkomende en internationaal 
gevestigde kunstenaars en ontwerpers flirten met de gren-
zen van de disciplines om de mysteries van het lichaam te 
ontrafelen. Het programma loopt van 4 februari tot 27 mei. 
(www.superbodies.be)

Europese lidstaten moeten inspanningen voor digi-
talisering van cultureel erfgoed opvoeren. Eind okto-
ber 2011 heeft de Europese Commissie een aanbeveling 
goedgekeurd waarin zij de lidstaten verzoekt hun inspan-
ningen op te voeren, hun middelen te bundelen en de privé-
sector te betrekken bij de digitalisering van cultureel mate-
riaal. Het gedigitaliseerde materiaal moet beschikbaar 
worden gesteld via erfgoedportaal Europeana. In de aanbe-
veling worden de lidstaten onder meer aangemaand om 
tegen 2015 in totaal 30 miljoen objecten op Europeana te 
plaatsen (tegenover de 19 miljoen objecten die nu al 
beschikbaar zijn), meer auteursrechtelijk beschermd en 
niet verhandeld materiaal online te brengen, en hun strate-
gieën en nationale wetgeving aan te passen met het oog op 
langdurige bewaring van digitaal materiaal. Neelie Kroes, 
vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale 
agenda, stelt dat het niet digitaliseren van erfgoed een cul-
turele achteruitgang betekent. Digitalisering brengt cul-
tuur tot in de huiskamer en is een waardevolle hulpbron 
voor educatie, toerisme, games, animatie en de hele crea-
tieve industrie. Door investeringen in digitalisering ont-
staan nieuwe bedrijven en worden nieuwe banen gescha-
pen. (www.europeana.eu, www.faronet.be)

Grote hedendaagse kunstmanifestaties in Vlaanderen.
Ondanks de minder gunstige conjunctuur moet 2012 voor 
de hedendaagse kunst in Vlaanderen een gedenkwaardig 
jaar worden. Dat valt althans op te maken uit de communi-
catie van Visual Arts Flanders 2012 (‘a cluster of  visual arts 
exhibitions only one hour away from Brussels’). Deze ‘clus-
ter’ zet vijf  belangrijke hedendaagse kunsttentoonstellin-
gen op een rijtje: Beaufort04 (Belgische kust), TRACK 
(Gent), Middelheimmuseum 2012 (Antwerpen), Manifesta 9 
(Genk) en Newtopia (Mechelen). De gezamenlijke focus op 
hedendaagse kunst van deze vijf  evenementen lag aan de 
oorsprong van de creatie van dit internationaal communi-
catieplatform. Visual Arts Flanders 2012 gelooft dat de hoge 
kwaliteitsstandaard van elk van de vijf  evenementen die 
het vertegenwoordigt de professionele bezoeker en de cul-
tuurtoerist zal overtuigen om halt te houden in Vlaanderen. 
Beaufort04 is de vierde editie van de Triënnale voor Heden-
daagse Kunst aan Zee. Er werd een selectie gemaakt van 
hedendaagse kunstenaars uit de 27 lidstaten van de 
Europese Unie. TRACK in Gent zet ‘de traditie van Chambres 
d’Amis (1986) en Over the Edges (2000)’ voort door 35 
internationale kunstenaars uit te nodigen om artistieke 
projecten te ontwikkelen binnen de specifieke context van 
zes wijken in de binnenstad. Het Middelheimmuseum in 
Antwerpen zal een volledige metamorfose ondergaan en dit 
zal gevierd worden met de opening van een halfopen pavil-
joen van Paul Robbrecht, een exclusieve tentoonstelling 
van Thomas Schütte en monumentale creaties door onder 
anderen Ai Weiwei en Roman Signer. Voor zijn negende edi-
tie strijkt Manifesta, de Europese Biënnale van Hedendaagse 
Kunst, neer in Genk, op de voormalige mijnsite van 
Waterschei. Newtopia: de staat van de mensenrechten is de eer-
ste grote internationale tentoonstelling van hedendaagse 
kunst die de relatie tussen kunst en mensenrechten onder-
zoekt, met ongeveer 50 kunstenaars op verschillende loca-
ties in Mechelen. Visual Arts Flanders 2012 zal zich nadruk-
kelijk richten naar bezoekers van prestigieuze initiatieven 
in de buurlanden: dOCUMENTA (13) (Kassel, Duitsland), 
London 2012 Festiva – Finale of  the Cultural Olympiad 
(Verenigd Koninkrijk), lille3000: Fantastic 2012 (Frankrijk) 
en MONO 2012 (Centre Pompidou-Metz, Frankrijk, samen met 
Mudam, Luxemburg). (www.visualartsflanders2012.be)

Stichting Mons 2015 plant grote Van Goghtentoon-
stelling. De stad Mons is in 2015 Europese Culturele 
Hoofdstad. Centraal project daarin wordt een grote Van 
Goghtentoonstelling onder de titel Van Gogh in de Borinage, 
de geboorte van een kunstenaar. Van Gogh kwam in 1879 
naar de streek van Mons als evangelist en vertrok er twee 
jaar later met de overtuiging om zijn leven te wijden aan de 
kunst. De initiatiefnemers stellen daarom dat de ‘kunste-
naar Van Gogh’ in de Borinage geboren is. Daar zou ook zijn 

voorkeur voor thema’s uit het dagelijkse leven van boeren 
en arbeiders zijn oorsprong vinden. Het project, waaraan 
een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld is, is een geza-
menlijk initiatief  van het Van Gogh Museum in Amsterdam, 
het Kröller-Müller Museum in Otterlo, de stad Mons en de 
Université Libre de Bruxelles. Het is van 1960 geleden dat er 
in België een grote Van Goghtentoonstelling heeft plaatsge-
vonden.

Spirits of  Internationalism. Het M HKA en het 
Van Abbemuseum organiseren de tentoonstelling Spirits of  
Internationalism die gelijktijdig in beide musea loopt. Het 
tweeluik behandelt de periode van 1956 tot 1986, en wil 
meer bepaald nagaan hoe de realiteit van de Koude Oorlog 
de kunst heeft beïnvloed en hoe de concepten ‘internatio-
naal’ en ‘regionaal’ erdoor veranderden. De tentoonstelling 
bevat werken uit zes Europese collecties, waaronder vier 
musea en twee kunstenaarsarchieven. De partners in dit 
project zijn M HKA in Antwerpen, MACBA in Barcelona, 
Van Abbemuseum in Eindhoven, Moderna Galerija in 
Ljubljana, Július Koller Society in Bratislava en KwieKulik 
Archive in Warschau. Het ultieme doel is om stappen te zet-
ten in de richting van een ‘Collectie Europa’ of  zelfs een 
‘Collectie Wereld’, zo luidt het nog. (www.muhka.be, www.
vanabbemuseum.nl)

Burgemeester van Amsterdam hekelt bezuinigingsbe-
leid. Bij de opening eind november van RijksakademieOPEN 
kantte Burgemeester van Amsterdam Van der Laan zich 
tegen het huidige bezuinigingsbeleid. ‘Bezuinigen moet. 
Kapot maken hoeft niet. Er zijn grenzen,’ stelde hij. De bur-
gemeester benadrukte dat een gezond kunstklimaat belang-
rijk is voor de economie en dat de Rijksakademie daarvoor 
cruciaal is. Hij noemde de Rijksakademie ‘de Harvard van 
de beeldende kunst’ en beloofde dat de stad zich zal inspan-
nen voor het behoud ervan. (www.rijksakademie.nl)

Art Rotterdam. Van 9 tot 12 februari loopt in Cruise 
Terminal in Rotterdam de kunstbeurs Art Rotterdam. Op de 
beurs zijn 70 vooraanstaande galeries vertegenwoordigd, 
met uit Nederland en België onder meer: Baronian Francey, 
D + T Project, Elisa Platteau & Cie Galerie, Galerie Micheline 
Szwajcer, Galerie Tatjana Pieters, Meessen De Clercq, Office 
Baroque Gallery, hoet bekaert gallery, Akinci, De Expeditie, 
Ellen de Bruijne Projects, Fons Welters, Paul Andriesse, Slewe 
Gallery, Wilfried Lentz Rotterdam. (www.artrotterdam.nl)

More Out of  Storage! Out of  Storage zou op 18 december 
2011 de deuren sluiten. Door de positieve respons, zowel 
van de talrijke bezoekers als de pers, is besloten dit tijdelijke 
museum te verlengen tot en met 25 maart 2012. More Out 
of  Storage toont in de Timmerfabriek nog meer kunstwerken 

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

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

CONFRONTATION

BETWEEN

SCULPTURE PAINTING- and TRADITION ART
Philippe Baran < > Jacques Villeneuve

Vernissage: 21.01.12 van 16u tot 19u
Expo: van 21.01.12 tot 25.03.12

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
+ 32 50 70 53 38
info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag en zondag
telkens van 15u tot 18u
of op afspraak
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De Jan van Eyck 
Academie werkt 
aan haar nieuwe 
beleidsplan. 

Nog 12 dagen.

JVE Jan van Eyck Academie

Post-Academic Institute
for Research and Production
Fine Art, Design, Theory

Academieplein 1
6211 KM  Maastricht
The Netherlands
t +31 (0)43 350 37 37

Events & Productions

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

Do we need
freedom
of speech?

Oproep voor aanmeldingen voor
PhDArts, PhD programma in
de beeldende kunst en vormgeving
Onderzoek in de kunst

PhDArts, internationaal promotietraject
in de beeldende kunst en vormgeving,
is een samenwerking van de Academie
der Kunsten van de Universiteit Leiden
en de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK).

Na toelating kunnen beeldend kun-
stenaars en vormgevers deelnemen aan
een programma bestaande uit seminars,
presentaties en een collegium.De promo-
vendi worden begeleid door kunstenaars
en academisch georiënteerde tutoren.

Deadlines voor aanmelding:
1 april en 1 oktober 2012

U vindt alle informatie op www.phdarts.eu

Recente aanwinsten voor de collectie 
04.02.12•22.04.12

Mark Dion, Costume Bureau. Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, New York

Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard t +31 46 4513460 info@hetdomein.nl  
www.hetdomein.nl  Open: di-z0 11-17 uur  Iedere 1e zondag v/d maand gratis entree!  
Museum Het Domein is een culturele instelling van

More to Tell
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uit het depot van FRAC Nord-Pas de Calais uit Duinkerken. 
Bijna honderd nieuwe werken van onder meer Gerhard 
Richter, Donald Judd, John Armleder, Klara Líden, Daniel 
Spoerri, Deimantas Narkevi�ius, Scott King en Lorena 
Zilleruelo zijn nu onderdeel van Out of  Storage. Ook worden 
bijkomende activiteiten voorzien. Zo zijn er de The Sunday 
Documentaries. Iedere zondagochtend om 11u30 wordt een 
documentaire getoond die verband houdt met de thematiek 
van Out of  Storage of  de gepresenteerde kunstenaars. Het 
programma wordt telkens op de website aangekondigd. 
(www.outofstorage.nl)

OASE zet digitaal archief  online. OASE, Tijdschrift voor 
Architectuur, lanceerde recent een nieuwe website die gra-
tis toegang biedt tot alle nummers gepubliceerd sinds 1981. 
Met een nieuwssectie, auteursindex en intelligente zoekma-
chine vormt dit digitaal archief  een waardevol instrument 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen archi-
tectuurcultuur en ontwerppraktijk. (www.oasejournal.nl)

Derde reeks Manifesta Journal gratis online. Met de 
9de Manifesta Biënnale wordt ook de derde reeks van het 
Manifesta Journal gelanceerd. Na elke zes edities verandert 
de redactie van het tijdschrift om volgens een telkens nieuw 
concept kritische analyses aan te bieden van de internatio-
nale tentoonstellingspraktijk. De edities MJ # 13-18 zullen 
gratis online te raadplegen zijn. In maart verschijnen de 
eerste drie nummers, onder hoofdredactie van Rashe Salti, 
over ‘tijd en kunst, geheugen en subjectiviteit’ en hoe deze 
termen worden ingevuld in verschillende hedendaagse 
samenlevingsvormen. (www.manifestajournal.org)

Museum op schaal 1:7. Ronny Van de Velde presenteert 
op BRAFA een museum op schaal 1:7 met dertig zalen met 
origineel werk. Het museum op schaal moet een heden-
daagse versie van de wonderkamer zijn, die aan de oor-
sprong lag van het moderne museum. Het circuit start met 
de tekeningen die Grandville maakte voor Gulliver’s Travels. 
De volgende zalen zijn gewijd aan het symbolisme, surrea-
lisme, fotografi e, Cobra, abstracte kunst en minimal art. 
Daarnaast zijn er zalen met werk van hedendaagse 
Belgische kunstenaars, waaronder Peter De Cupere, Fred 
Eerdekens, Jan Fabre, Kris Martin, Wesley Meuris, Boy 
Stappaerts, Stefan Vanfl eteren, Koen Vanmechelen, Wout 
Vercammen en Cindy Wright. Later gaat het museum op 
schaal reizen naar musea in binnen- en buitenland en 
wordt een catalogus gepubliceerd. (www.brafa.be en www.
ronnyvandevelde.com)

Laureaten Oeuvreprijzen, Benno Premselaprijs en 
Prijs voor de kunstkritiek bekend. Het Fonds BKVB 
heeft bekendgemaakt dat beeldend kunstenaar Daan van 
Golden, ontwerper Paul Mijksenaar en architect Adriaan 
Geuze de winnaars zijn van de Oeuvreprijzen 2011. Rudi 
Fuchs ontvangt de Prijs voor de kunstkritiek en Wim van 
Krimpen de Benno Premselaprijs. Met de oeuvreprijzen wil 
het Fonds BKVB kunstenaars, vormgevers en architecten 
met een bijzondere staat van dienst en een belangrijk oeu-
vre in de schijnwerpers plaatsen. De Prijs voor de kunstkri-
tiek is bestemd voor een criticus die een belangrijke positie 
inneemt op het gebied van de beeldende kunst, vormgeving 
of  bouwkunst. De Benno Premselaprijs is voor een persoon 
die een inspirerende en stimulerende rol heeft gespeeld voor 
(meerdere) generaties kunstenaars, vormgevers of  archi-
tecten. Aan alle prijzen is een geldbedrag van � 40.000 ver-
bonden. Daarmee is het een van de grootste prijzen die in 
Nederland worden uitgereikt binnen de culturele wereld. 
(www.fondsbkvb.nl)

Oproep voor aanmeldingen voor PhDArts. De Academie 
der Kunsten van de Universiteit Leiden en de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK) 
organiseren het PhDArts, internationaal promotietraject in de 
beeldende kunst en vormgeving. Na toelating kunnen beel-
dend kunstenaars en vormgevers deelnemen aan een pro-
gramma bestaande uit seminars, presentaties en een colle-
gium. Deadlines voor aanmelding: 1 april en 1 oktober 
2012 (www.phdarts.eu).

Wissels
Bonnefanten heeft nieuwe directie. Stijn Huijts wordt 
vanaf  1 maart de nieuwe artistiek directeur van het 
Bonnefantenmuseum. Hij volgt Alexander van Grevenstein 
op die nog tot 2013 als adviseur aan het museum verbon-
den blijft. Huijts was directeur van SCHUNCK* in Heerlen 
en daarvoor twaalf  jaar directeur van het museum Het 
Domein in Sittard. De zakelijke leiding van het museum is 
sinds 1 januari in handen van Sandra Holtjer. Zij volgt 
Harrie Dragstra op. (www.bonnefanten.nl)

Objectif  Exhibitions stelt nieuwe artistiek directeur 
aan. Chris Fitzpatrick (New York, 1978) is vanaf  februari 
de nieuwe artistiek directeur van Objectif  Exhibitions. Hij 
werkte voordien als zelfstandige curator vanuit San 
Francisco. Teksten van hem werden opgenomen in publica-
ties als Rite Editions, Pazmaker, Mousse Magazine, The Baltic 
Notebooks of  Anthony Blunt. Fitzpatrick volgt Mai Abu 
ElDahab op die sinds november 2007 de functie bekleedde. 
Zij nam afscheid met de solotentoonstelling van Barbara 
Visser die in januari opende. (www.objectif-exhibitions.org)

TAG stelt nieuwe artistiek directeur aan. Op 1 januari 
is Suzanne Wallinga aangesteld als artistiek directeur van 
TAG, platform voor hedendaagse audiovisuele kunst. Zij 
volgt Hicham Khalidi op die vanaf  de oprichting in 2003 bij 
de organisatie betrokken is geweest. Wallinga is als curator 
geïnteresseerd in de verhouding tussen kunst en weten-
schap. (www.tag004.nl)

Grand-Hornu Images stelt nieuwe artistiek direc-
teur aan. Marie Pok wordt vanaf  1 februari de nieuwe 
artistiek directeur van Grand Hornu Images. Zij werkte 
voorheen voor Design September. Daar wordt ze opgevolgd 
door Delphine Vercauteren, die al vier jaar meewerkt aan 
het Brusselse designfestival. (www.grand-hornu-images.be
en www.designseptember.be)

Eerste buitenlandse conservator voor Museum 
Boijmans Van Beuningen. Per 1 januari is Francesco 
Stocchi aangesteld als conservator moderne en hedendaagse 
kunst in Museum Boijmans Van Beuningen. Stocchi werkt al 
enige jaren als curator, schrijver en uitgever. De aanstelling 
van Stocchi kadert in de ambities van het museum in het 
internationale kunstenveld, zo luidt het. (www.boijmans.nl)

Lezingen
Lezingen in Bozar. In de reeks Clés pour le XXIème siècle op 
za 28 januari Ce que le portrait photographique nous dit en op 
za 11 februari Le musée par l’artiste lui-même, telkens om 
10u30. In de reeks La Création contemporaine op wo 7 maart 
om 20u15 The Right to Waste. Info www.jap.be en www.
bozar.be.

Out of  Storage. Lezingen door Joost Zwagerman en Bas 
Heijne. Het bezoekersprogramma Provisoire & Défi nitif tracht 
met lezingen en activiteiten te refl ecteren op het instituut 
museum en de getoonde kunstwerken uit Out of  Storage. In 
het kader hiervan organiseert Out of  Storage in samenwerking 
met Marres Books twee lezingen. Op zo 29 januari om 14u30 
spreekt Joost Zwagerman over twee kunstenaars uit Out of  
Storage: Andy Warhol en Gerhard Richter. Op zo 5 februari 
verzorgt Bas Heijne een lezing. (www.outofstorage.nl)

Spectres. Naar aanleiding van de tentoonstelling Spectres 
van Sven Augustijnen organiseert de Appel arts centre 
samen met Tropenmuseum, Marres en de Amsterdam 
School of  Cultural Analysis drie avonden met onder meer 
Sven Augustijnen, Vincent Meessen, Wendelien van 
Oldenburgh, Vincent Vulsma, Esther Peeren, Wayne Modest, 
Sarah Vanagt en Julia Noordergraaf. Op wo 25 januari Spectres 
of  History (discussie), op wo 1 februari Spectres as Metaphor
(lezing), op wo 8 februari Cinema and Spectres (discussie). 
Locatie: Doelenzaal, Universiteits bibliotheek, Universiteit van 
Amsterdam (UvA). Meer info www.deappel.nl.

Themalezingen Van Abbemuseum. Op do 2 februari 
Dieter Roth en op do 1 maart Panamarenko, telkens van 
19-21u. (www.vanabbemuseum.nl/leren-en-beleven/cur-
sussen-themalezingen-en-workshops)

Les Mardis de l’Art. Reeks lezingen in Le Casino 
Luxembourg met op 7 februari La peinture comme sujet door 
Germain Roesz, op 6 maart Politique et passions: les enjeux de 
la démocratie door Chantal Mouffe, op 20 maart L’histoire de 
l’art moderne à l’ère de la construction européenne. Comment 
Paris perdit la guerre froide culturelle door Catherine Fraixe. 
De lezingen beginnen telkens om 18u30 en gaan door in 
Casino Luxembourg of  Mudam Luxembourg. Toegang is 
gratis. Meer info www.casino-luxembourg.lu.

A-Z lezingen. Op 7 februari Star Strategies + Architecture 
(NL), op 14 februari architectenbureau Broekx-Schiepers, op 
28 februari Raumlaborberlin (D) over hun ‘urban prototypes’ 
als kritiek op de snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van 
Berlijn, op 6 maart het multidisciplinair ontwerpbureau van 
Koen Deprez & Monique Verelst (B), op 13 maart David Kohn 
Architects (GB) over hun gebouwen voor de kunsten en het 
onderwijs met aandacht voor duurzaamheid en integratie in 
het landschap, op 20 maart Lisa Walker (NZ). Telkens op dins-
dagavond om 20u in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, 
Hasselt. Toegang gratis. Reserveren via www.a-zlezingen.be.

ADHD VII: Wij zijn metropolisten. Op di 7 februari orga-
niseert ADHD (Actueel Den Haag Debat) een debat over de 
betekenis van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Ruben Maes (& Maes) gaat in gesprek met onder meer Paul 
Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool) en Martin 
Boisen (sociaal geograaf  en werkzaam bij Universiteit van 
Utrecht en Resultants). Meer info volgt op www.stroom.nl.

The Métamatic Artists’ Lectures Series. In samenwer-
king met de Vrije Universiteit Amsterdam organiseert het 
Métamatic Research Initiative een reeks kunstenaarslezin-
gen. Op di 7 februari is Aleksandra Hirszfeld te gast en op di 
6 maart Olaf  Breuning. Telkens om 20u in Felix Meritis – 
European Centre for Arts, Culture and Science, 
Keizersgracht 324, Amsterdam. Toegang gratis. Meer info 
www.metamaticresearch.info en www.let.vu.nl.

Arcamlezing. Thijs Asselbergs (aTA architectuurcentrale 
Thijs Asselbergs) op di 7 februari om 20u15 in De Brakke 
Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl). Inkom € 10.
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Sandberg Series The Sandberg Series is een initiatief  van 
het Master of  Fine Art programma van het Sandberg 
Instituut in samenwerking met het Goethe-Institut 
Amsterdam. Op wo 8 februari spreekt Raimundas 
Malašauskas ter gelegenheid van de uitgave van zijn verza-
melde teksten. Op wo 14 maart is Carey Young te gast. 
Telkens om 19u30 in het Goethe-Institut, Herengracht 
470, Amsterdam. Inkom € 5. (www.sandberg.nl en www.
goethe.de/nederland).

Symposium en lezing Sint-Lucas Beeldende Kunst 
Gent. Op wo 8 februari organiseert Sint-Lucas Gent in 
samenwerking met Kunstencentrum Vooruit het symposi-
um Imagine No Fiction. In de lezingenreeks Minima Docta is 
op wo 21 maart Catherine De Zegher te gast. Meer info 
www.sintlucas.org.

Facing Forward – Art & Theory from a Future 
Perspective. In de lezingen- en debattenreeks Facing 
Forward: Art & Theory from a Future Perspective komt op do 9 
februari het thema Future Freedom aan bod, met Paul Chan 
en Hito Steyerl als sprekers. Op do 8 maart luidt de titel 
Future Museum en houden Hans Belting en Iwona Blazwick 
een lezing. De avond begint telkens om 20u en vindt plaats 
in de Oude Lutherse Kerk, Spui 411 (hoek Spui), Amsterdam. 
Toegang € 10. Meer info www.facingforward.nl.

Lezing Kaj Franck – Universal Forms. Op do 9 februari 
om 19u30 spreekt Susanna Vakkari over de Finse designer 
Kaj Franck (1911-1989). Design Museum, Jan Breydelstraat 
5, Gent (www.designmuseumgent.be). Deelname € 7 (vrij 
bezoek tentoonstelling inbegrepen).

Architectuurlezingen in Bozar. Renaud Van Espen & 
Grégoire Houyet op wo 15 februari, Bjarke Ingels op di 20 
maart, telkens om 20u in Paleis voor Schone Kunsten 
(www.bozar.be).

bkkc/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 16 februari 
spreekt Rebecca Nelemans met Paul Panhuysen, op do 15 
maart met Claudette van de Rakt. Telkens van 20u tot 
21u15 in Auditorium De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg 
(www.bkkc.nl en www.depont.nl). Inkom € 4.

Beeldende kunst
Valéry Proust Museum/White Cube Fever in Mu.Zee, 
Oostende. Het is inmiddels meer dan drie decennia gele-
den dat Brian O’Doherty de term white cube muntte. Hoewel 
de institutiekritische connotatie van het begrip nog niet 
helemaal uitgesleten is, wordt hij vandaag bijna als syno-
niem voor ‘tentoonstellingsruimte’ of  ‘museum’ gebruikt. 
Dat kan symptomatisch genoemd worden: Het insisteren op 
de ‘ontmaskering’ van de neutraliteit en de autonomie-aan-
spraak van kunstmusea gaat blijkbaar samen met de 
manier waarop het kunstmuseum voor allerlei politiek-
maatschappelijke agenda’s wordt gemobiliseerd. Het in 
vraag stellen van de premissen van zowel instituut als ten-
toonstellingsconventie is een gemeenplaats geworden. 
Tegelijk overleeft het museuminstituut in dit klimaat, net 
als de ascetische tentoonstellingsruimte. Ook het kunstmu-
seum heeft zich deze museumkritische houding eigen 
gemaakt.

Met de titel van zijn tentoonstelling in het Mu.Zee, meer 
bepaald met de frase White Cube Fever, doelt Camiel van 
Winkel misschien op deze schizofrenie en op de tol die ze 
eist. Mogelijk houdt de koortsigheid van de white cube hier, 

zoals in Derrida’s Archive Fever (Mal d’archive), zowel een 
ziekte als een verlangen in. Van Winkel is het in elk geval 
duidelijk niet te doen om een hernieuwde kritiek, maar om 
een affirmatie van de white cube, de white cube als symbool 
van, en als dispositif voor de (relatieve) autonomie van de 
kunst in het museum. Tegen de achtergrond van het actu-
ele Nederlandse debat of  kunst en kunstinstellingen meer 
dan wel minder de kaart van de autonomie moeten trekken, 
schuift Van Winkel in Oostende een positieve herlezing van 
het museum als white cube naar voor. Hij doet dat door te 
herinneren aan Adorno’s beroemde essay uit 1953 over de 
museumkwestie, Valéry Proust Museum.

Adorno betoogt dat het museum de noodzakelijke sterf-
plek is van de kunstwerken, die er losgesneden zijn van hun 
eventuele oorspronkelijke maatschappelijke context. 
Tegelijk kunnen ze een ander leven krijgen wanneer een 
quasi-toevallige museumbezoeker erdoor getroffen wordt. 
Adorno’s essay neemt de hoofdmoot in van de bescheiden 
tentoonstellingscatalogus en wordt voorafgegaan door een 
toelichting van de opzet van de tentoonstelling. Daarin 
varieert Van Winkel op Adorno’s argument dat kunstwer-
ken pas losgerukt van hun voedingsbodem een promesse de 
bonheur worden. Van Winkel vat het museum op als een 
plek waar de kunstenaar uit zijn werk verdwijnt. Het kunst-
werk als intentioneel project van een auteur vervaagt. De 
beschouwer weet zich niet rechtstreeks door het werk aan-
gesproken, maar kan er precies daardoor wel over reflecte-
ren.

De tentoonstelling Valéry Proust Museum/White Cube 
Fever zelf  wordt voorgesteld als een environment waarin de 
vermeend negatieve eigenschappen van de white cube – alle 
vormen van decontextualisering – als een productieve 
kracht ingezet worden. Ze wil de werken niet in een afgete-
kende interpretatieve structuur presenteren, maar ze 
slechts als open fragmenten aanreiken. ‘De tentoonstelling 
zwijgt. Daarmee ontstaat ruimte voor andere ervaringen.’ 
De curator wil met dit project een pendant van Adorno’s 
theoretische stellingname bezorgen. Het is echter de vraag 
of  Adorno’s argument wel met een tentoonstelling te bewij-
zen valt, en of  zo’n tentoonstelling niet gedoemd is om 
onder het gewicht van haar inzet te bezwijken.

In het samenspel van gebouw, tentoonstellingsarchitectuur 
(Kris Kimpe) en de spaarzaam geïnstalleerde werken maakt 
de tentoonstelling de idee van een museale leegte soms let-
terlijk. Een valse witte tentoonstellingswand op halve hoog-
te bakent de ruimte helder af. Voor een verdere opdeling 
zorgen de twee centrale, ommuurde trapkokers en vier klei-
ne witte dozen – letterlijke white cubes – die hier en daar in 
de perimeter opgesteld staan. Vanuit sommige hoeken zijn 
alleen wanden, deuropeningen, verlichting en verluch-
tingsinstallaties te zien. Deze ruimtelijke verdunning frap-
peert. Bovendien valt de afwezigheid van een begeleidend 
discours sterk op. De werken en de bezoekers in de white 
cube worden niet alleen op zichzelf  teruggeworpen door een 
ruimtelijk-institutionele decontextualisering, maar ook 
door de weigering om de gepresenteerde werken in een bete-
kenisvolle structuur onder te brengen. Er zijn geen wand-
teksten, geen secties in de tentoonstelling, geen ontwikke-
lingen, geen contrasten. Er is zelfs afgezien van minimale 

Josef  Albers

Study for ‘Equal and Unequal’, 1939
© 2011 The Josef  and Anni Albers Foundation/ Artists Rights Society, New York / Bild-Kunst, Germany

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

ARMEN ELOYAN
26 January  - 10 March 2012

ATELIER VAN LIESHOUT
15 March  - 5 May 2012

Danny Devos (DDV)

Exhibition
A Study for the Happiest Man Alive
27. 01. 2012 – 03. 03. 2012
(Opening Thursday January 26th, from 6 pm)

Presentation of 
the book
PERFORMAN-DDV 1979-2011
Danny Devos – 160 Performances
979 copies + 21 signed and numbered

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40  B-2018 Antwerpen, Belgium
 Tel + 32 (0)3 216 30 28    Fax +32 (0)3 290 66 07  Mob + 32 (0)477 756 721
Open Wednesday – Saturday 2 – 6 pm
mail@anniegentilsgallery.com  www.anniegentilsgallery.com

Raoul De Keyser

Laniel, 1972
Mu.ZEE, Oostende © SABAM Belgium 2011
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monografische contextualiseringen waarbij de lectuur van 
individuele werken aangescherpt wordt door ze in kleine 
oeuvre-ensembles op te nemen.

In dit environment wordt de white cube dan misschien wel 
opgedreven, maar dit betekent nog niet dat de nulgraad van 
het tentoonstellingsmaken bereikt wordt. Er is bijvoorbeeld 
nog steeds de bestudeerde accrochage van de werken. De 
wijze waarop Raoul De Keysers Lines (1972), Pol Mara’s 
Tyrins (1962) of  Willem Oorebeeks Local Heroes BLACKOUT 
(2005-2006) zijn opgehangen, speelt in op de compositori-
sche mogelijkheden van de witte tentoonstellingswand, op 
het esthetisch effect van het welgeplaatste canvas. 
Omgekeerd gaat een kleine studie van Josef  Albers bijna 
verloren op een te groot wandvlak. De opstelling verhindert 
alle intimiteit die een breekbaar werk als dit vraagt. Het lijkt 
een bewuste provocatie. Door presentatieconventies te mis-
kennen, wordt er de aandacht op gevestigd.

Dergelijke ingrepen blijven echter ongeëxpliciteerd. Ook 
de criteria die aan de basis liggen van de selectie en de com-
binaties van de werken blijven onduidelijk. De formele gelij-
kenissen tussen een kinetisch object van Gerhard von 
Graevenitz, een kleurige PUR-schuimsculptuur van Lynda 
Benglis en enkele recente textielschilderijen van Cosima 
von Bonin, in elkaars nabijheid opgesteld, kunnen echter 
onmogelijk toevallig zijn. Hier wordt iets getoond. Andere 
werken lijken op zichzelf  programmatisch voor de hele ten-
toonstelling, het meest uitdrukkelijk wellicht de installatie 
Orange (2004) van Jeroen de Rijke/Willem de Rooij. Het 
werk bestaat enerzijds uit een digitale projectie van een set 
bijna monochrome oranje dia’s, en anderzijds uit een wand-
tekst die deze kleur zowel met de gevangenisplunjes van 
Guantanamo als met Nederlands nationalisme in verband 
brengt. In de spanning tussen die twee componenten the-
matiseert het werk dus het autonomievraagstuk waar de 
hele tentoonstelling om draait.

Met het demonstreren van formele verwantschappen en 
met de keuze van programmatische werken neigt Valéry 
Proust Museum/White Cube Fever uiteindelijk toch naar een 
ambigue positie. Het experiment van een radicale white cube, 
een tentoonstelling die zwijgt, ontpopt zich toch tot een spre-
kende tentoonstelling die in verschillende van zijn facetten 
de museumkwestie blijft spiegelen. Maarten Liefooghe

p Valéry Proust Museum/White Cube Fever tot 5 februari in 
Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 Oostende (059/50.81.18; 
www.muzee.be).

Marijke van Warmerdam. Dichtbij in de verte. Een 
kleine foto met de titel Tell Me My Fortune (1989) kan als 
het startpunt worden beschouwd van de overzichtstentoon-
stelling van Marijke van Warmerdam in Museum Boijmans 
Van Beuningen. Een glazen bol vervormt een zwart-witfoto 
die zich erachter bevindt. Op de foto zien we de skyline van 
New York, inclusief  de twin towers van het WTC. Dat beeld 
stond nog niet zo lang geleden symbool voor een hoopvolle 
toekomstverwachting. Ruim twintig jaar later roept het tal 
van andere associaties op.

Het utopische en met terugwerkende kracht onheilspel-
lende werk is het op één na oudste dat is opgenomen in de 
catalogue raisonné die ter gelegenheid van Van Warmerdams 
tentoonstelling is samengesteld. Daarin valt op hoe onvoor-
spelbaar en tegelijk consistent haar werk zich heeft ontwik-
keld. Hoewel Van Warmerdam vooral wordt geassocieerd 
met haar filmische werk, heeft zij zich van alle denkbare 
media bediend, van geluidswerken tot readymades, van 
litho’s tot een bowlingbaan. Ze ontwierp wijnetiketten en 
buttons, vergulde vuilnisbakken en bedacht een perfor-
mance met tienduizend gekleurde pingpongballen. Er staat 

zelfs een verloren olieverfschilderij in het boek. In Rotterdam 
heeft gastconservator Jan Debbaut een mix van oud en 
nieuw werk geselecteerd die een indruk geeft van die ver-
scheidenheid, hoewel de nadruk toch ligt op de filmwerken.

Marijke van Warmerdam (1959) werd in de jaren 90 voor-
al bekend met een reeks korte filmloops waarop alledaagse 
taferelen waren vastgelegd. Door begin en einde van korte 
films aan elkaar te monteren, ontstonden steeds herhalende 
handelingen die bedrieglijk eenvoudig zijn. In een werk uit 
1992 zien we bijvoorbeeld hoe een meisje met een witte jurk 
het beeld inloopt. Na een korte aanloop zwaaien haar benen 
omhoog en landen haar hielen tegen een witgeschilderde, 
bakstenen muur. Haar rok valt naar beneden en heel even 
zien we haar onderbroek en blote buik. Maar een moment 
later is het meisje weer weggelopen, terug naar waar ze van-
daan kwam. Door de loop wordt de handstand eindeloos her-
haald, wat de schoonheid van deze triviale handeling bena-
drukt. De tijd wordt stilgezet tussen jeugd en volwassenheid.

Door haar deelname aan de Biënnale van Venetië (1995) 
en Documenta X (1997) werd Van Warmerdam ook interna-
tionaal een bekende naam. Video- en filmkunst maakte des-
tijds een ware hausse door, een ontwikkeling die gepaard 
ging met een metamorfose van tentoonstellingsruimtes. 
Zalen in galeries en musea transformeerden in snel tempo 
van white cubes naar aardedonkere vertrekken met een 
beeldscherm of  projectie. De ruimte werd als het ware opge-
lost, zodat alle aandacht uitging naar het bewegende beeld. 
Marijke van Warmerdam maakte in die tijd een reeks 
16mm- of  35mm-films die daarentegen in opvallend lichte 
ruimtes werden gepresenteerd. Een zekere verduistering 
was nodig om het werk zichtbaar te maken, maar de toe-

schouwer hoefde zich niet door een gordijn te wurmen om 
in een pikdonkere zaal naar een film te kijken.

Van Warmerdam deed ook niet geheimzinnig over de 
techniek, maar liet alles gewoon zien. Hoe begin en einde 
van de film met elkaar verbonden waren, werd duidelijk als 
je de projector bestudeerde. De spoelen werden vervangen 
door een ingenieus mechaniek, waardoor de beelddrager 
een voortdurende beweging maakte. Door die nuchtere 
houding wordt zo’n werk een soort sculpturale installatie. 
Van Warmerdams vroege filmwerken werden bovendien 
vaak getoond op een los scherm dat bijvoorbeeld schuin 
tegen een wand geplaatst was, waarbij de projector vrij in 
de ruimte stond.

Een vergelijkbare sculpturale opstelling karakteriseerde 
haar videowerken. Voetbal (1995) is een registratie van een 
jongen die op een schoolplein minutenlang een bal op zijn 
hoofd laat balanceren. Monitor en VHS-speler staan als 
blokkendozen op een pallet. Niet op ooghoogte, om de kijker 
te gerieven, maar op de grond. De toeschouwer moet desge-
wenst maar door de knieën. Door die plaatsing krijgt de 
video een zekere massa toebedeeld, wat nauw aansluit bij 
het onderwerp: een jongen die de zwaartekracht bedwingt.

Vorm en inhoud komen ook mooi samen in Kring (1992), 
een ambitieus vroeg werk waarin Van Warmerdam een spel 
speelt met de kijkrichting van de toeschouwer. De film is 
gemaakt door vanuit een centraal punt rond te draaien. 
Daarbij werd een groep jongens en mannen op een plein in 
Marrakech gefilmd. In de presentatieruimte wordt de rote-
rende beweging van de camera vervolgens herhaald door 
de projector, waardoor een soort driedimensionale loop ont-
staat over kijken en bekeken worden.

Marijke van Warmerdam

Handstand, 1992, filminstallatie. 
Foto: Stedelijk Museum, Amsterdam

T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A

NL-1017 GD  Amsterdam

Michael Jacklin
07.01 – 11.02.2012

Kees Smits
18.02 – 24.03.2012

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa

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

Postbus 184, 9400 AD Assen NL

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

20 januari t/m 11 februari 2012

All Options Open
Voor de tiende keer is er in het SMAHK de jaarlijkse presentatie van

studenten FMI Masters, de masteropleiding van de Academie voor

Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur MINERVA / Hanze-

hogeschool Groningen.

Een internationaal gezelschap van zeventien studenten van de

afdelingen Painting en IME (Interactive Media and Environments)

zullen in dit lustrumjaar hun werk tonen.

SMAHK
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03.02.– 01.04.2012  

The Residence
(reading room)
15.02. – 01.04.2012  

Magicgruppe
Kulturobjekt

Openingstijden: 
Woe–Zon: 14 –19/Don: 14 – 20

Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen 
www.extracity.org

Ronny Heiremans & Katleen Vermeir

Discursief platform in Extra City parallel aan The Residence 
(a wager for the afterlife), videoinstallatie in Argos, Brussel 

Opening: donderdag 02.02.2012 / 19 uur
Met steun van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren

Collectieve handeling in Extra City Kunsthal Antwerpen 
en Ludwig Forum Aachen 

Openingen: 
vrijdag 02.03.2012 (Aken) / zaterdag 03.03.2012 (Antwerpen)
Met steun van de Kunststiftung NRW en het Goethe Institut

Extra City
EXT_Divers_AD_witteraaf_print.indd   1 20.12.11   15:30

Er zijn meer van zulke loops in de originele opstelling te zien. 
In Passage (1992) wordt het beeld van een 16mm-filmloop 
vertoond op een klein schermpje dat aan de projector is 
bevestigd die de beelden projecteert. Het is een animatie 
waarin wordt ingezoomd op een zwarte en witte rechthoek, 
die om beurten het hele beeldvlak vullen. Het zorgt voor een 
hypnotisch beeld waarin de twee vormen constant om aan-
dacht strijden, maar tegelijk onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. Uit het een komt het ander voort. Die cyclische 
werkwijze keert regelmatig terug in het werk van Van 
Warmerdam. Vaak gaat het daarbij om tegengestelde prin-
cipes die samen een geheel vormen: wit en zwart, licht en 
duisternis, beweging en stilstand.

In de grootste zaal van de tentoonstelling worden enkele 
loops op grote schermen geprojecteerd met behulp van 
hedendaagse, digitale beamers. De schermen hangen aan 
het plafond, waardoor ze door de ruimte lijken te zweven. 
Dat benadrukt op een mooie manier dat veel loops van Van 
Warmerdam in feite gaan over de zwaartekracht, of  over 
het ontbreken daarvan.

In Roeren in de verte (2004) kijken we bijvoorbeeld door 
een venster naar buiten, waar de sneeuw gestaag neervalt. 
Le retour du chapeau (1998) beschrijft een zweefvlucht van 
een strooien hoed die een rondje maakt over een afgrond, 
om vervolgens als een boemerang terug te keren naar waar 
hij vandaan kwam. Lichte Stelle (2000) is een film waarin 
een jongetje uitkijkt over een meer. Het beeld is vrijwel sta-
tisch, maar uit de binnenstebuiten gekeerde broekzakken 
van de jongen ontsnapt om de zoveel tijd een druppeltje 
water. Het motief  roept de peinzende figuren van Caspar 
David Friedrich in herinnering, terwijl de druppeltjes de 
figuur van de jongen verbinden met de vaste bodem van zijn 
bestaan.

In Vliegtuigen (1994), een van de weinige films met geluid, 
wordt het opstijgen en landen van een reeks toestellen fron-
taal gefilmd. Door het gebruik van een telelens is de afstand 
die de vliegtuigen daarbij afleggen bijna weggevallen en 
gaat alle aandacht uit naar de vloeiende op- en neergaande 
beweging. Soms lijkt het alsof  een enorme Boeing vrijwel 
rechtstandig naar beneden zweeft, dan weer lijkt het vlieg-
tuig door de thermiek het luchtruim te worden ingestuwd. 
De warme atmosfeer en de hitte van de motoren doen het 
beeld trillen. Soms wordt een vliegtuig gespiegeld in het 
hete asfalt en komt het ding als een bulderende fata mor-
gana op de toeschouwer af. Saillant detail: deze film werd 
gemaakt voor de tentoonstelling Ik & de Ander in de Beurs 
van Berlage in Amsterdam. Hoewel de samenstellers van 
deze tentoonstelling de deelnemers expliciet gevraagd had-
den om iets te maken over het thema ‘ik en de ander’, kwam 
Van Warmerdam met dit werk op de proppen, argumente-
rend dat vliegtuigen toch vol met mensen zitten. Haar blik 
mag dan vaak beschreven worden als onbevangen en licht-
voetig, toch zit dit oeuvre vol weerspannigheid en humor.

In latere films neemt Van Warmerdam wat afstand van de 
zichtbare werkelijkheid en lijkt ze de blik van de beschou-
wer meer te sturen. Mooiste voorbeeld is Dream Machine
(2006), een film waarin een glas water langzaam troebel 
gemaakt wordt door druppels melk, die zich met kleine 
‘explosies’ verspreidt. Tegelijk maakt de video een langzame 
overgang van zwart-wit naar kleur, wat een vervreemdend 
effect sorteert.

Van Warmerdams allerlaatste werken worden juist weer 
gekenmerkt door de blik op het alledaagse, waarbij ze de 
grenzen van het clichématige lijkt op te zoeken: een reeks 
zonsondergangen die de hemel in verschillende kleuren zet-
ten, een veertje dat door de wind wordt meegeblazen. In Light
(2010) wordt het beeld gevuld door een gesloten jaloeziegor-
dijn. Een hand strijkt over de horizontale lamellen en laat 
daarmee meer of  minder licht binnenvallen. Aan het eind 

van de film wordt de blindering weggetrokken. Het scherm is 
gevuld door een oogverblindende leegte. Kees Keijer

p Marijke van Warmerdam. Dichtbij in de verte, tot 22 januari 
in Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3015 CX Rotterdam (010/44.19.400; www.boijmans.nl). 
De tentoonstelling reist na Rotterdam door naar Museu 
Serralves in Porto (voorjaar 2012) en de Kunsthalle 
Düsseldorf  (winter 2012-2013).

Gemeentemuseum Den Haag: Mondriaan en De Stijl, 
nieuwe permanente tentoonstelling. De canon van de 
Nederlandse geschiedenis kent drie kunsthistorische onder-
werpen: Rembrandt, Vincent van Gogh en De Stijl. Het laat-
ste onderwerp wordt daarbij onder de noemer ‘revolutie in 
vormgeving’ geplaatst en is voorzien van de Rietveldstoel 
als icoon. Terwijl deze stoel het bekendste object is van De 
Stijl, is Mondriaan de befaamdste exponent. Dat deze bewe-
ging veel meer is dan stoel en Mondriaan, is slechts bij een 
klein clubje kenners bekend. Het historisch belang van De 
Stijl wordt in Nederland al te vaak onderschat. Gelukkig 
reserveert het Gemeentemuseum Den Haag sinds kort een 
complete vleugel voor een permanente tentoonstelling van 
De Stijl, inclusief  Mondriaan.

Het museum heeft de tentoonstelling netjes en klassiek 
opgebouwd. Er wordt een korte voorgeschiedenis geschetst 
met vroeg werk van Mondriaan, een enkel voorbeeld van 
Toorop en Frank Lloyd Wright. Vervolgens wordt De Stijl 
gepresenteerd aan de hand van drie thema’s: de woning, de 
straat en de stad. Deze niet per se chronologische indeling is 
een uitstekende keuze en leidt tot een natuurlijke presenta-
tie van het materiaal, waaronder de Bruynzeel-kinderkamer 
van Huszár, verscheidene grafische ontwerpen en dessins 
van onder meer Bart van der Leck en Sonia Delaunay, 
architectuur, stedenbouwkundige en interieurontwerpen, 
het Rietveld-Schröderhuis, maquettes van ateliers van 
Mondriaan en natuurlijk verschillende meubels, waaron-
der de stoel alsook andere zitmeubels, en zelfs een 
Bruynzeelkeuken. Korte filmpjes her en der gaan wat dieper 
op specifieke onderwerpen in. Men krijgt een solide over-
zicht van de ontwikkeling van De Stijl en van haar verschei-
dene uitingsvormen. Er is verder een audiotour, een lijvige 
catalogus en een brochure.

De tentoonstellingsruimte is een geslaagd ontwerp van 
Krijn de Koning en Anne Holtrop. Het verloop tussen de 
ruimtes van verschillende omvang is helder. De associatie 
met De Stijl is voelbaar, maar niet opdringerig. De inrichting 
is een op zichzelf  staand kunstwerk, 63 Spaces for a Work, 
met als hoogtepunt een centrale ruimte volledig gevuld met 
een driedimensionaal grid-complex, als een wonderlijke 
modernistische klimsculptuur die aanleiding geeft tot een 
frisse blik op de ruimte, de wanden en hun onderlinge ver-
houdingen.

63 Spaces is een essentieel onderdeel voor de tentoonstel-
ling omdat het de objecten van de Stijl contemporain en bij-
zonder maakt. Historische kunststromingen als De Stijl die 
zo expliciet op de toekomst gericht waren, doen nu vaak 
gedateerd aan. De Bruynzeel-keuken, bijvoorbeeld, roept 
vooral associaties met keukens van grootouders op. 
Sommige stedenbouwkundige ontwerpen onttrekken zich 
niet aan gelijkenissen met de Bijlmer, een bouwexperiment 
dat tegenwoordig toch vooral als ongezellig, ouderwets, 
gevaarlijk en zelfs mislukt wordt beschouwd. Tegelijk blij-
ken veel elementen uit De Stijl door hun succes in vormge-
ving, grafisch ontwerp en stedenbouwkundige architec-
tuur nu alledaags geworden. Dit maakt het lastiger om het 
oorspronkelijk radicale karakter van de beweging te doen 
uitkomen.

Het is sowieso een enigszins ondankbare taak om De Stijl 
onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Velen 
appreciëren de rechte lijnen, de vrolijke kleuren, het werk 
van Mondriaan, maar weinigen doorgronden echt de revo-
lutie die De Stijl voorstond. De schaduw die Mondriaan 
werpt is natuurlijk zeer groot. Het lijkt of  de tentoonstelling 
er deels op gericht is een overzichtsbeeld te schetsen van 
wat De Stijl naast Mondriaan allemaal inhield. Geringe 
aandacht wordt daarbij besteed aan de internationale con-
text, aan publieksreacties op de radicale aanpak van De 
Stijl, aan de controverse omtrent Van Doesburg, de vele 
brieven en geschriften die het hart van de beweging vorm-
den of  de religieuze overwegingen die bij zowel Mondriaan 
als Van Doesburg toch ook een rol speelden. Maar wellicht 
is dat te veel gevraagd van een tentoonstelling die het aller-
eerste permanente overzicht van de beweging in Nederland 
biedt, en die als voornaamste taak heeft een breder publiek 
kennis te laten maken met De Stijl. Tessel M. Bauduin

p De presentatie Mondriaan en de Stijl is tot 1 januari 2014 
te zien in het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 
41,  2517 HV Den Haag (070/338.11.11; www.gemeen 
temuseum.nl).

Vor dem Gesetz. Skulpturen der Nachkriegszeit und 
Räume der Gegenwartskunst. Museum Ludwig, 
Keulen. Bovenaan de traphal van Museum Ludwig staat 
Jimmie Durhams Building a Nation (2006) naast Gefesselter 
Prometheus II (1948) van Gerhard Marcks. Het eerste werk 
spreidt zich uit over zowat 20 vierkante meter, is toeganke-
lijk langs meerdere zijden, en bevat onder meer rubberban-
den, een olievat, een afgedankte carrosserie en een resem 
spiegels. Het tweede is een klein tot middelgroot brons van 
een Griekse mythologische figuur, gezeten op een rots, 
waarvan de armen en het hoofd steun zoeken op beide knie-
en. Durham kaart de Amerikaanse stigmatisering van de 
Ander aan, en evoceert schertsend een cowboys-versus-
indianenspel middels geïmproviseerde saloon-architectuur 
en racistische citaten (legerofficier Philip Henry Sheridan in 
1869: ‘The only good indians I ever saw were dead.’) De zit-
tende figuur van Marcks verbeeldt de traumatische nawee-
en van de Tweede Wereldoorlog, met een Prometheus die de 

Bart van der Leck

De houthakkers. Collectie Gemeentemuseum Den Haag,
langdurig bruikleen Wibbina Stichting 1947
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kunstenaar zelf  zou kunnen zijn, nadat diens studio ver-
nield was door bombardementen. En toch resoneren de 
werken met elkaar. Beide sculpturen laden een interne 
ruimte op, en plooien op deze ruimte terug om hun argu-
ment over te brengen: Durham om de Amerikaanse natie-
staat zo permeabel en hol mogelijk te maken; Marcks om 
uitdrukking te geven aan een onuitdrukbare vorm van 
fysiek en mentaal leed.

Deze spannende juxtapositie van vorm en strategie bij 
Durham en Marcks zet de toon voor Vor dem Gesetz, de laat-
ste tentoonstelling van directeur en curator Kasper König 
in het Keulense museum. De tentoonstelling volgt een dub-
bel spoor: enerzijds wil zij handelen over de wet en het wet-
teloze, steunend op Franz Kafka’s gelijknamige parabel uit 
1915, anderzijds wil zij de continuïteit en divergentie van 
sculptuur aantonen via een diachrone scenografie. Deze 
tweede intentie is duidelijk, en komt mooi naar boven in de 
show. Na de heftige dialoog tussen Durham en Marcks zien 
we Bruce Naumans ‘taxidermische’ dierendraaimolen 
Carousel (1988) naast Germaine Richiers bronzen Le Griffu
(1952), een wat schriel en obscuur wezen dat voor de gele-
genheid boven ooghoogte is opgesteld. De dialectiek van het 
dynamische en het statische, of  van pathos en triomf, weer-
klinkt op verschillende niveaus in beide beelden, en wordt 
versterkt door de spaarzame selectie van werken op de 
bovenverdieping van het museum, die voor het eerst voor 
een tijdelijke tentoonstelling gebruikt wordt. Ook de dialoog 
tussen Giacometti’s goud gepatineerde La Jambe (1958) en 
Thomas Schüttes stalen Vater Staat (2011) is fascinerend. 
Waar Schütte met de vier meter hoge reus een abstract 
begrip in een menselijke vorm giet – zonder ledematen 
maar met nietsontziende blik – doet Giacometti net het 
omgekeerde: het been wordt hier uitgerekt en afgesneden, 
het wordt van zijn antropomorfe karakter ontdaan en dus 
geabstraheerd. Wat verder knipoogt Marino Marini’s fan-
tastische Miracolo (1953) dan weer naar de penning die 
Andreas Slominski in het concentratiekamp van Buchenwald 
vond (Glückspfennig, 1996). De balans van spel en gevaar in 
het gedraaide ruiterbeeld resoneert met de minuscule 
munt, waarvan de symboliek van hoop en wanhoop een 
hele vitrinekast weet te vullen.

Zulke combinaties van posities en tijdskaders vormen de 
inzet van Königs tentoonstelling. Tegenover de extraversie 
en bravoure van veel hedendaagse kunst, zo lijkt de curator 
te stellen, staan figuratieve en opake beelden, die met hun 
ingetogen, wat zwijgzame natuur tegen naoorlogse kunst 
aanschuren. Analoog aan veel sculptuur van de jaren 40 
en 50 beschouwt deze kunst haar sociale verankering niet 
langer als vanzelfsprekend, en bouwt ze daarom bewust een 
hermeneutische distantie in. ‘The analysis of  the relation-
ship between space and body, which is immanent in sculp-
ture, is here directly linked to the dimension of  the social 
and political space, without illustrating specific flashpoints and 
conflicts (mijn cursivering)’, schrijft König in een voor de 
rest weinig vernoemenswaardige catalogus. Adorno’s 
credo over de onmogelijkheid van poëzie na Auschwitz 
krijgt hier dus een nieuwe, contemporaine lading. Zoals 
Richier en Marini hun sculpturale palet in de naoorlogse 
jaren reduceerden tot figuratieve, opake beelden, zo richten 
ook de getoonde werken van Durham, Nauman of  Schütte 
zich enkel op een discrete en indirecte wijze tot de wereld om 
hen heen.

In dit opzicht laat Königs sculpturale voorkeur zich echter 
moeilijk (of  net al te makkelijk) combineren met het voor-
noemde kafkaiaanse denkkader. Kafka’s kortverhaal Vor 
dem Gesetz beschrijft een ‘man van het platteland’ die toe-
gang probeert te krijgen tot de wet. De kolossale wachter 
aan de poort van deze wet weigert echter zijn verzoek in te 
willigen, waarop de man besluit te wachten. Na jaren van 

tevergeefs wachten sterft de man uiteindelijk gezeten aan 
de poort, zonder de wet ooit te hebben betreden. Deze para-
bel over het wettelijke als een afgebakend en van bovenaf  
opgelegd regime ziet de curator als metafoor voor de ten-
toonstelling: ‘When this theme is pursued in a museum, a 
place which, as a public institution, is open to all, this is 
combined with the wish to critically question the function 
of  the museum and the relation between art and society. 
[…] This exhibition is dedicated to the visitors and in parti-
cular to those who take it for granted that they are using the 
place for themselves, without feeling that they are under 
any kind of  tutelage or being instrumentalised in any way.’ 
[10] Deze stellingname doet denken aan Boris Groys. In zijn 
tekst The Politics of  Installation (2009) stelt Groys dat de 
installatie de gewelddadige kiem van de democratie bloot-
legt: De soevereine artiest conditioneert in de installatie 
steeds een stukje publieke ruimte, en is daarom de facto een 
toonbeeld van Kafka’s poortwachter. Het is dan ook de 
vraag wat de vaak opake werken in deze tentoonstelling 
hieraan nog kunnen toevoegen. Neem Carl Andre’s Timber 
Piece (1964/1970) of  Joseph Beuys’ Sybilla (Justitia)
(1957). Beide werken appelleren aan de notie van wet en 
macht – de ene via zijn schaal en ruimtelijke dominantie, de 
andere via zijn mythische inhoud – maar concrete uitspra-
ken hieromtrent volgen niet. Of, nogmaals, Schütte’s Vater 

Staat (2011): weliswaar een letterlijk vertaling van Kafka’s 
reus aan de poort, maar verder weinig verhelderend voor 
het hier geponeerde vraagstuk.

Het lijkt er dus op dat het begrip ‘wet’ enkel op zijn abstrac-
te, haast poëtische eigenschappen aangesproken wordt. Het 
fungeert vooreerst als schaamlap om een geweldige sceno-
grafie te verantwoorden, zonder daarbij aan veel themati-
sche of  theoretische uitdieping te moeten doen. In die zin is 
de tentoonstelling niet zozeer te weinig, maar juist te veel kaf-
kaiaans. Of  zoals Walter Benjamin de stijl van de Praagse 
auteur omschreef  in het essay Franz Kafka. Bij zijn tiende sterf-
dag: ‘Het woord ‘ontvouwd’ is [echter] dubbelzinnig. 
Ontvouwt de knop zich tot een bloem, de uit papier gevou-
wen boot – zoals je dat aan kinderen leert – ontvouwt zich tot 
een glad vel papier. En deze tweede wijze van ontvouwen past 
het best bij de parabel; tot genoegen van de lezer, die haar 
gladstrijkt zodat de betekenis ervan op de vlakke hand ligt. 
Kafka’s parabels ontvouwen zich echter in de eerste beteke-
nis; namelijk zoals de knop tot bloei komt. Daarom lijkt het-
geen daaruit voortkomt op poëzie.’ Stefaan Vervoort

p Vor dem Gesetz. Skulpturen der Nachkriegszeit und Räume 
der Gegenwartskunst, tot 22 april in Museum Ludwig, 
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Keulen (0221/221-26165; 
www.museum-ludwig.de).
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BLACK BOX

SWEET PROTESTATIONS
PERFORMING REALITY IN

PUBLIC SPACE
29.01 — 01.04.2012

OPENING 28.01.2011 18.00–21.00

EXTRA MUROS

VERMEIR & HEIREMANS
THE RESIDENCE (READING ROOM)

02.02 — 01.04.2012
PRESENTED BY EXTRA CITY KUNSTHAL ANTWERPEN

Jimmie Durham

Building a nation, 2006. Foto: Achim Kukulies
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Netwerk / 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 × Tentoonstellingen open woe. t/m za. 14 > 18:00, 
op concertavonden en events tot 22:00, op filmavonden tot 20:30 × tentoonstelling: € 1 / concerten en 
events: € 10 / 7

dec 2011×mrt 2012
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

VINCeNt MeeSSeNMy last Life
LIDwIeN VAN De VeN Freedom
MOHAMeD eL BAZ
Bricoler L’incurable.Détails 
Real Life 2011
Tentoonstelling za. 10.12 > za. 03.03.2012 
open di. t/m zo. 1400 > 1800

SMOke ON tHe wAter
Joris Van de Moortel × Nico Dockx &
krist torfs × John Duncan × Faceneck ×
Gerard Herman × Dennis tyfus
Opening / Concert za. 11.02.2012 × 2030

 Abonnementen vAnAf € 27,5 

www.e-tcetera.be
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Beeldende kunst – terugblik
Martin Douven – Leopoldsburg – Jef  Geys. Onverstoor-
baar gaat Jef  Geys door met zijn werk, steeds op zoek naar 
eigen thema’s, problemen en gevoeligheden, uitgedrukt in 
altijd wisselende verzamelingen van beelden, teksten en 
objecten. In het M HKA stelde hij voor de duur van één ten-
toonstelling een vergeten figuur centraal, die een belangrij-
ke rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling als kunstenaar. Het 
gaat om Martin Douven (1898-1973), een autodidactisch 
schilder, net als Geys afkomstig uit Leopoldsburg. Douven 
begon in 1928 met de verkoop van eigen schilderijtjes. Zijn 
artistieke praktijk nam al snel industriële proporties aan. Hij 
leerde zijn zonen om aan de lopende band schilderijen te 
maken, die over de hele wereld werden verkocht. In 1965 
haalde de fabriek de Daily Mail, in een artikel met als kop 
Production-Line Paintings: Astonishing factory where 
Woolworths buy their original ‘oils’. Een foto toont zes schil-
ders vlak naast elkaar aan het werk. (Geys heeft het artikel 
op de cover geplaatst van de recente editie van zijn Kempens 
Informatieblad die als catalogus dienstdoet.) Een Amerikaanse 
journalist noemde Douven de ‘Henry Ford van het olieverf-
schilderij’. Jef  Geys was een klasgenoot van een van de 
zonen van Douven, en kwam geregeld in de fabriek.

Deze biografische (en autobiografische) informatie werk-
te als de ontsteking van de tentoonstelling, die zich uitbun-
dig over de gehele gelijkvloerse verdieping van het M HKA 
verspreidde. Alles wat volgde stond in het teken van het 
levenswerk van Martin Douven – in zekere zin de meest suc-
cesvolle Belgische schilder aller tijden. Tegelijkertijd bleef  
ook de kunstenaar Jef  Geys altijd aanwezig – hij was ten-
slotte de auteur van deze tentoonstelling. Maar wat bete-
kent het om kunst te maken zoals Geys dat doet, en zoals 
Douven dat deed? Waarom hangt (of  hing) er een ‘Douven’ 
in duizenden huiskamers, maar niet in onze nationale 
musea, en waarom mag Geys het M HKA vullen en ons land 
vertegenwoordigen op biënnales, terwijl hij eigenlijk een 
klein publiek heeft?

Die belangrijke vragen weerklonken op vele manieren. Ze 
werden opgewekt door de tientallen werken, oud en nieuw, 
die Geys tentoonstelde. Verbanden en associaties werden 
opgeroepen, tegenstellingen werden in de verf  gezet en 
gelijkenissen gesuggereerd. In de (misschien enigszins te) 
uitgestrekte tentoonstelling viel niet van elk object of  schil-
derij de aanwezigheid te verklaren. Nu en dan heerste 
onduidelijkheid. In het midden van de grote zaal helemaal 
rechts in het M HKA stond bijvoorbeeld een groepje houten 
meubels – een aanwezigheid die ook na lezing van het 
Kempens Informatieblad mysterieus bleef. Ook de afwezigheid 
van naambordjes (enkel het bruiklenerschap werd vermeld) 
maakte de zaak er niet makkelijker op, temeer omdat er ook 
werken van andere kunstenaars dan Geys en Douven aan-
wezig waren. En toch droeg ook dat uiteindelijk bij tot de 
kracht van de tentoonstelling, die het diepgaande en onop-
losbare probleem van de hedendaagse kunst bij momenten 
op een hartverscheurende manier ervaarbaar maakte: 
Door wie, en vooral voor wie wordt kunst gemaakt?

De expositie begon met een schaalmodel van de fabriek 
van Douven, gebouwd door een van zijn kleinzonen – ook 
dit was ooit een tempel van de kunst. In een uithoek van de 
tentoonstellingsruimte hing Geys een maquette van het 
M HKA op, die duidelijk als werkmodel voor deze expositie 
dienst had gedaan. Tegenover de maquette van ‘art factory 
Douven’ hing Zwart schilderij met zwaantjes aan de muur, 
een werk uit 1959, een originele Douven die Geys toen al 
had overschilderd, in een poging na te gaan wat een beeld 
precies aantrekkelijk maakt, en waar het letterlijke en 
figuurlijke zwaartepunt ligt van een schilderij.

Even verderop was een schitterende uitstalkast aan de wand 
bevestigd, tot de rand gevuld met het materiaal van een 
schilder: kleurige tubes, ongerepte flacons, vooralsnog zui-
vere borstels, paletten, papier, kleurpotloden, waskrijt, can-
vas en white spirit. Hier klopte het hart van de tentoonstel-
ling. Deze ouderwetse grondstof  – van het artistieke werk, 
van de esthetische ervaring – is waar het in de kunst op een 
symbolische manier om draait. Dit zijn de basiselementen 
van de kunst die ons allemaal, in een ideale wereld, met 
elkaar zou moeten verbinden. Maar opnieuw: Hoe? Langs 
welke instituten, door wiens toezegging of  afkeuring, ten 
koste van welke prijs? Gaat het om mechanismen die we 
kunnen controleren, of  zijn het abstracte bewegingen van 
een angstaanjagende machine die door niemand nog 
bestuurd wordt? In de rotonde van het M HKA had Geys een 
productie-eenheid van een fabriek voor lijsten en kaders 
geplaatst. Hoewel deze machine stil lag, hoorden we onop-
houdelijk de zaagbladen snerpend door het hout snijden. 
Elders werd via een collage het verband gelegd tussen de 
werkzaamheden in het atelier van Rubens, en de fabricage 
van auto’s in een BMW-fabriek.

In een andere, kleine zaal introduceerde Geys nog een 
individu: Willy Van Loock, die al in 1971 in het Kempens 
Informatieblad stond. Van Loock is als enige ingekleurd op 
een zwart-witfoto van een twintigal mensen, vermoedelijk 
uit de jaren 70, staand op het voetpad voor een volks café. 
Hier ‘sprak’ Geys een zeldzame keer, door middel van een 
geschreven toelichting: ‘Willy Van Loock en ik werken al 40 
jaar samen. Willy is een briljante kunstenaar en mens. Een 
paar jaar geleden werd hij ziek. Zijn reeks werken over het 
ontstaan en de ontwikkeling van de Cosmos spreken me 
sterk aan. Nu moet Willy dagelijks geholpen worden.’ Geys 
richtte zich vervolgens tot CD&V-voorzitter Wouter Beke 
(‘ook van Leopoldsburg’) met de vraag om zijn vriend een 
‘steuntje te geven’ zodat hij snel wordt opgenomen in het 

verzorgingstehuis. Naast de oproep en het groepsportret 
was een schamel handvol schetsen van Van Loock opge-
hangen. Ze gingen nagenoeg verloren tussen de ontelbare 
schilderijen van Douven en de werken van Geys, en de con-
templatie ervan werd bovendien overstemd door de opname 
van een interview met Douven dat op de nationale televisie 
werd uitgezonden, en dat vlakbij op een scherm werd gere-
produceerd. Als de (kunst)wereld een onbarmhartig sys-
teem is, als Geys de door de kritiek gecelebreerde kunste-
naar is, als Douven de kitschschilder is met een ontzettend 
groot publiek – is Van Loock dan niet het deerniswekkende 
slachtoffer van dit raderwerk?

Die bestaanscondities – van de kunstenaar, maar ook van 
om het even wie – werden op de beste plekken van deze ten-
toonstelling op een indringende manier zichtbaar gemaakt. 
Geys blijft kunst maken, tegen beter weten in, ondanks de 
kunst en ondanks de kunstwereld. Ook in deze tentoonstel-
ling bleef  hij er, met de hulp van onder meer Martin Douven 
en Willy Van Loock, koppig op wijzen dat de verdeling van 
arbeid, goederen, macht, kennis en kunst nooit rechtvaar-
dig genoeg kan zijn. Christophe Van Gerrewey

p Martin Douven – Leopoldsburg – Jef  Geys vond plaats van 9 
september tot 31 december 2011 in het M HKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/260.99.99; www.
muhka.be).

1:1 – Hans van Houwelingen & Jonas Staal. Met de ten-
toonstelling 1:1 wilde Extra City de politieke crisis met de 
kunstcrisis confronteren. Gezien de afbraak van het cultuur-
budget door de Nederlandse overheid, was het niet verwon-
derlijk dat er twee Nederlanders waren aangesproken, die elk 
drie werken bijdragen. Het werk van Hans van Houwelingen 
(1957) en Jonas Staal (1981) heeft, zo luidt het in de folder, 
‘betrekking op dilemma’s rond kunst in de publieke ruimte in 
Nederland en daarbuiten. […] Het werk van beide kunste-
naars verbindt zich in hun gedreven polemiek rondom het 
genre van het monument’. Er was één monument dat Staal 
en Van Houwelingen samen hadden ‘bedacht’: het Nationaal 
Monument voor Gastarbeiders in Rotterdam. Hun aanpak, 
hoewel erg verschillend, kwam exemplarisch naar voor in 
hun omgang met dit gedenkteken.

Het voorstel om een monument voor gastarbeiders op te 
richten werd in 2006 gelanceerd door de Partij van de 
Arbeid. Van Houwelingen stelde voor om de verheven en 
abstracte sculptuur van Naum Gabo, in 1957 opgetrokken 
voor de Rotterdamse Bijenkorf, te laten restaureren door 
‘gekwalificeerde technici die afstammen van de eerste gene-
ratie gastarbeiders’. Het kunstwerk van Gabo verkeert 
immers in slechte staat. Het voorstel van Van Houwelingen 
kan niet eenduidig worden gelezen. Zowel de Bijenkorf, het 
werk van Gabo als de aantrek van immigranten als arbeids-
krachten, dateren uit de golden fifties. Door het roest dat de 
sculptuur heeft aangetast nu te laten verwijderen door kin-
deren van die gastarbeiders, lijkt ook de ideologie van de 
welvaartstaat te worden opgefrist. Tegelijkertijd bezit het 
werk van Gabo een interpretatieve openheid die door de 
‘monumentalisering’ verloren zou gaan. Kan het werk 
trouwens een monument worden enkel omdat het door 
‘nieuwe Nederlanders’ wordt hersteld? Gaan ‘originele 
Nederlanders’ misschien ‘neutraler’ te werk als ze de Gabo 
renoveren? Van Houwelingen snijdt, met vormelijke en 
artistieke middelen, een problematiek aan die niet integraal 
is terug te brengen tot een ‘ideologische tweedeling en de 
roofzucht naar kiezersstemmen’, zoals curator Mihnea 
Mircan in de folder suggereert. Dit kunstwerk gaat ook over 
de aanwezigheid van gedeelde en publieke betekenissen – 
en het historiseert dit proces door te verwijzen naar de in 

Vor dem Gesetz
www.museum-ludwig.de

Eine gemeinsame Ausstellung von:

Die Ausstellung wird gefördert von: Mobilitätspartner:

17. Dez. 2011 – 22. Apr. 2012

Skulpturen der Nachkriegszeit und Räume der Gegenwartskunst
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onze ogen ronduit naïeve politiek (en kunst) van nauwelijks 
vijftig jaar geleden, onder meer door middel van archiefdo-
cumenten. Waarom is wat toen vanzelfsprekend leek 
ondenkbaar geworden? Is er dan niets meer waar iedereen 
het over eens kan zijn?

Dan was er Jonas Staal. Hij nam niet zozeer het idee over 
van de PvdA, als wel de reactie hierop van Ronald Sørensen, 
toenmalig lid van Leefbaar Rotterdam (en sinds 2011 lid 
van de PVV). Deze Sørensen was niet opgezet met het voor-
stel voor een Nationaal Monument voor Gastarbeiders: 

Migranten zijn volgens hem niet medeverantwoordelijk 
voor de Nederlandse welvaart en hun bijdrage tot de econo-
mie is marginaal. Zij hebben problemen veroorzaakt en ze 
hebben de autochtonen weggejaagd door hun afwijkende 
aanwezigheid! Daarom stelde deze politicus voor een 
Monument voor de verjaagde Rotterdammer te bouwen. Wat 
kunstenaar Staal heeft gedaan is dit idee verbeelden. Hij 
heeft een computersimulatie gemaakt van dit monument: 
een doodse, lelijke sculptuur, een koppel en hun dochter, op 
een sokkel, voor een muur waarop de skyline van Rotterdam 

staat afgebeeld. Deze mensen zijn gespannen en in de war; 
ze kijken hulpeloos om zich heen, de handen onbegrijpend 
of  angstig geheven. Staal heeft deze simulatie ook aan leden 
van Leefbaar Rotterdam getoond. Hun reactie is gefi lmd en 
was op de tentoonstelling te zien: de rechtse populisten 
waren verheugd met dit ‘mooie kunstwerk’.

De drie werken van Van Houwelingen die op 1:1 waren 
verzameld, zijn goed leesbaar – en genietbaar – met de 
instrumenten die door de (post)conceptuele kunst zijn aan-
gereikt. Er is meer nodig om ‘iets’ met het werk van Jonas 
Staal aan te vangen, om het als ‘kunst’ te beschouwen, en 
om te weten wat de ‘bedoeling’ is. Zijn werk kan in de recen-
te traditie worden geplaatst van de ‘art of  over-identifi ca-
tion’ zoals die bijvoorbeeld door BAVO als kritische strategie 
naar voor is geschoven (zie onder meer De Witte Raaf nr. 
131). In zijn talrijke manifesten en publicaties, geschreven 
met een hoogdringende toon, spreekt Staal zelf  van ‘mede-
plichtig verzet’. In een recent nummer van het literaire tijd-
schrift nY dat nagenoeg volledig aan zijn werk was gewijd 
– de aanpak van Staal slaat aan, zoveel is duidelijk – heeft 
hij geschreven dat zijn projecten voortkomen uit ‘de wens 
af  te rekenen met het ideologische vacuüm waarin zowel de 
kunst als de politiek zichzelf  lamleggen en waarin de mas-
sale bezuinigingen op cultuur rechtvaardiging vinden’. 
Onlangs heeft hij kunsthistoricus Camiel van Winkel op een 
symposium over de elite in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam een exponent genoemd van ‘het ergste soort 
neoliberale machtspolitiek die ons land rijk is’. Staal wil zijn 
handen vuil maken, hij wil aandacht, en niets is daarbij nog 
taboe. Alles moet in vraag gesteld, alle ideologische schot-
ten worden verplaatst, ‘linkse’ kunstcritici zijn eigenlijk 
‘rechtse’ tirannen. Men kan zelfs, op een perverse en ironi-
sche manier, zijn werk en zijn publieke optredens beschou-
wen als die van een martelaar van de artistieke autonomie: 
Door met zijn eigen werk te tonen hoe vreselijk slecht recht-
se staatskunst zou zijn, waarschuwt hij niet zozeer voor de 
uitwassen van rechts denken, als wel voor het verlies van de 
artistieke autonomie.
 Alles bij elkaar blijft het zo dat de verwarring die Staal 
oproept, samen met de andere adepten van de ‘overidentifi ca-
tie’, uiteindelijk vervelend is. Meer nog dan ‘gewone’, auto-
nome, en in zijn ogen ‘medeplichtige’ en ‘apathische’ kunst, is 
zijn werk op de incrowd gericht. Het onderwerp is vernauwd 
tot ‘de relevantie van kunst’. Het zorgt voor een weinig vreug-
devolle en oppervlakkige esthetische ervaring, en hoewel het 
niet verboden mag worden – de artistieke autonomie is 
immers heilig – valt toch te hopen dat dit werk niet veel navol-
ging krijgt. Zo niet doemt een hels scenario op dat doet denken 
aan de laatste zinnen van het exponentieel aan relevantie 
winnende essay Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid van Walter Benjamin. De politiek wordt 
meer en meer een esthetische, ‘spannende’, gemediatiseerde 
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en waardeloze zaak… Jonas Staal antwoordt daarop met de 
extreme politisering van de kunst, en met een veronachtza-
ming van alle voordelen van de artistieke autonomie. 
Ondertussen gaat het leven verder, en weet niemand nog 
waarom we met kunst bezig zouden zijn. In Extra City kon 
iedereen zien hoe machteloos en uitzichtloos deze strategie is, 
bijvoorbeeld door een vergelijking te maken met het werk van 
Hans van Houwelingen. Christophe Van Gerrewey

p 1:1 – Hans van Houwelingen & Jonas Staal vond plaats van 
18 november 2011 tot 15 januari 2012 in Extra City, 
Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen (03/677.16.55; www.
extracity.org).

Aanwinsten
Letterenhuis Antwerpen toont onbekend kunstwerk 
van dichter Paul van Ostaijen. Het Letterenhuis breidt 
zijn rijke collectie van Paul van Ostaijen uit met een recent 
ontdekt kunstwerk van de dichter. Begin dit jaar werd een 
‘gouache en collage’ van ene ‘PVO’ verkocht op een veiling 
in Brussel. De koper vermoedde dat het om een onbekend 
werk van Paul van Ostaijen ging en besloot na bevestiging 
van het Letterenhuis om het kunstwerk in langdurige 
bruikleen te geven. Het werk is een belangrijke aanvulling 
op de collectie. Het Letterenhuis bezit de grootste verzame-
ling handschriften van Paul van Ostaijen. Naast de manus-
cripten bewaart het Letterenhuis ook brieven, foto’s en gra-
fisch werk van de avant-gardedichter. De gouache is nu te 
zien in de permanente tentoonstelling samen met de aqua-
rel Dans la petite ville. (www.letterenhuis.be)

Armando Museum koopt uniek werk van Armando 
aan. Het Armando Museum heeft het werk Anmerkungen 
zur Vergangenheit (1980) verworven. Het hoort tot een serie 
die Armando maakte van bladen uit een boekje dat hij 
kocht op de rommelmarkt in Berlijn. De serie was onderdeel 
van de tentoonstelling Armando die in 1981 en 1982 
plaatsvond in het Stedelijk Museum en het Van Abbe-
museum. (www.armandomuseum.nl)

Nieuwe Rembrandt in Museum Het Rembrandthuis.
Museum Het Rembrandthuis heeft een onbekend schilderij 
van Rembrandt in bruikleen van een particuliere verzame-
laar. Het kleine paneel Oude man met baard is door Rembrandt 
(1606-1669) geschilderd omstreeks 1630, aan het eind 
van zijn Leidse periode. (www.rembrandthuis.nl)

Publicaties
John Updike. Higher Gossip. Essays and Criticism. Er 
mogen dan altijd schrijvers zijn die zich op de meest uiteen-
lopende domeinen begeven, in boeken lijken ze zich steeds 
vaker te moeten beperken tot één onderwerp. Ook essaybun-
dels moeten als product een gezicht hebben, eenduidigheid 
voorwenden. Het zopas verschenen Higher Gossip van de 
Amerikaanse schrijver John Updike vormt een opmerkelijke 
uitzondering. Updike, overleden in 2009, verwierf  vooral 
bekendheid met romans als Rabbit, Run en The Witches of  
Eastwick. Higher Gossip is een prachtig uitgegeven boek van 
vijfhonderd bladzijden. Het bevat uiteraard teksten over 
literatuur, onder meer over het werk van Nabokov, Vonnegut 
en Fitzgerald, terwijl ook de nawoorden zijn overgenomen 
uit de heruitgaves van eigen werk. Maar Updike schreef  ook 
over tal van andere onderwerpen. Onder de titel The Game
zijn vijf  teksten verzameld over golf, de favoriete sport van 
de auteur, waarvan hij het weldoende effect omschrijft (‘dis-
sipating fatigue as does the sun the mists of  morning’). 
Daarnaast komen onder meer het lot van de open ruimte in 
het Amerikaanse landschap aan bod, onze fascinatie voor 
dinosaurussen, het leven van Albert Einstein, en het belang 
van humor.

Een derde van de teksten in Higher Gossip gaat over beel-
dende kunst. Het deel ‘Gallery Tours’ is opgedeeld in vijf  
hoofdstukken: ‘Old Masters’, ‘Romantics and Realists’, ‘Van 
Gogh and Seurat’, ‘Secessionists and Surrealists’ en 
‘Photographers’. Hier wordt het boek op een bijzondere 
manier interessant: Kan een amateur als Updike diepgaand 
en geloofwaardig schrijven over kunst? Of  komt hij niet ver-
der dan vulgarisering omdat hij niet vertrouwd is met de 
moderne en gespecialiseerde kunsttheorie, en er niet in 
slaagt de problemen van de kunst te vatten, laat staan te 
beschrijven? Higher Gossip laat slechts gedeeltelijk toe die 
vraag te beantwoorden omdat de teksten van Updike over 
hedendaagse kunst niet zijn opgenomen. In de inleiding 
schrijft redacteur Christopher Carduff  dat een aantal tek-
sten, ‘crying out for full-color plates’, gereserveerd is voor ‘a 
future, glossier collection’.

De teksten in Higher Gossip suggereren dat Updikes inte-
resse in kunst grotendeels oneigentijds is. Updike, die in 
Oxford in de jaren 50 kortstondig studeerde aan The Ruskin 
School of  Drawing and Fine Art, geeft inderdaad blijk van 
een ouderwetse voorliefde voor ambachtelijk of  stilistisch 
talent, en voor kunst die niet alleen maar is gebaseerd op 
abstracte concepten of  kritische strategieën. In een tekst 
over Magritte schrijft hij: ‘Surrealism suffers the danger of  
any art of  ideas: the delivery of  the idea exhausts the con-
tent.’ Die ingesteldheid maakt hem op een conservatieve 
manier ongevoelig voor een groot deel van de naoorlogse 

kunstproductie. Langs de andere kant wordt hij precies 
daarom een atypische kunstcriticus, die enkele taboes van 
de kunstbeschouwing negeert.

Updike is als romancier geliefd omwille van zijn spranke-
lende stijl, die ook in de beste van zijn kunstkritieken aan-
wezig is; ‘Style as I understand it’, schrijft hij in dit boek, ‘is 
nothing less than a writer’s habits of  mind – it is not a kind 
of  paint applied afterward, but the very germ of  the thing.’ 
In een recensie van een van zijn vorige essaybundels, Just 
Looking uit 1989, wees Arthur C. Danto er al op hoe Updike 
de ‘ekphrasis’, de beschrijving van kunstwerken, op een uit-
zonderlijke manier beoefent. Ook in Higher Gossip staan 
schijnbaar achteloos neergeschreven zinnen die wijzen op 
een bekwaamheid waar weinig professionele kunstcritici op 
kunnen bogen – niet enkel omdat ze een werk mooi of  gede-
tailleerd beschrijven, maar ook omdat ze de ‘ekphrasis’ als 
middel tot duiding aanwenden.

Die methode is bijvoorbeeld terug te vinden in het essay 
over het werk van Egon Schiele, getiteld Can Genitals Be 
Beautiful?, waarin Updike het ‘probleem’ van de moderne 
seksualiteit, en van het kijken naar de naaktheid van ande-
ren, beschrijft: ‘His female nudes are among the great dra-
wings of  the century, and even those with the vulval cleft 
foregrounded have the guileless animation that occurs 
when self-absorption lifts and observation begins.’ Updike 
kijkt, en hij registreert zo precies mogelijk wat de kunste-
naar toont, en wat de kunst daarom in hem teweegbrengt. 
Kunst is in zijn ogen nog steeds bovenal mimesis, naboot-
sing en schepping van de werkelijkheid, een uitzonderlijk 
venster op de wereld. Hij onderschrijft naar eigen zeggen de 
definitie die Joseph Conrad aan de artistieke impuls gaf  als 
‘a single-minded attempt to render the highest kind of  jus-
tice to the visible world’. Zijn essay over Chardin besluit hij 
als volgt: ‘The joke is on all those contemporary painters of  
pomp and sexual power who did not see that the highest 
subject of  painting is the painting itself, and that the ordi-
nary plain things and persons around us offer the painter 
not just as good an excuse as any, but the best excuse possi-
ble, since the everyday world is what is always there.’

Updike was als romancier een aanhanger van een laat-
modernistisch realisme. Dat esthetisch programma ver-
langt hij ook van de kunst die hij bekijkt, en het komt even-
eens tot uiting in de constructie van zijn kritieken. De 
criticus wordt een ik-verteller die gedetailleerd verslag uit-
brengt van een museumbezoek, en er niet voor terugschikt 
om dingen te vermelden die op het eerste zicht onbelangrijk 
lijken. ‘Too many people jealously clustered and jostled wit-
hin inches of  hallowed works that demanded close scruti-
ny’, schrijft hij in 1995 over een Vermeerexpositie. Soms 
laat hij zelfs andere bezoekers aan het woord: ‘a few feet 
away, a woman said in my hearing, of  the two-half  blue 
drawings, ‘I love those’’ – om vervolgens te besluiten: ‘Never 
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underestimate van Gogh’s posthumous appeal for the art 
public.’ Een dergelijke reportagetechniek kan banaal over-
komen, ware het niet dat zijn teksten er een aantrekkelijk 
werkelijkheidseffect door krijgen. Bovendien laadt Updike 
zijn registraties altijd op met interpretaties. Kritiek mag 
inderdaad ‘geroddel’ zijn – het is roddel van een hogere 
soort: erudiet, geëngageerd, en even goed geschreven als 
beargumenteerd.

In Higher Gossip is eveneens een tekst opgenomen die 
Updike uitsprak toen hij in 1984 de National Book Critics 
Circle Award in Criticism kreeg – getiteld: ‘In defense of  the 
amateur reader’. Updike beschrijft hoe de meeste critici 
ofwel uitermate professioneel te werk gaan (‘as employees 
of  the educational industry’), ofwel reclame maken door 
een cultuurproduct te ‘coveren’ (‘as arms of  the publishing 
industry’). ‘One’s elusive fear, amid so much industry’, 
waarschuwt hij, ‘is that an aura of  duty will oust all joy 
from the situation.’ Als er iets is dat Higher Gossip te bieden 
heeft, is het precies dat: plezier – van een schrijver die over 
alles kan schrijven, en voor een lezer die over alles mag 
lezen. Christophe Van Gerrewey

p John Updike. Higher Gossip. Essays and Criticism verscheen in 
2011 bij Alfred A. Knopf, New York (www.randomhouse.com).

My Faraway One. Selected Letters of  Georgia O’Keeffe 
and Alfred Stieglitz. Dit vuistdikke boek telt 832 pagina’s 
en toch is het pas het eerste deel van de verzamelde corres-
pondentie van een van de beroemdste Amerikaanse kunste-
naarsechtparen: zij een modernistisch schilder, hij een 
vooraanstaand fotograaf  en voorvechter van de moderne 
kunst. Toen ze elkaar leerden kennen stonden ze beiden op 
een keerpunt in hun leven. O’Keeffe was een onbekende 
tekendocente uit het Midwesten van Amerika die dankzij 
Stieglitz’ inspanningen een bestaan als autonoom kunste-
naar zou kunnen opbouwen, terwijl Stieglitz op het hoogte-
punt van zijn roem stond, maar kort na hun kennismaking 
zijn geruchtmakende Galerie 291 moest sluiten vanwege de 
economische malaise als gevolg van WO I.

In de archieven van de Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library van Yale University in New Haven bevinden zich 
zo’n 25.000 pagina’s brieven die de twee naar elkaar schre-
ven van 1915 tot 1946, het jaar van Stieglitz’ dood. Ter ver-
gelijking, de correspondentie van Vincent van Gogh bevat 
circa 4.000 pagina’s. Sarah Greenough, fotografieconserva-
tor van de National Gallery of  Art in Washington, is een spe-
cialiste op het gebied van Stieglitz’ werk. O’Keeffe en Stieglitz 
schreven elkaar dagelijks, en Stieglitz had daarbij de 
gewoonte om één of  twee dagen aan een brief  te werken, 
waardoor ze tot 40 pagina’s lang zijn. Het was O’Keeffe zelf  
die haar in 1981 vroeg om een uitgave te maken van de ver-
zamelde correspondentie. Ze gaf  haar weinig instructies 
mee, behalve ‘to make it beautiful, and to make it honest’. 
Greenough werkte meer dan 30 jaar aan dit eerste deel, dat 
de periode 1915-1933 omvat, en slechts een tiende bevat 
van de totale correspondentie. Gezien de enorme omvang 
van het materiaal is het streven naar een volledige uitgave 
onwenselijk. De brieven zijn overigens integraal te raadple-
gen op de website van de Beinecke bibliotheek.

In dit eerste deel heeft Greenough zich beperkt tot die 
brieven die volgens haar de evolutie van hun relatie en 
opvattingen over kunst tonen, inzicht geven in relaties met 
invloedrijke figuren en belangrijke vriendschappen, of  die 
een beeld geven van de impact van de sociale, culturele en 
historische omstandigheden op hun levens. Het boek is 
opgedeeld in drie periodes: 1915-1918 (vanaf  de eerste 
brief  tot het begin van hun relatie), 1919-1928 (waarin ze 
na Stieglitz’ scheiding van zijn eerste vrouw huwen en een 
leven opbouwen in New York, maar ook moeite krijgen met 
elkaars tegengestelde karakters), en 1929-1933 (waarin 
O’Keeffe New Mexico ontdekt en Stieglitz een affaire begint 
met Dorothy Norman). Het tweede deel van de correspon-
dentie, dat de periode 1934-1946 zal beslaan, zal volgens 
Greenough tonen hoe hun relatie ondanks alles standhield.

O’Keeffe en Stieglitz verschilden ruim 24 jaar. Na Stieglitz’ 
dood regelde O’Keeffe zijn nalatenschap en vertrok daarna 
voorgoed naar New Mexico, waar ze in 1986 op 98-jarige 
leeftijd overleed. Stieglitz had er regelmatig bij O’Keeffe op 
aangedrongen om brieven te publiceren in tentoonstellings-
catalogi. Door zijn dood raakte ze doordrongen van het belang 
van het bewaren van hun beider correspondentie, incluis de 
correspondentie met kunstenaars, critici en conservatoren. 
In de loop der jaren vroeg ze diverse mensen, onder wie kunst-
critica Barbara Rose, om een selectie te maken van haar cor-
respondentie met Stieglitz voor publicatie. In 1978 liet ze een 
editie lezen aan een vriend, maar die vond het resultaat te uit-
gebreid voor de gemiddelde lezer en te weinig onderbouwd 
voor een specialist. Ondanks Greenoughs enorme inspannin-
gen is dezelfde kritiek nog steeds van toepassing op dit boek. 
Zo is het erg jammer dat er zo weinig illustraties zijn opgeno-
men. Beiden refereren regelmatig aan werken van zichzelf  en 
andere kunstenaars, maar Greenough beperkt zich in die 
gevallen tot een verwijzing naar catalogi die de lezer er dan 
maar naast moet hebben liggen. 

Na haar dood doneerde O’Keeffe haar brieven aan de 
Beinecke bibliotheek, met een restrictie van 20 jaar op inza-
ge van de brieven tussen haar en Stieglitz, alsmede die tus-
sen Stieglitz en Dorothy Norman. Wie die brieven leest, 
begrijpt waarom: ze zijn intens persoonlijk en geven vooral 
een beeld van de ontwikkeling van hun relatie en huwelijk. 
Het is ontroerend om te zien hoe hun liefde ontluikt, maar 
ook pijnlijk om te lezen over Stieglitz’ angst om haar kwijt te 
raken. En dan zijn er nog de brieven waarin Stieglitz naar 
Fluffy verwijst, O’Keeffes geslachtsdeel, of  het over seks 

heeft, zodat de lezer doordrongen raakt van het sterk eroti-
sche karakter van hun relatie in de beginjaren.

De brieven geven relatief  weinig nieuwe inzichten in hun 
professionele relatie, de invloed van Stieglitz op de beeldvor-
ming van O’Keeffe als woman artist die schept vanuit haar 
seksualiteit en O’Keeffes mening daarover. Anderzijds is het 
wel boeiend om te lezen hoe O’Keeffe langzaam verandert 
van een keurige en formele jongedame, die in de eerste brief  
anno 1915 vraagt om een abonnement op Camera Work, tot 
een heel zelfstandige en zelfbewuste vrouw die ervoor kiest 
om afstand te nemen van haar man teneinde zichzelf  te 
beschermen. Er is veel geschreven over de legendarische 
ontdekking van O’Keeffe door Stieglitz in 1916 en het is fas-
cinerend om te lezen hoe belangrijk de mening van Stieglitz 
voor O’Keeffe was. In januari 1916 schrijft ze hem om te 
vragen wat hij nu eigenlijk van de houtskooltekeningen 
vond die haar vriendin Anita Politzer aan hem had laten 
zien, waarbij Stieglitz zou hebben uitgeroepen: ‘Finally a 
woman on paper!’ Stieglitz antwoordt op 20 januari: ‘What 
am I to say? It is impossible for me to put into words what I 
saw and felt in your drawings.’

In de beginjaren van hun relatie begint Stieglitz met het 
maken van foto’s van O’Keeffe terwijl ze poseert voor haar 
werk. Jammer genoeg zijn er in de brieven heel weinig ver-
wijzingen naar O’Keeffes reacties op de foto’s, en op de 
interpretatie ervan door critici nadat Stieglitz ze in 1921 op 
een tentoonstelling toont. Over de eerste 4 foto’s schrijft ze 
hem wel op 16 juni 1917: ‘The box came – yesterday – and 
I love myself  […] I believe my hands better than my face – 
though both seem different every time I look at them […] It 
makes me laugh that I like myself  so much – like myself  as 
you make me.’ Stieglitz fotografeert haar uiteindelijk meer 
dan 330 keer. In juni 1918 schrijft hij een brief  die direct in 
verband gebracht wordt met de foto’s: ‘I see half-open lips – 
[…] I see eyes hardly open – eyelashes dark – & brows made 
to stroke – I see the strong forehead […] I see arms and 
hands stretched out into the skies – seeking to hold – all of  
love – passionately – wildly […] I see breasts – too – awaiting 
– a throat too – & neck –.’ Als lezer voel je je hier een voyeur, 
zeker als uit de volgende brieven blijkt dat hij bepaalde foto’s 
maakte direct na haar ontmaagding. 

Hoewel de brieven weinig informatie verschaffen over de 
receptie van O’Keeffes werk, geven ze wel inzicht in het leven 
dat het echtpaar leidde, tonen ze het belang aan van de stad 
New York en de galerie voor Stieglitz, en van de natuur als 
vitale inspiratiebron voor O’Keeffe. De verschillen in hun 
karakters blijken erg groot. De hypochondrische Stieglitz wil 
nooit mee op reis, houdt vast aan zijn routines en heeft 
behoefte aan een vrouw die hem adoreert en verzorgt. En 
dan verschijnt Norman ten tonele. Hoewel ze getrouwd is, 
wordt ze Stieglitz’ nieuwe geliefde én financiële partner in 
zijn galerie An American Place. O’Keeffe vlucht en ontdekt 
New Mexico. Op 2 mei 1929 schrijft ze: ‘This really isn’t any-
thing you ever saw – no one who tells about it gives any idea 
of  it.’ En op 29 mei 1929: ‘I feel full to bursting for work – 
and I feel it is to be good – at any rate I enjoy it.’ Stieglitz 
echter, is ongerust en wil haar niet verliezen, ook al is hij 
evenmin van plan de relatie met Norman te verbreken. Op 6 
juli schrijft hij een zeer emotionele brief  waarin hij ook 
reflecteert op zijn invloed op haar beeldvorming: ‘[…] I had 
complained about you in minor ways. But my God – I was 
canonyzing you day & night – for thirteen years – as no 
woman living or in the past was ever canonized. […] Without 
you I am nothing. Without me you go right ahead – will be 
Georgia O’Keeffe. The fact is you really do not need me any-
more.’ Niet lang daarna krijgt O’Keeffe een zenuwinzinking, 
vanwege een mislukte opdracht, maar vooral vanwege de 
affaire. Ze doet er twee jaar over om er weer bovenop te 
komen, en op dat moment – eind december 1933 – eindigt 
deel 1 van de correspondentie. Sandra Kisters

p Sarah Greenough (red.), My Faraway One. Selected Letters 
of  Georgia O’Keeffe and Alfred Stieglitz: Volume One, 1915-
1933, in samenwerking met de Beinecke Rare Book and 
Manuscript Library, verschenen in 2011 bij Yale University 
Press, New Haven & London. Adres: 47 Bedford Square, 
London WC1B 3DP (020/7079.4900; http://yalepress.
yale.edu). ISBN 9780300166309. 

Nieuwe publicaties
• Maurizio Cattelan / Pierpaolo Ferrari. Toiletpaper. 

Athene: Deste Foundation, november 2011. 44 blz. 
22 afb. ISBN 978-1935202783
Naar aanleiding van de retrospectieve van Maurizio Cattelan 
in het Guggenheim Museum in New York, verscheen deze 
vierde aflevering van Toiletpaper (de eerste aflevering 
verscheen in juni 2010). Deze tekstloze periodiek bevat 
uitsluitend paginagrote spreads. De beelden zijn gerealiseerd 
door een team van fotografen, stylisten en decorbouwers. 
Daarbij wordt geen enkele digitale manipulatie uitgesloten. 
De combinatie van de ideeën van Maurizio Cattelan met de 
uitvoering door deze equipe levert bizarre, kinky beelden op. 
Soms zijn de foto’s surreëel, soms zijn ze ook humoristisch of  
agressief. Inhoudelijk zijn ze dikwijls eendimensionaal, maar 
ze weten ook iedere keer te verrassen. 

• Giorgio Maffei (red.). Allan Kaprow. A Bibliography. 
Milaan: Mousse Publishing, 2011. 128 blz. 115 afb; 
ISBN 978-8896501179
Deze bibliografie documenteert voor het eerst alle 32 
publicaties van de Amerikaanse kunstenaar Allan Kaprow 
(1927-2006). Allan Kaprow is vooral bekend als uitvinder 
van de happening in de jaren 50. Kort gedefinieerd is een 
happening een kunstvorm waarbij een groep acteurs of  het 
publiek uitgeschreven instructies van de kunstenaar uitvoert. 
Dikwijls spelen happenings zich af  binnen een geconstrueerd 
environment, maar daarnaast kan elke locatie in de stad of  
plek in de natuur een site voor een happening zijn. 
De publicaties van Allan Kaprow zijn een minder bekend 
onderdeel van zijn oeuvre. Ze zijn zeer verscheiden: pamflet-
ten, een kalender, één knoert van een koffietafelboek, een 
langspeelplaat, maar ook Activity Booklets. Deze laatste zijn 
geïllustreerde handleidingen die het publiek kan gebruiken 
om Kaprows kunstwerken uit te voeren. Ze vallen op door hun 
eigenzinnige vormgeving. 

• Arjen Mulder. Van beeld naar interactie. Betekenis en 
agency in de kunsten. Rotterdam: V2_Publishers / 
NAi Uitgevers, 2010. 248 blz. ISBN 90-5662-818-5
Dit essayistisch werk onderzoekt het traject dat de beeldende 
kunst de laatste vijfhonderd jaar heeft afgelegd, gaande van de 
schilderkunst (als proces) over de fotografie (als ervaring) tot 
de interactieve mediakunst (als happening). De auteur stelt 
uitdrukkelijk dat hij geen wetenschappelijke of  kunsthistori-
sche intenties heeft. Hij noemt zijn onderzoek een artistic 
research. Het essay zit vol onverwachte denkbeelden en 
invalshoeken. Zo observeert hij de interactie die een teek 
aangaat met zijn omgeving, om deze vervolgens te vergelijken 
met de interactieve kunst van vandaag. Uiteraard worden ook 
kunstwerken en theorieën onderzocht, onder anderen van 
Aby Warburg, Paul Klee, Leonardo da Vinci, Etienne-Jules 
Marey, Allan Kaprow en Félix Gonzales-Torres. 

• Gert Verhoeven. We all love big fat catalogues. 
Strombeek / Mechelen: bkSM, 2011. 8 blz. 2 afb. 
ISBN 978-90771933-72 

____. I really love jellies and real jellies love me too. 
Strombeek / Mechelen: bkSM, 2011. 44 blz. 21 afb; 
ISBN 978-90771933-89

____. I love my raw material bars. Strombeek / 
Mechelen: bkSM, 2011. 16 blz. 6 afb. 
ISBN 978-90771933-96
Naar aanleiding van de tentoonstelling Twin Room (samen 
met Richard Venlet) in de cultuurcentra van Mechelen en 
Strombeek verschenen van Gert Verhoeven drie boekjes of  
booklets, zoals hij ze zelf  noemt. Ze vormen de start van een 
reeks. Met dit project zoekt Gert Verhoeven naar een 
alternatief  voor de tentoonstellingscatalogus. De titels zijn 
telkens geïnspireerd op het I Love NY-logo van Milton Glaser 
(1973). Tijd en plaats van deze periodieke publicaties zijn niet 
vastgelegd. De booklets kunnen functioneren als catalogus, 
kunstenaarsboek, tijdschrift, theoretisch werk enzovoort. 
Tegelijkertijd wordt zowel inhoudelijk als vormelijk geëxperi-
menteerd met de codes van de tentoonstellingscatalogus. 
Zo gebruikt Gert Verhoeven de lijst met titels van de geplande 
booklets als beeld op de cover en vervangt hij de obligate 
biografie door een laconieke zinsnede. Opvallend is de variatie 
in de kwaliteit van het papier en het lettertype. De titel van het 
eerste nummer – We all love big fat catalogues – zet meteen de 
toon, want op de 8 flinterdunne pagina’s zijn slechts 2 
afbeel  dingen te zien. De booklets geven ook ruimte aan projecten 
van andere kunstenaars. Zo bevat het derde nummer een insert
van Anne Daems (Station Bars, 2000) met 6 afbeeldingen.

Samenstelling: Marc Goethals

Alfred Stieglitz

Georgia O’Keeffe, 1918
The J. Paul Getty Museum. © J. Paul Getty Trust
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-zo 14-18u
❑ ‘My last Life’ – Vincent Meessen [tot 3/3] 
❑ ‘Freedom’ – Lidwien van de Ven [tot 
3/3] ❑ ‘Bricoler l’incurable.Détails (Real 
Life 2011)’ – Mohamed El baz [tot 3/3]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘A Study for the Happiest Man Alive’ 
– Danny Devos (DDV) [27/1 tot 3/3]

Axell Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘Lightning Fields’ – Hiroshi Sugimoto 
[tot 21/1]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Jonge makers denkers dromers. 
Architectuur in Vlaanderen’ – BEL 
Architecten [31/1 tot 18/3] 
❑ Andrea Branzi [16/2 tot 26/5]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘The Residence (reading room)’ – 
Ronny Heiremans & Katleen Vermeir 
[3/2 tot 1/4] ❑ ‘Magicgruppe Kulturobjekt. 
A collaboration with Ludwig Forum 
Aachen’ – Marcel Hiller, Suchan 
Kinoshita, Lara Dhondt, Hans Wuyts, 
Markus Zimmermann… [15/2 tot 1/4]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ Peter Lindbergh/Frank Philippi/
Visionaire [tot 29/1] ❑ ‘Vrielynck 
Collectie 2: The Infernal Dream of Mutt 
and Jeff. An Installation’ – Zoë Beloff 
[16/2 tot 3/6] ❑ ‘Imaging History’ – 
Shimon Attie, Sally Mann, Bart Michiels, 
Simon Norfolk, Taryn Simon, Bruno 
Vandermeulen, Danny Veys [17/2 tot 3/6] 
❑ ‘Jonge Belgische Fotografie’ – Sarah 
Carlier/Lara Mennes [17/2 tot 3/6]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03.237.11.27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ Angela Bulloch [tot 21/1] ❑ Jos De 
Gruyter & Harald Thys [26/1 tot 10/3]

Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 – 03.231.77.42 
wo-za 14-18u
❑ ‘Exhibition by MOREpublishers’ 
– Jochen Lempert, François Curlet, 
Aglaia Konrad, Liam Gillick, Richard 
Venlet, Sophie Nys, Willem Oorebeek… 
[tot 21/1]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Kunst uit Nederland’ 
– George Hendrik Breitner, Vincent Van 
Gogh, Carel Willink, Pyke Koch, 
Lucebert, Karel Appel… [28/1 tot 19/8]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘A Rua (The Street). Europalia 
Brazilië’ – Anna Maria Maiolino, Helio 
Oiticica, Ronald Duarte, Simone 
Michelin, Lygia Clark, Rosana 
Palazyan… [tot 22/1] ❑ ‘Spirits of 
Internationalism. 6 European Collections 
1956-1986’ [20/1 tot 6/5] ❑ ‘Too Far, 
Too Close’ – Chantal Akerman [10/2 tot 
20/5] ❑ ‘Nieuwe Kunst in Antwerpen 
1958-1962: de zolder-mythus’ – Paul 
Van Hoeydonck, Cel Van Overberghe, 
Dan Van Severen, Jef Verheyen, Walter 
Leblanc… [10/2 tot 18/3]

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 
di-zo 10-17u
❑ ‘The Tiberius Principle. Nieuw werk 
van pas afgestudeerde kunstenaars in het 
Middelheimmuseum’ – Thomas Grödal, 
Lien Huwels, Kim Le Bruyn, Michiel 
D’Hont… [tot 29/1]

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Handschoenmarkt – 03/231.30.33 
ma-vr 10-17u za 10-15u 18-21u zo 13-16u
❑ ‘Reünie, van Quinten Metsijs tot Peter 
Paul Rubens. Meesterwerken uit het 
Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal’ [tot 31/12/2017]

Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12 – 03 201 92 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Triomf op wielen. Rubens’ontwerp 
voor de Zegewagen van Kallo’ [11/2 tot 
13/5]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel 2. Pointing and Shouting’ 
– Ria Pacquée [tot 29/4]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Kati Heck [tot 21/1] 
❑ Armen Eloyan [26/1 tot 10/3]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Esthétique Moderne’ [tot 9/4] 
❑ ‘Van nature verwonderd en ontroerd’ 
– Georges Cuyvers [tot 1/5]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 /
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Sculpture Painting- and Tradition Art’ 
– Philippe Baran/Jacques Villeneuve 
[21/1 tot 25/3]

Brussel

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ Don Brown [27/1 tot 1/3] 
❑ Matthias Bitzer [27/1 tot 1/3] 
❑ Joel Morrison [9/3 tot 11/4] 
❑ Ida Tursic & Wilfried Mille [9/3 tot 11/4]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Sweet Protestations. Performing 
Reality in Public Space’ – Vincent 
Meessen, Messieurs Delmotte, Angel 
Vergara Santiago, Wolf Vostell, Luc 
Deleu, Filip Francis [29/1 tot 1/4] 
❑ ‘Cantemus. Choirs, the Sublime and 
the Exegesis of Being’ – Sven Johne, 
Tobias Putrih, Guido van der Werve, 
Artur Zmijewski [29/1 tot 1/4] 
❑ ‘The Residence (a wager for the 
afterlife)’ – Katleen Vermeir and Ronny 
Heiremans [29/1 tot 1/4]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12 
ma-vr 15-18u (za op afspraak)
❑ ‘Cosmos’ – Enrico T. De Paris [tot 
24/2]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Architectonic, betongevels 
(1958-1980)’ [tot 15/4]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘The Bubble Blower’ – Helmut 
Stallaerts [tot 25/2] 
❑ Charles Sandison [2/3 tot 14/4]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Wunderkammer, hedendaags 
curiositeitenkabinet’ – Jean-Luc Moerman, 
Wim Delvoye, Charley Case, William 
Sweetlove, Michel Mouffe… [tot 29/1]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Photographs 1951-2010’ – Cy Twombly 
[1/2 tot 29/4] 
❑ ‘Poëzie voor Cy Twombly. Audioguide. 
Zes schrijvers laten zich inspireren door 
zijn foto’s’ [1/2 tot 29/4] 
❑ ‘Per Kirkeby and the Forbidden 
Paintings of Kurt Schwitters’ – Per 
Kirkeby [10/2 tot 20/5]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Bauhaus XX-XXI: Un héritage vivant. 
Photographies de Gordon Watkinson’ [tot 
5/2]

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60 
di-vr 12-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Design Brazil’ [tot 5/2]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ ‘Furniture Show’ – Donald Judd [tot 
10/3] ❑ ‘Sculptures 1973 – 1994’ – 
Didier Vermeiren [21/1 tot 10/3]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘A Corral Around Your Idea’ – John 
Baldessari, Pierre Bismuth, Mario Garcia 
Torres, Robert Heinecken, Joachim 
Koester, Jonathan Monk, Stephen Prina 
[28/1 tot 17/3]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Burning Colours’ – Veronica Brovall, 
Christof Mascher, Norbert Prangenberg, 
Monique van Genderen, Claudia Wieser 
[28/1 tot 10/3]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Influence II: Forst’ – Filip Van 
Dingenen [tot 11/2] ❑ ‘Zero Gravity 
Revolt’ – Nikolay Oleynikov (Chto Delat 
and more) [tot 11/2]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00 
di-vr 9u30-17u za-zo 10-17u
❑ ‘De toekomst kwam uit de lucht. 
Sabena’ [tot 26/2] ❑ ‘Indios no Brasil. 
Europalia Brasil’ [tot 19/2] 
❑ ‘Germaine Van Parys en de Belgische 
droom’ [tot 26/2]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Jordaens en de Antieken’ [tot 
27/1/2013] ❑ Ferdinand Schirren 
(1872–1944) [tot 4/3]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Vanishing Point of View’ – Fabrice 
Samyn [20/1 tot 3/3] 
❑ Katrin Sigurdardottir [9/3 tot 14/4]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Dubuffet. Architect’ – Jean Dubuffet 
[tot 22/1] ❑ Pierre Lahaut [tot 22/1] 
❑ ‘De Belle Époque van Chéret. 
Van affiche tot decor’ – Jules Chéret 
(1836–1932) [1/3 tot 20/5]

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

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 70 – 02.250.11.66 
di-vr 10-17u za 13-17u
❑ ‘Dear Steve/P.S – Deconstruction of a 
MacBook Pro’ – Herman Asselberghs 
[tot 28/1]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u
❑ David Altmejd [tot 10/3] ❑ ‘Sympathy 
for the Devil’ – James Lee Byars, Wim 
Delvoye, Bruce Nauman, Jenny Holzer, 
Barbara Kruger… [tot 30/11/2013]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Apperception’ – Daan van Golden 
[28/1 tot 29/4] ❑ Rosemarie Trockel 
[18/2 tot 27/5] ❑ ‘Bike and Bolex’ – Mai 
Hofstad Gunnes [18/2 tot 11/3]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ David Noonan [1/3 tot 31/3]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Europunk. La culture visuelle punk en 
Europe, 1976-1980’ [tot 22/1]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Bureaucratics’ – Jan Banning [21/1 
tot 20/5] ❑ ‘Cette montagne c’est moi’ 
– Witho Worms [21/1 tot 20/5] 
❑ ‘L’ordre des choses. Photographies 
1958-1988’ – Georges Vercheval [21/1 
tot 20/5]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ Didier Vermeiren [22/1 tot 1/4]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Grenoble 1927: een panorama van de 
Belgische kunst’ [29/1 tot 27/5]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ave Eva. Vrouwen door de ogen van 
Rops en Meersman’ – Félicien Rops/Karl 
Meersman [10/2 tot 1/4]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Robbert Goyvaerts/Frank Merkx/
Vincent de Roder/Jose Cleiton Carbonel/
Naomi Kerkhove/TVF art doc cinema… 
[22/1 tot 19/2]

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] 
❑ ‘Coca-Cola: 125 jaar design’ [tot 26/2] 
❑ ‘Fins designicoon’ – Kaj Franck [tot 26/2]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Landscapes & dialogues’ – Yves 
Beaumont [tot 19/2]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Resist’ – Anne Wenzel [tot 26/2] 
❑ ‘Ik verhuis naar hand (brult)’ – Dennis 
Tyfus [tot 26/2] 
❑ Johan De Wilde [4/3 tot 8/4]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Gevaarlijk jong. Kind in gevaar, kind 
als gevaar’ [tot 20/5]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Olieverfschetsen uit het Victoria and 
Albert Museum Londen’ – John 
Constable [tot 29/1] ❑ ‘De wereld van 
Minne & Maeterlinck’ – George Minne 
– Maurice Maeterlinck [tot 19/2] 
❑ ‘Pionier van de Engelse prerafaëlieten’ 
– Ford Madox Brown (1821-1893) [25/2 
tot 3/6]

Orpheus Instituut
Korte Meer 12 – 0476 351 826 
ma-do 9-13u 14-18u vr 9-13u
❑ ‘Atlas der Bewegingen: beweging #97: 
de Palestinawandelingen, 2009 – 2011. 
Een chronografische historiserende 
meditatie’ – Christoph Fink [tot 30/6]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Tomorrow Is The Question. 
Collectiepresentatie’ – John Baldessari, 
Jan Van Imschoot, Joachim Koester, Lois 
Weinberger, Suchan Kinoshita… [tot 26/2] 
❑ ‘Le Décor et son Double’ – Daniel 
Buren [tot 14/11] ❑ ‘It’s a Poor Sort of 
Memory that Only Works Backwards’ – 
Johan Grimonprez [tot 29/1] ❑ ‘Without 
even leaving, we are already no longer 
there’ – Mekhitar Garabedian [tot 26/2] 
❑ ‘Plakkaten’ – Wouter Feyaerts [tot 
29/1] ❑ ‘All in Order, with Exceptions’ 
– Nedko Solakov [25/2 tot 3/6]

Stadsmuseum Gent – STAM
Godshuizenlaan 2 – 09/269.87.90 
di-zo 10-18u
❑ ‘Portret van een stad’ – Edmond Sacré 
(1851-1921) [tot 22/4]

Hasselt

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘SuperBodies’ [4/2 tot 13/5]

Superbodies – Triennale Hasselt
Modemuseum Hasselt/CIAP/Het 
Stadsmus/Z33/cc Hasselt – 
info@superbodies.be 
www.superbodies.be
❑ ‘3e Triennale voor beeldende kunst, 
mode en design’ [4/2 tot 27/5]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Toegepast 16: Les Nouveaux’ – Niek 
Kosten, Lore Langendries, Shana Teugels, 
Dik Scheepers, Jihyun Ryou [tot 5/2] 
❑ ‘SuperBodies’ – Meg Stuart, Lygia Clark, 
Eric Joris en Crew & Superamas, Bernd 
Lohaus, Matt Mullican… [4/2 tot 13/5]

Hornu

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

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Michel François 45.000 affiches. 
1994-2011’ [tot 29/1] 
❑ ‘Cabinet d’amateurs n°6’ – Baudouin 
Oosterlynck [tot 5/2]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo 10-12u30 13u30-17u30
❑ ‘Over Permeke’ [tot 6/5]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Dear Verbeke Foundation…,’ – 
Christoph De Boeck, Egied Simons, 
Cécile Colle/Ralf Nuhn… [tot 20/5] 
❑ ‘Cutting Edge Women. Groepstentoon-
stelling’ [tot 18/3]

Knokke-Heist

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A – 050.62.93.63 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Jacqueline Kennedy Onassis’ – Jan De 
Cock [tot 31/1]

Kortrijk

Benedengalerie
Hazelaarstraat 7 – 056 23 98 55 
vr-zo 14-17u
❑ ‘Sometimes I sits and thinks and 
sometimes I just sits. Een verzameling 
van dingen die niemand zal missen…’ 
– Benjamin Verdonck [tot 30/1]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’estampe, un art pour tous : des Suites 
Prisunic à Catherine Putman’ – Alechinsky, 
Lam, Matta, Messagier, Reinhould, Bram 
van Velde [28/1 tot 29/4] ❑ ‘CAP: Cercle 
d’Art Prospectif. 40 ans images réelles 
et virtuelles’ – Jacques Lizène, Pierre 
Courtois, Pal Horváth, Jean Louis Nyst, 
Gilbert Herreyns, Jacques Lennep et 
Jean-Pierre Ransonnet [28/1 tot 29/4]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘One Show About One Drawing’ – Hans 
Demeulenaere en Marc Nagtzaam [tot 
5/2] ❑ ‘Cheese, Squeeze en Tropical 
Breeze Videowerk 2003-2010’ – Mika 
Rottenberg [tot 26/2] ❑ Charles Burns 
[tot 11/3] ❑ ‘La ruine fructueuse’ – 
Patrick Van Caeckenbergh [2/2 tot 22/4] 
❑ ‘Wendingen 1918-1932’ [23/2 tot 
13/5] ❑ ‘Atlas der Bewegingen’ – 
Christoph Fink [23/2 tot 6/5] 
❑ ‘1 Without’ – Wannes Goetschalckx 
[23/2 tot 13/5]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Artefactfestival 2012: the social 
contract’ [14/2 tot 23/2]

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 31/12/2017]

Voorkamer
Heilige Geeststraat 7 – 0499.38.25.31 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Disappearance of Media/
A Manifestation of Elephants’ – Jens 
Brand/Lisa Cousins, Shepherd Ndudzo, 
Walter Roil [tot 22/1]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Het onbewaakte moment. De 
gecontroleerde ongecontroleerdheid bij 
het tekenen’ – Roger Raveel, Luc 
Tuymans, Anne-Mie Van Kerckhoven, Kris 
Fierens, Philippe Vandenberg, Katleen 
Vermeir, Ronny Delrue [tot 19/2]

Mechelen

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14 
do-zo 11-18u
❑ ‘en dan nu muziek…’ – Vaast Colson 
[tot 26/2]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘De logica van de mierenhoop’ – 
Virginie Bailly [tot 29/1]

Stedelijk Museum Schepenhuis
Steenweg 1 – 015/21.16.02 
di-zo 10-17u
❑ ‘Rik Wouters. Hoogtepunten’ [tot 
31/12/2017]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 
064.21.21.93 
april-sept di-zo 10-18u /
okt-maart di-zo 10-17u
❑ ‘Porcelaine de Nyon à Mariemont’ [tot 
12/2] ❑ ‘Reliures’ – Micheline de 
Bellefroid (1927-2008) [tot 12/2]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Maître du mystère’ – William Degouve 
de Nuncques (1867-1935) [28/1 tot 6/5]

Oostende

Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘Blanche Hertoge’ [tot 22/4]

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Valéry Proust Museum/White Cube 
Fever’ – Josef Albers, Lynda Benglis, 
Cosima von Bonin, Dirk Braeckman, 
Rodney Graham, Dan Graham… [tot 5/2] 
❑ ‘De meesteres van de horizont’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven [18/2 tot 27/5]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u
❑ ‘The Drawing Room’ – Günther Förg, 
Enzo Cucchi, Wim Delvoye, Enrique 
Marty, Stefaan Dheedene… [5/2 tot 11/3] 
❑ ‘The golden bullet that takes a million 
years to hit’ – Andy Wauman [5/2 tot 11/3]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
di-zo 11-18u
❑ ‘De hele zee vloeit naar de stad’ – 
Roland Denaeyer en Colette Van 
Poelvoorde [3/3 tot 3/6]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Downside Up’ – Isabel Baraona, 
Georg Baselitz, Charley Case, Emilio 
Gallego, Thomas Israël & Gauthier 
Keyaerts, Sylvie Macias-Diaz, 
Pieter-Laurens Mol, Tinka Pittoors [22/1 
tot 11/3]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ Erwan Mahéo/Bernard Voïta [tot 9/2] 
❑ ‘In de wind: A level beyond flash’ – 
Kelly Schacht [tot 12/4] ❑ ‘Revolving 
doors/Marcel Duchamp’ – Joris Van de 
Moortel, Michiel Ceulers, Kurt Ryslavy, 
Norbert Arns [24/2 tot 29/3]

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’ [tot 8/7]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Semites. A wall under construction’ 
– Charif Benhelima [tot 19/2]

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
❑ ‘Esprit Historique / Zero History’ – 
Lars Breuer [tot 5/2] 
❑ ‘Nie wieder störungsfrei! Aachen 
Avantgarde seit 1964’ [tot 5/2]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ William N. Copley (1919-1996) [4/2 
tot 10/6]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u do 11-19u
❑ ‘Das Lehrstück vom Un-Einverständnis’ 
– Chto Delat? [tot 12/2] 
❑ Jan de Cock [10/3 tot 24/6]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u / 
winter (1/10-31/3): di-zo 11-17u
❑ ‘Alles Gute! 20 Jahre 
Künstlerinnenförderung Nordrhein-
Westfalen’ [tot 15/4]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-20u
❑ ‘100 Jahre Max Frisch’ [tot 11/3]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Adorno in der Akademie der Künste. 
Vorträge 1957-1966’ [tot 1/4] 
❑ ‘… böse kann ich auch’ – Mario Adorf 
[2/2 tot 15/4]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Rapport. experimental space 
structures’ – J. Mayer H. [tot 9/4] 
❑ ‘Photographs 1927-1958’ – Friedrich 
Seidenstücker [tot 6/2] ❑ Eva Besnyö 
(1910–2003) [tot 27/2] ❑ ‘Videolounge’ 
– Agnieszka Polska [tot 30/1] ❑
‘Videolounge’ – João Penalva [1/2 tot 
27/2] ❑ Boris Mikhailov [24/2 tot 28/5]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘The Conditions of the Process’ – 
Yutaka Makino [tot 22/1]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 
030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Found in Translation’ [28/1 tot 9/4]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za 11-20u zo 11-18u
❑ ‘Architektonika’ – Peter Fischli / David 
Weiss, Thomas Schütte, Dan Graham, 
Gordon Matta-Clark, Absalon… [tot 
12/2] ❑ ‘Secret Universe II’ – Paul 
Laffoley [tot 4/3] 
❑ ‘db’ – Ryoji Ikeda [28/1 tot 9/4]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘gehend (Field Recordings 1–3)’ – 
Helen Mirra [tot 29/1] ❑ ‘You Killed Me 
First’ [19/2 tot 8/4]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Ai Weiwei in New York – Photographs 
1983-1993’ [tot 18/3]

Museen Dahlem
Lansstraße 8 – 030 – 266 42 42 42 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Native American Modernism. Art from 
North America’ [3/3 tot 28/10]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 3186 4825 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Japan’s Post-War Metamorphosis. 
Photography from 1945 to 1964’ [9/3 tot 
17/6]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
di,wo,vr 10-18u za-zo 11-18u do 10-22u
❑ ‘Early Works’ – Gerhard Altenbourg 
1926-1989 [tot 4/3] ❑ ‘Divided Heaven. 
1945-1968. The Collection’ [tot 
31/3/2013] ❑ ‘Panorama’ – Gerhard 
Richter [12/2 tot 13/5]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Hannah-Höch-Preis 2011’ – Ulrike 
Ottinger [tot 22/1] ❑ David Zink Yi [3/3 
tot 29/4] ❑ Allan Kaprow [6/3 tot 27/4]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
❑ ‘Reisen in unbekannte Welten’ – Carl 
Strüwe (1898 – 1988) [5/2 tot 13/5]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Hallo aber’ – Michaela Meise/Annette 
Kelm [tot 19/2] ❑ ‘The Fifth Business’ 
– Luca Frei [10/3 tot 13/5]
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Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Dogon. World Cultural Heritage from 
Africa’ [tot 22/1] ❑ ‘Art and Design for 
All. The Victoria and Albert Museum’ [tot 
15/4] ❑ ‘Ménage à trois. Warhol, 
Basquiat, Clemente’ – Andy Warhol, 
Jean-Michel Basquiat & Francesco 
Clemente [10/2 tot 20/5]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Rhenish Expressionist’ – Heinrich 
Campendonk (1889-1957) [tot 29/2] 
❑ ‘Objects. Food. Rooms’ – Thomas 
Rentmeister [tot 5/2] 
❑ Kris Martin [2/2 tot 22/4]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Passion and Planning’ – Ulrich Erben 
[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
❑ ‘100 Jahre Lehmbrucks Kniende – 
Paris 1911’ – Lehmbruck, Rodin, 
Duchamp, Picasso, Brancusi, Maillol, 
Léger… [tot 22/1] 
❑ ‘Junction’ – Leunora Salihu [tot 4/3] 
❑ ‘Mandi’ – Kris Martin [10/2 tot 17/6] 
❑ ‘Objets d’Art’ – Georg Hornemann 
[10/2 tot 11/3] 
❑ Nicola Schrudde [10/2 tot 20/5]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Haunted by Objects’ – Zvi Goldstein 
[tot 26/2]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Die Treppe, 2010’ – Monika 
Sosnowska [tot 15/4] 
❑ ‘Big Picture II: Time Zones’ – Samuel 
Beckett, Hito Steyerl, Ana Torfs, Hanne 
Darboven, On Kawara… [tot 1/4] 
❑ ‘Within Reach of Hand or Eye’ – 
Roman Ondák [25/2 tot 28/5]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Reflexion und Einfühlung’ – Natalie 
Czech, Alexandra Hopf, Nashashibi/Skaer, 
Olivia Plender, Laure Prouvost, Lucy 
Skaer, Jens Ullrich [21/1 tot 31/3]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b 
0049.211.8920.769 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Fine Line ?’ – Andreas Breunig, 
Russlan Daskalov, Lutz Driessen, 
Behrang Karimi, Theresa Reusch… [tot 
22/1]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘The Third Room’ – Joseph Beuys, 
Oskar Hansen, Blinky Palermo, Sigmar 
Polke, Imi Knoebel, … [tot 26/2]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ ‘Schaufenster’ – Alexander Bornschein 
[tot 26/2]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘World Class. The Düsseldorf School of 
Painting 1819-1918’ [tot 22/1]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 
1ste wo/maand: 10-22u
❑ Wojciech Bakowski – Piotr Bosacki 
[3/2 tot 10/6]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-20u vr 10-22u30
❑ ‘The Ecstasy of Colour. Munch, 
Matisse and the Expressionists’ [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Communitas’ – Aernout 
Mik [tot 29/1] ❑ ‘Evening of Time. 
Señores Naturales Yanomami’ – Lothar 
Baumgarten [tot 27/5]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Breitseite – Im Fokus: Raum’ – 
Christian Ertel, Ruth Hommelsheim, 
Claudio Moser, Stefan Jeske, Eva 
Rothschild… [tot 22/1]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di,do,vr 11-19u wo 11-21u za-zo 10-19u
❑ ‘Demonstrations. Making Normative 
Orders’ – Jaques-Louis David, Rabih 
Mroué, Nicoline van Harskamp, Sarah 
Vanagt, Irina Botea, Sandra Schäfer… 
[20/1 tot 25/3]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di,do-zo 10-18u wo 10-20u
❑ Douglas Gordon [tot 25/3] 
❑ ‘Zuhause’ – Hans-Peter Feldmann, 
David Hammons, Andreas Slominski, 
Florian Slotawa, Michael Kalmbach… 
[tot 29/2] ❑ ‘Headlines’ – Andy Warhol 
[11/2 tot 13/5] 
❑ ‘Anthologie de L’Humour noir’ – 
Saâdane Afif [18/2 tot 1/4]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘You Like This Garden?’ – Ross Birrell/
David Harding and Douglas Gordon [tot 
22/1] ❑ Hito Steyerl, Eyal Weizman, 
Thomas Keenan, Anselm Franke [4/2 tot 
1/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘The Signs of the Times’ – Kienholz 
[tot 29/1] ❑ ‘The modern eye’ – Edvard 
Munch [9/2 tot 13/5]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘An artistic friendship between art 
nouveau and modern art’ – Ferdinand 
Hodler-Cuno Amiet [28/1 tot 1/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘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… [tot 
5/2] ❑ ‘Psycho’ – Ena Swansea/Robert 
Lucander [tot 25/3] 
❑ Saul Leiter [3/2 tot 5/4]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Pioneer of Modern Art’ – Max 
Liebermann (1847-1935) [tot 19/2] 
❑ ‘Collection presentation: minimal and 
beyond’ [tot 24/6] ❑ ‘Passage dangereux’ 
– Louise Bourgeois [10/2 tot 17/6] 
❑ ‘Exhausted Heroes’ – Ferdinand 
Hodler – Aleksandr Dejneka – Neo 
Rauch [17/2 tot 13/5]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Naked beauty’ – Alex Katz [tot 5/2] 
❑ Alice Springs [tot 5/2] 
❑ Andy Hope 1930 [24/2 tot 29/4] 
❑ Barbara Klemm [24/2 tot 29/4] 
❑ John Smith [24/2 tot 29/4]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘A Return to Painting. Paintings 
1961-2011’ – Ilya Kabakov [29/1 tot 
29/4]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Ashes and Gold. A World’s Journey’ – 
hermann de vries, Yves Klein, Félix 
González-Torres, Marcel Broodthaers, 
Alfredo Jaar… [28/1 tot 22/4] 
❑ ‘5th RecyclingDesignPrize’ [18/2 tot 
1/4]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Fulll Firearms’ – Emily Wardill [27/1 
tot 9/4]

Städtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse 27 – 0721/133.44.01 
wo-vr 10-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Umgehängt: Spektral – Diametral. 
Von Künstlern und KünstlerInnen seit 
1960’ – Marlene Dumas, Rosemarie 
Trockel, Candida Höfer, Sigmar Polke, 
Franz Ackermann… [tot 31/3] 
❑ ‘Kunst-Stoff. Textilien in der Kunst seit 
1960’ – Robert Morris, Joseph Beuys, 
Louise Bourgeois, Alighiero e Boetti, 
Cosima von Bonin, Rosemarie Trockel, 
Josephine Meckseper… [tot 12/2]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Sound Art @ Het Apollohuis. Archive 
exhibition and CD presentation’ [tot 
29/1] ❑ ‘The Global Contemporary. Art 
Worlds After 1989’ [tot 5/2] 
❑ ‘The Hirsch–Index. The Art of 
Quotation’ – Andy Warhol, Imi Knoebel, 
Hans-Peter Feldmann, Michel Majerus, 
Allan McCollum, Christopher Williams… 
[tot 29/4] 
❑ ‘Digital Art Works. The Challenges of 
Conservation’ [tot 12/2] 
❑ ‘Symbiosis 1.5 Tons of Global 
Entanglement’ [tot 11/3] 
❑ ‘Wilson’s Watermill. Photo Exhibition 
by Eric Larrayadieu on Robert Wilson 
and his Watermill Center’ [tot 22/1]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ Jannis Kounellis [tot 29/1] 
❑ Raimund Girke [12/2 tot 22/4]

Köln

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Skulpturen mit 
Architekturbewusstsein’ – Wasa 
Marjanov [tot 22/4] ❑ ‘Wünsche erfüllt! 
Die Neuzugänge im MAKK’ [tot 26/2] 
❑ ‘Von Aalto bis Zumthor. 
Architektenmöbel’ – Marcel Breuer, 
Alvar Alto, Mario Botta, Frank Gehry, 
Daniel Libeskind, Zaha Hadid… [tot 
22/4]

Museum für Ostasiatische Kunst
Universitätsstrasse 100 
0221-221-28617 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Work in Progress’ – Nobuyoshi Araki/
Shiro Tsujimura [tot 5/3] 
❑ ‘Goldene Impressionen: Japanische 
Malerei 1400-1900’ [tot 5/3]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Cut! Cut! Cut! Loop #4 of the Lazy 
Susan Series’ – Cosima von Bonin [tot 
15/5] ❑ ‘In Memory of Irene Ludwig’ 
– Candida Höfer, Fernand Léger, Lyonel 
Feininger, Roy Lichtenstein, Jackson 
Pollock… [tot 14/6] ❑ ‘Before the law’ 
– Wilhelm Lehmbruck, Marino Marini, 
Bruce Nauman, Jimmie Durham, Karla 
Black, Paul Chan… [tot 22/4] 
❑ Kriwet [tot 1/4]

NS-Dokumentationszentrum – 
EL-DE-Haus
Appellhofplatz 23-25 – 0221/2212-6332 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 
1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Kölle Alaaf unterm Hakenkreuz. Der 
Kölner Karneval im Nationalsozialismus’ 
[tot 4/3]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Photographien seit 1982’ – Judith Joy 
Ross [tot 5/2] ❑ ‘Portraits und 
Landschaften’ – Cuny Janssen [tot 5/2] 
❑ ‘Tanzmuseum des Deutschen 
Tanzarchivs Köln: Im Angesicht der 
Moderne. Die Magie des Tanzes 
1900–1932’ [tot 12/8] ❑ ‘Il Villaggio’ – 
William Guerrieri [tot 5/2]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Panopticum. The Hidden Treasures of 
the Wallraf’ [tot 22/1] ❑ ‘Wilhelm Leibl 
and the Colour Black’ – Wilhelm Leibl 
(1844–1900) [tot 12/2] ❑ ‘Antiquity 
Unchained. Aby Warburg and the birth of 
the ‘pathos formula’’ [2/3 tot 28/5]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Dog Days’ – Mamma Andersson [tot 
5/2] ❑ ‘Sternenstaub (Stardust) A 
Drawn Novel’ – Franz Erhard Walther 
[tot 5/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Zeichnung, die man bewohnen kann’ 
– Fred Sandback [tot 13/5] 
❑ ‘For Example: Dix-Huit Leçons Sur La 
Société Industrielle (Revision 15)’ – 
Christopher Williams [tot 12/2] 
❑ ‘Lebensmittel’ – Michael Schmidt [4/3 
tot 13/5]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Nasan Tur [tot 19/2] 
❑ ‘Private Passions Sammeln in 
Mannheim’ [tot 26/2]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Translations’ – Morgan Fisher [tot 5/2] 
❑ ‘Desire desiese devise. Zeichnungen 
1986-2012’ – Monica Bonvicini [4/3 tot 
20/5]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Why I never became a dancer. Goetz 
collection’ – Doug Aitken, Rineke 
Dijkstra, Tracey Emin, Rosemarie 
Trockel, Tobias Zielony… [tot 1/4] 
❑ ‘Black & White’ – Ellsworth Kelly [tot 
22/1] ❑ ‘Sculptural Acts’ – Phyllida 
Barlow, Alexandra Bircken, Michael 
Beutler, Vincent Fecteau, Anita Leisz, 
Kimberly Sexton [tot 26/2] 
❑ Wilhelm Sasnal [3/2 tot 13/5] 
❑ Thomas Ruff [17/2 tot 20/5]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Königsplatz – 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
❑ ‘Das Unrettbare Ich. Aquarelle und 
Zeichnungen aus der Albertina’ – Egon 
Schiele [tot 4/3]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Life and Work’ – Georgia O’Keeffe 
(1887–1986) [3/2 tot 13/5]

Kunstraum München
Holzstraße 10, Rgb. – 089/54.37.99.00 
wo-vr 15-19u za-zo 12-19u
❑ ‘Reality State’ – bankleer [tot 12/2] 
❑ Leo Lencsés, Jannis Marwitz, 
Christian Rothmaler, Philipp Schwalb 
[23/2 tot 1/4]

Pinakothek der Moderne / 
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Elástico. Video installation’ – Jan 
Linnartz&Max Mayer [tot 1/10] 
❑ ‘Works from the Michael and Eleonore 
Stoffel Foundation’ – Rosemarie Trockel/
Mike Kelley [tot 5/2] ❑ ‘Of trees and 
rock’ – Albert Renger-Patzsch 
(1897-1966) [tot 26/2] ❑ ‘Building with 
Timber. Paths into the Future’ [tot 5/2] 
❑ ‘Naples and Southern Italy. 19th 
Century Photographs from the Dietmar 
Siegert Collection’ [tot 26/2] ❑ Sabine 
Hornig [tot 26/2] ❑ ‘Unplugged. Design 
works!’ – Mirko Borsche [tot 8/3] 
❑ George Stubbs (1724-1806) [26/1 tot 
6/5] ❑ ‘Draughtsmen in Rome 
1550-1700’ [2/2 tot 13/5] 
❑ John Pawson [1/3 tot 20/5] 
❑ ‘Im Raum des Betrachters. Skulptur 
der Gegenwart’ – Steven Claydon, Mark 
Manders, Henrik Olesen, Heimo 
Zobernig… [2/3 tot 1/7] ❑ ‘True Stories’ 
– Robert Adams, Lee Friedlander, Garry 
Winogrand, William Eggleston, Stephen 
Shore, Zoe Leonard… [2/3 tot 1/7]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-18u za 11-16u
❑ Mona Hatoum [tot 5/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ ‘Künstler der Belle Epoque und 
Pionier der Plakatkunst’ – Jules Chéret 
(1836 – 1932) [tot 5/2] 
❑ Mark Morrisroe (1959–1989) [1/3 tot 
28/5]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Jahresausstellung’ – Rosa Benzel, 
Stefan Tiersch, Helmut Paus, Hans 
Stockhausen… [tot 29/1] 
❑ ‘Strich. Farbte. Holz’ – Hans-Werner 
Padberg, Rosa Benzel, Helmut Paus, 
Matthias Kelpgen [5/2 tot 15/4]
Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei) 
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2011’ 
– Michaela Melián [tot 12/2]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘From Here to Eternity’ – Susan Hiller 
[tot 19/2]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Gespenster, Magie und Zauber. 
Konstruktionen des Irrationalen in der 
Kunst von Füssli bis heute’ – Gabriel von 
Max, Prinzhorn Sammlung, Paul Klee, 
Joseph Beuys, Sigmar Polke, Thomas 
Schütte… [tot 26/2] 
❑ ‘Herzverlustigkeiten. Zeichnung, 
Skulptur und Objektkunst’ – A. D. 
Trantenroth [tot 1/4] 
❑ ‘Self portrait ohne Führerschein’ – 
Dan Reeder [tot 1/4] 
❑ ‘Missglückte Grazie. Malerei 2010/11’ 
– Horst Münch [10/2 tot 29/4]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Image, Body, Pathos’ – Antoni Tàpies 
[tot 19/2]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u wo,vr: 10-21u
❑ ‘180°: The Collection in the Cube’ 
– Oskar Kokoschka, Otto Dix, Willi 
Baumeister, Dieter Roth, Mariella 
Mosler… [tot 14/10] 
❑ Michel Majerus [tot 9/4] 
❑ Björn Braun [3/3 tot 9/4]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Soot, Coal, Pencil. Railway Drawings’ 
– Hermann Pleuer (1863-1911) [tot 
12/2] ❑ ‘Open Stores #2: The Art of 
Orientation’ – Melvin Moti [tot 4/3] 
❑ Turner – Monet – Twombly [11/2 tot 
28/5]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Archivo F.X.. Wirtschaft, Ökonomie, 
Konjunktur’ – Pedro G. Romero [11/2 tot 
29/4]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – (0)70 71 96 91 0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Cézanne-Renoir-Picasso & Co. 40 
Jahre Kunsthalle Tübingen’ [tot 29/1]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u
❑ ‘Northern Traces’ – Olaf Otto Becker 
[tot 18/3] 
❑ ‘Abgestellt. Autowracks in Island. 
Fotografien von Peter Buyer’ [tot 29/1] 
❑ Carolin Reichert – Janina Schmid [tot 
11/3]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
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’ – William Turner, 
Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, 
Thomas Ruff, Jean Tinguely, Karl Otto 
Götz… [tot 9/4]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
❑ ‘Buenos Aires. Historias de las calles/
Geschichten von den Straßen’ [tot 5/2] 
❑ ‘Wolfsburger Sammler’ [24/2 tot 29/4]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u do-vr 11-20u za-zo 10-18u
❑ ‘Ich! Künstlerporträts in der 
Sammlung’ [tot 3/4] ❑ ‘Ankäufe, 
Schenkungen, Leihgaben’ – Per Kirkeby, 
Tony Cragg, Jessica Stockholder, Jorinde 
Voigt… [tot 4/3] ❑ Alfred Sisley [tot 
29/1] ❑ ‘Der Sturm. Zentrum der 
Avantgarde’ [13/3 tot 10/6]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u
❑ ‘Partenaires Particuliers’ – Peter 
Fischli & David Weiss, Jeremy Deller, 
Mahony, Philippe Quesne & Vivarium 
Studio, Dector & Dupuy… [tot 29/4]

Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
rue Ferrère 7 – 05 56 00 81 50 
di-zo 11-18u wo 11-20
❑ ‘Strange and Close. A Museum as a 
Neighbourhood. The collection of the Van 
Abbemuseum’ – Harun Farocki, Yael 
Bartana, Artur Zmijewski, Chto Delat?, 
Daniza Dakic… [tot 12/2] 
❑ ‘Secret Societies. To Know, To Dare, To 
Will, To Keep Silence’ – Jim Shaw, 
Rupert Norfolk, Karl Holmqvist, 
Jonathan Horowitz, Joachim Koester, 
Tobias Zielony… [tot 26/2] 
❑ ‘On the Water’ – Shimabuku [tot 5/2]

Briey-en-Forêt

Association La Première Rue
131, Unité d’Habitation Le Corbusier. 1, 
Av. Dr Pierre Giry – 03 82 20 28 55 
ma-do 9-12u30 14-17u30 vr 9-12u30 
za-zo op afspraak
❑ ‘Brasilia/Chandigarh. Photographies’ 
– Stéphane Herbert [tot 29/1] 
❑ ‘Cher conseiller’ – Vincent Meessen 
[tot 29/1] 
❑ ‘Sens et Usage. Pièces choisies de la 
collection du Vitra Design Museum’ [tot 
29/1]

Cassel

Musée de Flandre
26 Grand Place – 0359 73 45 60 
di-za 10-12u30/14-18u zo 10-18u
❑ ‘Fascination baroque. La sculpture 
baroque flamande dans les collections 
publiques françaises’ [tot 28/1]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ Tatsumi Hijikata, Sherrie Levine, et 
Sylvie Auvray [tot 22/1] 
❑ ‘The Deer’ – Pierre Huyghe, John 
Currin, Xavier Veilhan, Alain Séchas, 
Juergen Teller… [tot 11/3]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘Ceci est ma maison’ – Lili 
Reynaud-Dewar [5/2 tot 29/4]

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
❑ ‘Il vaut mieux éviter tout contact avec 
les formes de vie extra-terrestres’ – 
Shimabuku [tot 26/2]

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
❑ ‘Écho d’échos : Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 5/3] 
❑ ‘Erre, variations labyrinthiques.’ – 
Kasimir Malevitch, Fritz Lang, Vito 
Acconci, Harun Farocki, Constant, Matt 
Mullican, Corey McCorkle, Rem 
Koolhaas,.. [tot 5/3] 
❑ Ronan & Erwan Bouroullec [tot 30/7]

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
03.87.74.20.02 
di-vr 14-19u za-zo 11-19u
❑ ‘Formes brèves, autres, 25’ – Helen 
Mirra, Nina Beier & Marie Lund, Claire 
Morel, Tania Mouraud, Dora García… 
[27/1 tot 8/4]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Art et bicyclette’ – Henri de Toulouse 
Lautrec, Francis Picabia, Fernand Léger, 
Jean Tinguely, Ann Veronica Janssens… 
[tot 3/6] ❑ ‘Biofeedback’ [26/2 tot 15/4]

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
❑ Georges Tony Stoll [tot 12/2]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38  
01.42.71.38.38 
di-vr 10-18u za-zo 13-19u
❑ ‘Ancholia’ – Alain Huck [3/2 tot 15/4] 
❑ ‘Les Figures Autonomes’ – Vanessa 
Safavi [3/2 tot 4/3]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Collections contemporaines (des 
années 1960 à nos jours)’ [tot 13/2] 
❑ ‘Nouvel accrochage de la collection 
permanente (de 1905 à 1960)’ [tot 
13/2] ❑ ‘L’Oeil moderne 1900-1944’ 
– Edvard Munch [tot 23/1] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/7] 
❑ ‘Danser sa vie. Danse et arts visuels au 
XXe et XXIe siècles’ [tot 2/4] 
❑ Josef Albers [8/2 tot 30/4] 
❑ ‘Vidéo Vintage’ [8/2 tot 7/5] 
❑ ‘Planète Manga’ [11/2 tot 27/5] 
❑ ‘Matisse, Paires et séries’ [7/3 tot 
18/6]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Mathématiques, un dépaysement 
soudain’ – Takeshi Kitano, David Lynch, 
Patti Smith, Hiroshi Sugimoto, Tadanori 
Yokoo… [tot 18/3]

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 wo 
13-20u30
❑ ‘Henri Cartier-Bresson/Paul Strand, 
Mexique 1932-1934’ [tot 22/4]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘TBA de nouveau’ – Mark Hagen [tot 
23/2] ❑ ‘Curls, Kinks and Waves’ – 
Patrick Hill [tot 23/2] 
❑ Curtis Mann [2/3 tot 7/4]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
vr-ma 9-22u di 9-14u wo 10-22u 
do 10-20u
❑ ‘La France en relief. Chefs-d’oeuvre de 
la collection des plans-reliefs de Louis 
XIV à Napoléon III’ [tot 17/2]

Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 – 01.53.59.12.40 
di-zo 13-19u
❑ ‘Pionier van de straatfotografie’ – 
George Hendrik Breitner [tot 22/1]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 12-21u wo-vr 12-19u za-zo 10-19u
❑ ‘Charlie & Sabrina, qui l’eût cru ?’ – 
Audrey Cottin [tot 5/2] ❑ Diane Arbus 
[tot 5/2] ❑ ‘Langue matérielle’ – Jimmy 
Robert [21/2 tot 29/4] ❑ ‘Entrelacs’ – Ai 
Weiwei [21/2 tot 29/4] ❑ Berenice 
Abbott (1898-1991) [21/2 tot 29/4]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Le sentiment des choses 1’ – 
Pratchaya Phinthong, Benoit Maire, 
Isabelle Cornaro, Bruno Persat, Julien 
Crépieux, Mark Geffriaud, Chloé 
Quenum… [tot 26/2]

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 
[tot 29/1] ❑ ‘Présentation du legs 
Isabella Pakszwer-de Chirico. 61 oeuvres 
de Giorgio de Chirico’ – Giorgio de 
Chirico (1888-1978) [tot 31/7] 
❑ ‘Témoin hybride’ – Eko Nugroho [tot 
21/3] ❑ ‘Resisting the present. Mexico 
2000-2012’ – Iñaki Bonillas, Mariana 
Castillo Deball, Arturo Hernandez 
Alcazar, Bayrol Jimenez, Jorge Mendez 
Blake… [9/3 tot 8/7]

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan – 1 53 01 86 60 
ma-di/do-vr 11-18u wo 11-19u30 
zo 10-18u
❑ ‘Walter Benjamin Archives’ [tot 5/2] 
❑ ‘Les juifs dans l’orientalisme’ [7/3 tot 
8/7]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Une passion finlandaise’ – Akseli 
Gallen-Kallela (1865-1931) [7/2 tot 6/5] 
❑ ‘Degas et le nu’ – Edgar Degas 
(1834-1917) [13/3 tot 1/7]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Debussy, la musique et les arts’ [21/2 
tot 11/6]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Le Louvre invite J. M. G. Le Clézio. 
Le musée monde’ [tot 6/2] ❑ ‘Dessins 
français de la collection Mariette’ [tot 
6/2] ❑ ‘Dessins du Louvre’ – Giorgio 
Vasari [tot 8/2] ❑ ‘Les reliques de saint 
Césaire d’Arles’ [tot 16/2] 
❑ ‘New Frontier : l’art américain entre 
au Louvre. Thomas Cole et la naissance 
de la peinture de paysage en Amérique’ 
– Thomas Cole (1801-1848) [14/2 tot 
16/4] ❑ ‘Arles, le Rhône pour mémoire. 
20 ans de fouilles subaquatiques’ [9/3 tot 
25/6]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
10-20u vr-za 10-22u
❑ ‘Cézanne et Paris’ [tot 26/2]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50 
wo-ma 9u30-17u
❑ ‘Fantin-Latour, Manet, Baudelaire. 
L’Hommage à Delacroix’ [tot 19/3]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10-17u45
❑ ‘Capturing the model. 300 drawings 
1890-1917’ – Auguste Rodin [tot 1/4]

Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine 
01 42 68 02 01 
ma-zo 10u30 à 18u30
❑ ‘Expressionismus & Expressionismi. 
Berlin-Munich 1905-1920. Der Blaue 
Reiter vs Brücke’ [tot 11/3] 
❑ ‘L’Âge d’Or hollandais. La collection 
Kremer’ [tot 25/3] ❑ ‘Les Masques de 
jade mayas’ [26/1 tot 10/6]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-12u/13-18u zo 14-17u
❑ ‘Du monde clos à l’univers infini’ – 
Bruce Conner, Rosa Barba, Vesna 
Pavlovic, Julien Crépieux, Elizabeth 
McAlpine… [28/1 tot 25/3]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ Emily Wardill [3/2 tot 22/4]
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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
❑ ‘Dialogue’ – Martine Aballéa/Pierrick 
Sorin [27/1 tot 11/3] ❑ ‘Project Room: 
Les établis. Post-diplômes de l’école 
Supérieure des Beaux-arts de 
Montpellier’ [27/1 tot 11/3]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56 
wo-ma 13-18u
❑ Roland Cognet [tot 29/1]

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
❑ ‘29e Palmarès du Festival 
International du Film sur l’Art de 
Montréal’ [26/1 tot 29/1]

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Paysage mental. Le dessin sans 
dessein’ – Ronald Cornelissen, 
Eugène Leroy, Eva Räder, Marc Ronet, 
Elmar Trenkwalder, Tinus Vermeersch… 
[tot 30/1]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – (0)117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘Self Portrait: Arnolfini’ – Neil 
Cummings [tot 19/2] 
❑ ‘Museum Show Part 2’ – Khalil Rabah, 
Åbäke, Maarten Vanden Eynde, Simon 
Fujiwara, Jaime Davidovich… [tot 5/2]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
maart-okt: 10-17u20 nov-febr di-zo 
10-16u20
❑ Simon Fujiwara [tot 7/5]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘Drawing in Space’ – Shelagh Cluett 
(1947-2007) [tot 11/3] ❑ ‘United 
Enemies. The Problem of Sculpture in 
Britain in the 1960s and 1970s’ [tot 
11/3] ❑ ‘The World’s First Pose Band’ 
– Nice Style [tot 12/2] 
❑ John McCracken [29/2 tot 13/5]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u50
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’ [tot 1/4] 
❑ ‘Alice in Wonderland’ – Lewis Carroll, 
John Tenniel, René Magritte, Peter 
Blake, Yayoi Kusama, Anna Gaskell, 
Torsten Lauschmann… [tot 29/1] 
❑ Charline von Heyl [24/2 tot 27/5] 
❑ Martin Creed [24/2 tot 27/7]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
ma,vr-zo 11-20u di-wo 11-18u do 
11-22u
❑ ‘OMA/Progress’ – Office for 
Metropolitan Architecture, OMA [tot 
19/2] ❑ ‘Waste Not’ – Song Dong [15/2 
tot 12/6]

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
❑ ‘Landscape, heroes and folktales. 
German Romantic prints and drawings’ 
[tot 1/4] ❑ ‘The Tomb of the Unknown 
Craftsman’ – Grayson Perry [tot 19/2] 
❑ ‘Hajj. Journey to the heart of Islam’ 
[26/1 tot 15/4]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-vr 10-18u/za 10-17u
❑ ‘The Mystery of Appearance’ – Francis 
Bacon, Lucian Freud, Richard Hamilton, 
Euan Uglow, David Hockney… [tot 18/2]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Re-creating Tatlin’s Tower’ [tot 29/1] 
❑ ‘Building the Revolution: Soviet Art 
and Architecture 1915-1935’ [tot 22/1] 
❑ ‘Driven to Draw: Twentieth-century 
Drawings and Sketchbooks from the 
Royal Academy’s Collection’ [tot 12/2] 
❑ ‘Contemporary Prints from RA 
Editions’ [tot 8/3] ❑ ‘A Bigger Picture’ 
– David Hockney [21/1 tot 9/4] 
❑ ‘Society Observed’ – Johan Zoffany RA 
[10/3 tot 10/6]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘Gesamtkunstwerk: new art from 
Germany’ – Alexandra Bircken, Isa 
Genzken, Thomas Zipp, Georg Herold, 
Max Frisinger… [tot 30/4]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 30/4] ❑ ‘Romantics’ – Henry Fuseli, 
JMW Turner, John Constable, Samuel 
Palmer, William Blake [tot 3/6] 
❑ ‘Has The Film Already Started?’ [tot 
26/2] ❑ ‘Migrations’ [31/1 tot 12/8] 
❑ ‘Picasso and Modern British Art’ – 
Picasso, Ben Nicholson, Henry Moore, 
Francis Bacon, David Hockney… [15/2 
tot 15/7]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘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] 
❑ ‘The Unilever Series’ – Tacita Dean 
[tot 11/3] ❑ Yayoi Kusama [9/2 tot 5/6] 
❑ Alighiero Boetti [28/2 tot 27/5]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Queen Elizabeth II. Photographs of 
the British royal family’ – Cecil Beaton 
(1904-1980) [8/2 tot 22/4]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘The Bloomberg Commission: The Past 
Was A Mirage I Had Left Far Behind’ – 
Josiah McElheny [tot 20/7] 
❑ ‘Rothko in Britain’ – Mark Rothko [tot 
26/2] ❑ ‘Government Art Collection: 
Selected by Simon Schama: Travelling 
Light’ [tot 26/2] 
❑ ‘Artists in Residence’ – Shiraz Bayjoo 
and DARTER [tot 2/2] 
❑ Zarina Bhimji [tot 9/3]

Italië
Firenze

Centro di Cultura Contemporanea 
Strozzina
piazza Strozzi – 055 2645155 
di-zo 10–20u do (gratis) 18–23u
❑ ‘Declining Democracy. Rethinking 
democracy between utopia and 
participation’ – Francis Alÿs, Thomas 
Hirschhorn, Artur Zmijewski, 
Democracia, Thomas Kilpper… [tot 
22/1] ❑ ‘American Dreamers. Facing and 
escaping reality in contemporary 
American art’ [9/3 tot 15/7]

Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi – 055 2776461/06 
9-20u do 9-23u
❑ ‘Money and Beauty. Bankers, Botticelli 
and the Bonfire of the Vanities’ [tot 22/1] 
❑ ‘Americans in Florence. Sargent and 
the American Impressionists’ [3/3 tot 
15/7]

Roma

MAXXI
via Guido Reni, 4 A – 06 3225178 
di-wo,vr-za 11-19u do,za 11-22u
❑ ‘Indian Highway’ [tot 29/1] 
❑ ‘Thoughtform’ – The Otolith Group [tot 
5/2] ❑ ‘MAXXI Arte/Collezione. A 
proposito di Marisa Merz’ [27/1 tot 6/1] 
❑ ‘Premio Italia Arte Contemporanea 
2012’ – Giorgio Andreotta Calò, Patrizio 
Massimo, Adrian Paci, Luca Trevisani 
[27/1 tot 20/5]

Venezia

François Pinault Foundation – Palazzo 
Grassi
Campo San Samuele – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘The World Belongs to You’ [tot 21/2]

Palazzo Bembo
Riva del Carbon 4785 – 0349 088 9763 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Marilyn Monroe. Legend, Myth and 
Icon’ – Andy Warhol, Erwin Wurm, 
Mimmo Rotella, Christo, Arnulf Rainer… 
[tot 28/2]

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
❑ ‘Ideal Individuals’ – L.A. Raeven [28/1 
tot 22/4]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘I’ve dreamt about. Collection Mudam’ 
– Tomás Saraceno, Philippe Parreno, 
François Roche, Chto Delat?, David 
Maljkovic… [tot 4/3] 
❑ Conrad Shawcross [tot 6/5] 
❑ Tina Gillen [11/2 tot 13/5] 
❑ Victor Man [11/2 tot 6/5] 
❑ Sarah Sze [11/2 tot 16/9] 
❑ Fabrica [11/2 tot 10/6] 
❑ Maurizio Galante et Tal Lancman 
[11/2 tot 13/5] 
❑ Børre Sæthre [11/2 tot 6/5]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘De Nederlandse identiteit? De Kracht 
van Heden’ – Hans Aarsman, Sarah van 
Sonsbeeck, Marlene Dumas, Rem 
Koolhaas-OMA, MVRDV, Job 
Koelewijn… [tot 4/3]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u / za-zo 12-17u
❑ ‘Tower with Nine Flags’ – Iris Frerichs 
[tot 1/9/2013] 
❑ Henk Visch [28/1 tot 6/5]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Evolutie’ – Paul Drissen, Gijs Frieling, 
Menso Groeneveld, Gerben Koldijk [29/1 
tot 13/5]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Zilveren Camera 2011. Wat wordt de 
beste persfoto van 2011?’ [21/1 tot 
26/2] ❑ ‘This Must Be The Place: 
Selected Works 2002-2011’ – Pieter 
Hugo [3/3 tot 20/5]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘In search of…’ – Matthew Day 
Jackson [4/2 tot 6/5]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ 
[tot 10/3/2013] ❑ Henk Peeters [tot 
12/2] ❑ ‘Mondriaan en de Stijl’ [tot 
1/1/2014] ❑ ‘Parijs. Stad van de 
moderne kunst. Topstukken uit het Centre 
Pompidou’ – Kandinsky, Braque, 
Delaunay… [tot 29/1] ❑ ‘De Ouborg 
Prijs 2011’ – André Kruysen [tot 18/3] 
❑ ‘De grote ontdekking’ – Alexander 
Calder [11/2 tot 28/5]

Heden
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u, eerste zo/maand 12-17u
❑ Roman Wolgin [tot 28/1] 
❑ Arianne Olthaar [3/2 tot 10/3]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘De vaste collectie in volle glorie’ [tot 
1/4]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Out of Control’ – Marijn van Kreij, 
herman de vries, Tim Knowles, Walead 
Beshty, Roman Opalka… [29/1 tot 4/3]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Food Forward’ – John O’Shea, 
Michiko Nitta & Michael Burton, Arne 
Hendriks, Christian Jankowski [tot 1/4]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘The Tosso Variations’ – Gabriel 
Shalom [tot 4/3] 
❑ ‘Timeless’ – KS12 [tot 4/3]

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] 
❑ ‘Tijdmachines Reloaded. Play Van 
Abbe Deel 4’ – Chto Delat, Galit Eilat, 
Jakob Gebert, Kai-Uwe Hemken, Daniel 

Miller, Museum of American Art Berlin, 
Florian Schneider… [tot 1/10] 
❑ ‘Het oog: Bactrius’ – Bram Hermens 
[tot 25/3] ❑ ‘The Collectors Show. Vanuit 
Hier’ [tot 26/2] ❑ ‘Rot – Roth – Ròt. 
Bibliotheektentoonstelling’ – Dieter Roth 
[tot 4/5] ❑ ‘Spirits of Internationalism. 
6 Europese collecties, 1956 – 1986’ – 
James Lee Byars, Luc Deleu, Lili 
Dujourie, Francois Morellet, Jan 
Schoonhoven… [21/1 tot 29/4]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Studio Job & het Groninger Museum’ 
[tot 4/3] ❑ ‘Iconen van het Groningerland’ 
– Jan Altink (1885-1971) [tot 9/4]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ Daan van Golden – Marijn van Kreij 
– Annesas Appel [tot 4/3]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ Aad de Haas [tot 29/1]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
do-zo 11-17u
❑ ‘Buiten oevers, binnen kader’ – Hans 
Dagelet [tot 12/2] ❑ ‘Topstukken uit de 
collectie’ – Van Gogh, Strozzi, Israëls, 
Mondriaan [tot 12/2] ❑ ‘Missing Years’ 
– Anton Heyboer [19/2 tot 6/5]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.39 
di-zo 11-17u
❑ Jan Sluijters [tot 5/2] 
❑ ‘Schilders aan Zee. Van Mondriaan tot 
Munch’ [16/2 tot 28/5]

Leeuwarden

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.958 
di-zo 11-17u
❑ ‘Schreeuw uit het harnas, keramiek 
van Lucebert’ – Lucebert (1924–1994) 
[tot 19/2] ❑ ‘Schwarm’ – Beate 
Reinheimer en Ulrike Rehm [tot 4/3]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Schoonheid van Stilte. Japanse 
prenten’ – Tsukioka Kogyo (1869-1927) 
[tot 8/4] ❑ ‘Martin Visser, verzamelaar, 
ontwerper, vrije geest. Een halve eeuw 

NIMK – Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101 
di-vr 11-17u za – eerste zo/maand 
13-17u
❑ ‘The Greater Cloud’ – Aleksandra 
Domanovic, Petra Heck, Oliver Laric, 
Katja Novitskova [tot 5/2]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
❑ ‘De Burgemeester. Dana Lixenberg 
fotografeert een alledaags ambt’ – Dana 
Lixenberg [tot 29/1]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Nieuwe beelden’ – Michael Jacklin 
[tot 11/2] ❑ Kees Smits [18/2 tot 24/3]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 
020.427.59.51 
ma-za 12-22u zo 14-22u
❑ ‘An Ocean of Lemonade. Or the trouble 
with living in times of fulfilled utopias’ 
– Pierre Bismuth/Cory Arcangel, 
Cyprien Gaillard, Matthijs Bouw (One 
Architecture), Aaron Schuster… [tot 
5/2]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Van Goghs atelierpraktijk: hergebruik 
van doeken’ [tot 10/6] 
❑ ‘Oost – West: Japan en japonisme’ – 
Vincent van Gogh, Utagawa Hiroshige, 
Utagawa Kunisada, Pierre Bonnard, 
Henri de Toulouse-Lautrec… [tot 29/1] 
❑ ‘Schoonheid in veelvoud. Hoogtepunten 
uit de prentencollectie van het Van Gogh 
Museum’ [2/2 tot 23/9]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ruimte voor realiteit’ – Charley 
Toorop, Pyke Koch, Edgar Fernhout, 
Reinier Lucassen, Ad Gerritsen, Marlene 
Dumas… [tot 1/11/2013]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘All Options Open. FMI Masters’ [20/1 
tot 11/2] 
❑ Joop Striker, Gerard Dekker [1/3 tot 
30/3]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘Golden Age’ – Francesca Grilli [tot 
14/2]
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‘Food Forward’
Arne Hendriks,
Christian 
Jankowski, 
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Michael Burton,
John O’Shea  
15 januari t/m 
1 april 2012
Inspirerende en positieve scenario’s over de toekomst 
van ons voedsel.

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Nest’ – Nathaniel Mellors [tot 
4/3] ❑ ‘Klee en Cobra. Het begint als 
kind’ [28/1 tot 22/4]

Amsterdam

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Jinn’ – Tala Madani [tot 5/2]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Spectres’ – Sven Augustijnen [tot 12/2]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
ma-vr 11-18u za-zo 13-18u
❑ ‘(Exhibiting) Baroque Bodies. Expo en 
presentaties Rits Winter School’ [26/1 
tot 29/1]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68 
ma-zo 10-17u do 10-22u (januari-april)
❑ ‘Jodendom. Een wereld vol verhalen’ 
[tot 15/4]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Color Photographs since 1970’ – Joel 
Sternfeld [tot 14/3] ❑ ‘Black Passport’ 
– Stanley Greene [tot 5/2] ❑ ‘Dear 
Clark’ – Sara-Lena Maierhofer [tot 5/2]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Rubens, Van Dyck & Jordaens. 
Vlaamse schilders uit de Hermitage’ [tot 
16/3] ❑ ‘Jonge Vlaamse Meesters in de 
Hermitage Amsterdam’ – Fia Cielen, 
Marie Cloquet, Renato Nicolodi, Manor 
Grunewald, Nick Ervinck… [tot 16/2]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Land van lucht en water’ – Siebe 
Swart [tot 26/2] ❑ ‘Natural Stories’ – 
Naoya Hatakeyama [tot 26/2] ❑ ‘Second 
Nature’ – Guy Tillim [3/3 tot 3/6]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘JHM Kunstkabinet: Pastels op papier’ 
– Sam Szafran [tot 4/3] ❑ ‘New York 
Reflections’ – Saul Leiter [tot 4/3]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-18u
❑ ‘The Robert Wilhite Store for Art and 
Design’ – Robert Wilhite [tot 4/2]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Surface Research’ – Henri Jacobs [tot 19/2]
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intense betrokkenheid met de 
avant-garde op het gebied van kunst, 
meubelontwerp en architectuur’ [13/3 tot 
17/6]

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 25/3]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Gedeelde Grond. Leegstand als 
potentie’ [tot 29/1] 
❑ ‘The Art of Inhabitation’ – Alison & 
Peter Smithson [tot 25/3]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Herfsttij van het modernisme’ – Roma 
Publications, Batia Suter, Marc 
Nagtzaam, Falke Pisano, gerlach en 
koop, Martijn in ‘t Veld… [tot 18/3]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Verzameld Werk (Section 
Folklorique). Een onderzoek naar Musée 
d’Art Moderne, Département des Aigles, 
Section Folklorique/Cabinet de Curiosités 
(1970) van Marcel Broodthaers’ – James 
Beckett, Mariana Castillo Deball; Frank 
Koolen [tot 24/6] ❑ ‘Underground. 
Presentatie over archeologie en 
schatgraverij ism ontwerpduo The Stone 
Twins’ [tot 15/4] ❑ ‘De Ouderwetse 
Kamer. Reconstructie van de Walcherse 
of Ouderwetsche kamer’ [tot 26/2] 
❑ ‘Vlas’ – Christien Meindertsma [tot 
23/9]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ Harmen de Hoop [tot 26/2] 
❑ ‘Goed getroffen. Meesterwerken van 
de Haagse School’ [22/1 tot 25/5] 
❑ Scheltens en Abbenes [11/3 tot 26/8]

Rotterdam

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Mummies! Het ontrafelde geheim’ 
[tot 29/1] ❑ ‘Ou Menya’ – Bieke 
Depoorter [tot 29/1] 
❑ ‘Geloof, heimwee en liefde’ – Aad de 
Haas [tot 4/3] 
❑ ‘Religie Nu. Spiritualiteit in 
Nederland’ [tot 12/2] 
❑ ‘Prints’ – Chuck Close [28/1 tot 20/5] 
❑ ‘Warhol’s World. Foto’s uit de collectie: 
From Cobra to Contemporary’ [4/2 tot 
1/4]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – Pieter Bruegel 
de Oude, Jheronimus Bosch, Titiaan, 
Vincent van Gogh, Magritte, Kandinsky… 
[tot 30/4/2013] 
❑ ‘Dr. Elie van Rijckevorsel (1845-
1928). Een verzameling verzamelingen’ 
[tot 22/1] 
❑ ‘In-zicht’ – JCJ Vanderheyden [tot 
29/1] ❑ ‘Dichtbij in de verte’ – Marijke 
van Warmerdam [tot 22/1] 
❑ ‘Nieuwe energie in design en kunst’ – 
John Körmeling, Atelier NL, 
Panamarenko, Jurgen Bey, Zoe 
Papadopoulou… [tot 26/2] 
❑ ‘Rotterdam designprijs 2011’ [tot 
12/2] ❑ Absalon (1964 – 1993) [11/2 
tot 13/5] ❑ ‘Meneer Delta, een 
galeriehouder en verzamelaar in het 
museum’ – Constant, Piero Manzoni, 
Jean-Michel Basquiat… [11/2 tot 20/5] 
❑ ‘Verwante verzamelingen. Prenten en 
tekeningen uit het bezit van Jan en 
Wietse van den Noort’ [11/2 tot 20/5]

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] 
❑ ‘Nederland. Uit voorraad leverbaar’ 
– Hans van der Meer [21/1 tot 1/4]

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] ❑ ‘Chance’ – Christian 
Boltanski [21/1 tot 26/2] ❑ ‘Feest van 
het fotoboek. Het Nederlandse fotoboek 
sinds 1945’ [10/3 tot 20/5]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘La Grande Fête des Voyeurs’ – Han 
Hoogerbrugge [26/1 tot 18/3]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Short Big Drama’ – Angela Bulloch 
[21/1 tot 9/4]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Allemensen! Het mooiste uit de 
collectie’ – Tony Cragg, Eugène 
Dodeigne, Joep van Lieshout, Berend 
Strik, Henk Visch, Johan Tahon… [tot 
22/1] ❑ ‘Rusted Glass’ – Jehoshua 
Rozenman [tot 22/1] ❑ ‘Scheppingsdrang 
en schoonheidszin’ – Oswald 
Wenckebach(1895-1962) [tot 22/1] 
❑ ‘Van kubisme tot barok. De collectie 
van The Israel Museum, Jerusalem’ – 
Jacques Lipchitz (1891-1973) [30/1 tot 
3/6] ❑ ‘The Spider’s Strategy’ – Ruthi 
Helbitz Cohen [30/1 tot 3/6] 
❑ ‘Mijn werk is mijn biografie’ – Maja 
van Hall [30/1 tot 3/6]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collectiepresentatie. Kunst na 1945’ 
– Constant, Lucebert, Gert Jan Kocken, 
Armando, Anne Wenzel… [tot 8/7] 
❑ ‘Nul = 0. Nederlandse avant-garde in 
een internationale context, 1961-1966’ 
[tot 22/1] ❑ ‘Lucid Dreaming’ – Nina 
Yuen [tot 26/2] ❑ ‘Springtime’ – Jeroen 
Eisinga [tot 26/2] ❑ ‘The Present. The 
Elimination of Possibilities’ – Sylvie 
Zijlmans en Hewald Jongenelis [5/2 tot 
29/4] ❑ ‘Experimenteel schilder en 
dichter’ – Jan Elburg (1919–1992) [5/2 
tot 29/4] ❑ ‘De Volkskrant Beeldende 
Kunst Prijs 2012’ – Charlotte Dumas, 
David Jablonowski, Tala Madani, Rory 
Pilgrim, Sarah van Sonsbeeck [11/3 tot 
17/6]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘More to Tell. Recente aanwinsten voor 
de collectie’ [4/2 tot 22/4]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u
❑ ‘Mark’ – Mark Wallinger [tot 19/2] 
❑ ‘Harmonious Blacksmith’ – A. van 
Campenhout [tot 22/1] 
❑ ‘Number made visible. Number made 
audible’ – Paul Panhuysen [28/1 tot 
18/3] ❑ Ai Weiwei [3/3 tot 24/6]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Heart and Soul. The Laverty 
Collection, Sydney’ – Sally Gabori, Daniel 
Walbidi, Rammey Ramsey, Naata 
Nungurrayi, Ginger Riley [20/1 tot 10/6]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘Fear at the Core of Things’ – 
Christoph Schlingensief (1960–2010) 
[5/2 tot 29/4]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘The Grand Domestic Revolution 
– User’s Manual’ [tot 26/2]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Utrechters dromen van Rome. 

Italiaanse invloeden op de Utrechtse 
Oude Meesters’ [tot 9/9] 
❑ ‘Een vergeten grootheid uit de Gouden 
Eeuw’ – Abraham Bloemaert 
(1566-1651) [tot 5/2] ❑ ‘Mensen en 
dieren in de Van Baarencollectie’ [tot 
27/5] ❑ ‘Het Bloemaert-effect’ [tot 5/2]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Nächtliches Konzert’ – Jorinde Voigt 
en Gregor Hildebrandt [5/2 tot 15/4] 
❑ ‘Fear & Desire: Recente werken’ – 
Judith Krebbekx [5/2 tot 15/4] 
❑ ‘Live-Ateliers revisited’ – Loek 
Grootjans, Judith Krebbekx, Ton Slits, 
Aline Thomassen, Jos Deenen… [5/2 tot 
15/4]

Zwolle

Stedelijk Museum Zwolle
Melkmarkt 41 – 038 – 4214650 
di-za 11-17u
❑ ‘Door Geloof Gedreven’ – Gijs Frieling, 
Sela©, Rinke Nijburg en Marc Mulders 
[tot 11/3]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ ‘Interlacing’ – Ai Weiwei [tot 5/2] 
❑ ‘Logic and Self-will’ – Michael Kienzer 
[3/3 tot 6/5] 
❑ ‘Cut A-A‘‘ – Sofie Thorsen [3/3 tot 6/5]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ Bernhard Frue [28/1 tot 31/3]

Neue Galerie Graz
Joanneumsviertel, access Kalchberggasse 
699/1780-9500 
di-zo 10-17u
❑ ‘Modernism: Suicide of Art? 
Reflections of the Collection of the Neue 
Galerie Graz’ [tot 2/9]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Nuances. The Forberg Collection’ 
– László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, 
Max Ernst, Paul Klee, Lyonel 
Feininger… [tot 22/1] 
❑ ‘The Pleasure Priciple’ – René 
Magritte [tot 26/2] 
❑ ‘Surrealist prints from the Gilbert 
Kaplan Collection’ [tot 22/1] 
❑ ‘Impressionism. Pastels-watercolors-
drawings’ [10/2 tot 13/5]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ Herbert Brandl [26/1 tot 15/4]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Beauty and Transience’ – Immendorff, 
Kounellis, Music, Quinn, Spoerri, Tàpies 
[tot 22/1] 
❑ ‘Essl Art Award 2011’ [tot 12/2]

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… [tot 29/1] 
❑ ‘The Frame and Beyond’ – Morgan 
Fisher [2/3 tot 29/7]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ Franz Huemer [tot 1/3] 
❑ ‘Vanity. Fashion Photography from the 
F.C. Gundlach Collection’ [tot 12/2] 
❑ ‘No fashion, please. Photography 
between Gender and Lifestyle’ [tot 22/1] 
❑ ‘Mit sofortiger Wirkung. Künstlerische 
Eingriffe in den Alltag’ [tot 29/1] 
❑ ‘Tschernobyl’ – Sergey Shestakov [3/2 
tot 23/3] 
❑ Urs Fischer [17/2 tot 28/5]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘The Compass in the Eye: America–
India–Soviet Union’ – Henri Cartier-
Bresson (1908–2004) [tot 26/2]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The 60s’ – Claes Oldenburg [4/2 tot 
28/5]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ David Maljkovic [tot 5/2] 
❑ Attila Csörgo [tot 5/2] 
❑ Lecia Dole-Recio [tot 5/2]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-20u
❑ ‘From Page to Space. Published paper 
Sculptures’ – Claes Oldenburg, James 
Lee Byars, Daniel Spoerri, Andreas 
Gursky, Gérard Garouste, Robert 
Filliou… [tot 5/2] ❑ ‘Photography 1978 
– 2010’ – Thomas Struth [tot 26/2] 
❑ ‘Not Again’ – Eduardo Batarda [tot 
25/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15 
di-zo 10-19u
❑ ‘In the First Circle. A Project by 
Imogen Stidworthy’ – Bas Princen, 
James Coleman, Thierry De Cordier, 
Willem Oorebeek, Aglaia Konrad… [tot 
5/2] ❑ ‘Retrospective’ – Xavier Le Roy 
[24/2 tot 22/4]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
❑ ‘The Ladder of Escape’ – Joan Miró 
[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
❑ ‘Between the Frames: The Forum, 
1983-1993’ – Muntadas [tot 30/4] 
❑ ‘Volume! Works from the collections of 
“la Caixa” Foundation and MACBA’ [tot 
23/4] ❑ ‘Barcelona International Centre 
of Photography (1978-1983)’ [27/1 tot 
20/5] ❑ ‘The Military Series’ – 
Aleksandr Sokurov [10/2 tot 20/5]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
di-zo 9-20u
❑ ‘The miniatures collection of Museo 
del Prado’ [tot 26/2] 
❑ ‘The Hermitage in the Prado’ [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
❑ ‘Game plan’ – Alighiero e Boetti [tot 
5/2] ❑ ‘An exhibition is also part of a 
greater whole’ – René Daniëls [tot 26/3] 
❑ ‘Locus Solus. Impressions of Raymond 
Roussel’ – Marcel Duchamp, Salvador 
Dalí, Francis Picabia, Allen Ruppersberg, 
Rodney Graham… [tot 27/2] 
❑ Soledad Sevilla [tot 29/4] 
❑ ‘Entre/Between’ – Muntadas [tot 
26/3]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
❑ ‘Architectural Paintings’ [tot 22/1] 
❑ ‘The impressionist woman painter’ 
– Berthe Morisot [tot 12/2] 
❑ Chagall [14/2 tot 20/5]

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
❑ ‘Jeff Wall. The Crooked Path’ – Jeff 
Wall, Eugène Atget, Bruce Nauman, 
Rainer Fassbinder, Jean-Marc 
Bustamante, Andreas Gursky… [tot 26/2]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Winter Worlds. from the collection’ 
[tot 22/4] ❑ ‘Street Views and Super 8 
Films’ – Roman Signer [28/1 tot 22/4] 
❑ ‘Blick. Artists work with the Ringier 
image archive’ – Georg Gatsas, Lutz / 
Guggisberg, Daniela Keiser, Hanspeter 
Litscher… [28/1 tot 22/4] 
❑ ‘Caravan 1/2012’ – Daniel Karrer 
[28/1 tot 22/4]

Basel

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061/206.99.00 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Week’ – Cevdet Erek [tot 4/3] 
❑ ‘When You Leave, Walk Out 
Backwards, So I’ll Think You’re Walking 
In’ – Hannah Weinberger [29/1 tot 18/3]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Landscapes’ – Max Beckmann 
[tot 22/1] ❑ ‘Painting on Paper. Josef 
Albers in America’ [tot 29/1] 
❑ ‘In Between. Drawings and Objects’ 
– Róza El-Hassan [11/2 tot 20/5] 
❑ ‘Fokus: Max Kämpf’ [11/2 tot 29/4]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Intimate Stranger’ – Karlheinz 
Weinberger (1921-2006) [21/1 tot 15/4] 
❑ ‘On Transfiguration’ – Tim Rollins + 
K.O.S. [21/1 tot 15/4]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘The Old, the New, the Different’ – 
John Armleder, Jack Goldstein, Wade 
Guyton, René Daniëls, Philippe 
Decrauzat… [4/2 tot 25/3]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ Cuno Amiet [tot 11/3] ❑ ‘The Mystery 
of the Body. Berlinde De Bruyckere in 
Dialogue with Lucas Cranach and Pier 
Paolo Pasonl’ [tot 12/2] 
❑ ‘Passion and Painting. Russian Art 
since 1970’ [tot 12/2]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Hilarious’ – Paul Klee [tot 4/3] 
❑ ‘Eiapopeia. The child within Klee’ – 
Paul Klee [tot 11/3] ❑ ‘Schenkung 
Archiv Bürgi’ [25/1 tot 20/5]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09 
wo-vr 14-19u za-zo 14-17u
❑ Lukas Hoffmann [tot 12/2] 
❑ Lukas Hoffmann [tot 12/2]

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ Ernst Schurtenberger [tot 12/2] 
❑ Lukas Hoffmann [tot 12/2] 
❑ ‘Talk to the sky ’cause the ground ain’t 
listening’ – Katerina Šedá [3/3 tot 17/6] 
❑ ‘Das Atelier. Orte der Produktion’ [3/3 
tot 29/7]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Dalí, Magritte, Miró. Surrealism in 
Paris’ [tot 29/1] ❑ Pierre Bonnard 
(1867-1947) [29/1 tot 13/5]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘On Horizons. Set 8 from the 
Collection of the Fotomuseum 
Winterthur’ [tot 20/5] 
❑ ‘Mines and Mills. Industrial 
Landscapes’ – Bernd and Hilla Becher 
[tot 12/2] ❑ ‘Cloud studies. The 
Scientific View of the Sky’ [tot 12/2] 
❑ Diane Arbus (1923–1971) [2/3 tot 
28/5]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Neue Malerei aus der Sammlung I’ 
– Helmut Dorner, Pia Fries, Britta 
Huttenlocher [tot 19/8] 
❑ Willi Baumeister (1889–1955) [28/1 
tot 22/4] 
❑ Richard Hamilton [15/2 tot 28/5]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Weltbild (1961), A. R. Penck – 
Picture Ballot. Encoding Reality’ [tot 
12/2] ❑ ‘Landscape in Pastel’ – Albert 
Welti (1862–1912) [tot 4/3] 
❑ ‘Winter Tales’ [10/2 tot 29/4]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Tour d’Horizon. Works from the 
collection of the migros museum für 
gegenwartskunst’ [11/2 tot 6/5]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Black and White. Designing Opposites’ 
[tot 4/3] ❑ ‘100 Years of Swiss Graphic 
Design’ [10/2 tot 3/6]

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 maart 2012. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 februari 2012 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on March 15th, 2012.
Please send your information before
February 15th, 2012 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Inhoudsopgave

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 BRT-archief  en het persoonlijk 
archief  van Jef  Cornelis in de Jan van Eyck Academie | 
Laura Hanssens Montevideo, Antwerpen, 1981-1985. 
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 (1974-1980) en het werk 
van Alessandro | Gijs van Oenen Collaboratie in de kunst | 
Christophe Van Gerrewey Ça a été. Jeff  Wall in Bozar, Brussel

nummer 153 september – oktober 2011

| Friedrich Kittler Alan Turing. Computers als intelligence 
service | Gijs van Oenen De cybernetica als mythe en als 
Verlichting. Een beschouwing over de documentaire All 
Watched Over by Machines of  Loving Grace | Dirk Van Hulle
Digitaal kladwerk | Daniël Robberechts Dagboek 1986-
1987 | Koen Brams & Dirk Pültau Interviews met Jef  
Cornelis en Pol Hoste over IJsbreker 20: Computerkunst | 
Guido Goossens De computer als instrument. Interview 
met Suchan Kinoshita | Erwin Jans De i-pad van Kaspar. 
Gesprek met regisseur Guy Cassiers en video-ontwerper 
Arjen Klerkx | Pieter T’Jonck Flitsende gedachten, noest 
werkende computers. Gesprek met Stéphane Beel over de 
architect en de computer | Koen Brams & Dirk Pültau Kunst 
en archief. Gesprek met Joëlle Tuerlinckx

nummer 154 november – december 2011

| Dirk van Weelden Waar komt mijn transdigitale schrijf-
machine vandaan? | Koen Brams Gorchrog ruim mbof. 
Daniël Robberechts & ‘gestoorde’ teksten & de machine | 
Koen Brams & Dirk Pültau ‘Ik geloof  niet dat de computer 
kunst kan maken’. Interview met Luc Steels over de 
computer en de kunsten, en over IJsbreker 20: Computerkunst
(1984) | Caroline Dumalin Zelfportret met computer. 
Gesprek met Frank Theys over zijn relatie met de computer
| Pol Hoste De logica van het schrijfgereedschap | Merijn 
Rengers De botte bijl. Over de onverwachte effecten van de 
bezuinigingen op de culturele sector

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia
Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. Dit 
jaar verscheen onder de titel Kleur bekennen 2001-2005 het 
achtste deel van zijn Verzamelde Opstellen (samenstelling 
Christophe Van Gerrewey & Mil De Kooning, uitgave WZW 
Editions & Productions, Vakgroep Architectuur & Steden-
bouw, Universiteit Gent).
Eddy Bettens Publicist. Vertaalt regelmatig voor De Witte Raaf.
Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandesti-
ne in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (DuMont, 2011)
Paul De Vylder Beeldend kunstenaar en essayist. In 2004 
verscheen zijn essaybundel Onevenredige lichamen. Essays 
over de onmogelijkheid van het spreken (Gent, A&S Books). 
Paul Groot Kunstcriticus. Hij was van 1980 tot 1989 
hoofdredacteur van het kunsttijdschrift Museumjournaal. 
Herman Parret Emeritus gewoon hoogleraar van het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) waar hij taalfilosofie 
en esthetica doceerde. Hij is nu onder meer verantwoordelijk 
voor de Frans-Engelse uitgave van Lyotards geschriften over 
hedendaagse kunst (Leuven University Press).
Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties (samen met Koen 
Brams): The clandestine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck 
Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); 
Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (DuMont, 2011).
Rogier Schumacher Kunsthistoricus. Hij promoveerde in 
2007 aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek naar 
de ontvangst van de naoorlogse avant-gardekunst in het 
tijdschrift Museumjournaal. Een handelseditie van dit proef-
schrift verscheen in 2010 bij Amsterdam University Press 
onder de titel Neoavant-garde in Nederland. Museumjournaal 
als forum van een nieuw kunstbegrip 1961-1973.
Ed Taverne Architectuur- en stadshistoricus. Tot voor kort 
hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Thans verricht hij 
onderzoek naar de literaire verbeelding van de stad, met 
name in de voormalige Oostbloklanden. Is onder andere 
redacteur van Stadsgeschiedenis.
Klaas Tindemans Docent/onderzoeker aan de Vrije 
Universiteit Brussel en aan de Erasmushogeschool Brussel, 
departement Rits, waar hij het onderzoek ook coördineert. 
Dramaturg en toneelauteur. Hij publiceert over theatraliteit 
en politiek, over kunstbeleid en over diverse onderwerpen in 
de sfeer van de performance studies.
Christophe Van Gerrewey Verbonden aan de Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar 
hij een proefschrift voorbereidt over naoorlogse architec-
tuurkritiek. Coredacteur van de Verzamelde Opstellen van 
Geert Bekaert. (christophe.vangerrewey@ugent.be)
Gijs van Oenen Politicoloog en rechtsfilosoof. Als universi-
tair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 
2011 verscheen zijn boek Nu even niet! Over de interpassieve 
samenleving (Amsterdam, Van Gennep).
Stefaan Vervoort Verbonden aan de Universiteit Gent 
(Vakgroep Architectuur & Stedenbouw) en de Vrije 
Universiteit, Amsterdam (Visual Arts, Media & Architecture 
(VAMA)). Hij bereidt een proefschrift voor over de uitwisse-
ling tussen kunst en architectuur na Wereldoorlog II, en 
over het ontstaan van architectuurmusea. Hij is mede-
samensteller van het boek Orban Space: The Work and Practice 
of  Luc Deleu-T.O.P. office (samen met Wouter Davidts en Guy 
Châtel, Amsterdam, Valiz, 2011). 
Sven Vitse Sinds 2007 werkzaam als juniordocent moder-
ne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Promoveerde in 2008 op het proefschrift Een woestijn die de 
stad verpulvert. Marxisme, kritiek en representatie in poststruc-
turalisme, Ander Proza en postmodern proza. In 2010 ver-
scheen van hem Teksbestanden (Aalst, het balanseer).
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de. Geert en ik kwamen zelf  uit het krakers-
milieu. We waren van mening dat de kra-
kers hun strategie moesten updaten. Die 
Franse denkers kwamen daarbij van pas.
D.P.: Noemden jullie dat soort activiteiten post-
modern?
A.M.: Niet noodzakelijk. Na een tijdje begon 
ik de term wel in mijn teksten te gebruiken. 
D.P.: Op welke manier?
A.M.: Ik maakte steeds een onderscheid tus-
sen ‘postmodernisme’ als filosofische leer en 
de ‘postmoderne conditie’. Het is die condi-
tie die me interesseerde. De ‘postmoderne 
conditie’ heeft niets met theorie te maken. 
Het is een realiteit waar je middenin zit. Je 
hoeft geen literatuur te bestuderen om ze te 
onderkennen. Het volstaat om te observe-
ren om allerlei postmoderne effecten te ont-
waren. Vervolgens is de vraag hoe je op die 
observaties reageert. Je reactie kan er bij-
voorbeeld een van onverschilligheid zijn. 
Dat is dan weer interessant. Dat is namelijk 
een typisch postmoderne reactie…
K.B.: Ger, kan jij jouw kennismaking met het 
postmodernisme toelichten?
G.G.: De eerste keer dat ik de term hoorde, 
was – denk ik – in Parijs in 1980, het jaar 
nadat La Condition postmoderne van Lyotard 
was uitgekomen. Ik studeerde op dat 
moment filosofie in Parijs en heb er onder 

meer colleges gevolgd bij Roland Barthes, 
Jacques Derrida en Michel Foucault. Ik heb 
ook een voordracht van Lyotard bijgewoond 
in de Ecole Normale Supérieure. Voor amper 
een handvol mensen hield de filosoof  een 
saai betoog over Wittgenstein. Maar daarin 
viel de notie ‘postmoderniteit’ – voor zover 
ik mij herinner – geen enkele keer; het 
begrip was duidelijk nog niet populair – en 
Lyotard evenmin! Rond 1980 ben ik dan 
naar Spanje getrokken, waar ik een drietal 
jaar gewoond heb. Vanuit Spanje heb ik 
mijn studies aan de Universiteit van 
Amsterdam afgemaakt. Het was in die peri-
ode – begin jaren 80 – dat het begrip post-
modernisme begon te circuleren, vooral in 
het discours over architectuur. Zelf  zat ik 
echter in een totaal andere wereld. Mijn 
afstudeerscriptie was een commentaar op 
Derrida’s boek Eperons. Les styles de 
Nietzsche. In 1983 verhuisde ik naar 
Nederland en werd ik als docent filosofie 
aangesteld aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), in zekere zin als opvol-
ger van Eric Bolle. Later, in 1985, heb ik een 
geannoteerde vertaling van Derrida’s 
Eperons uitgebracht. Rond die tijd moet ik 
ook Sebastián Lopéz hebben leren kennen, 
ik denk via een vriend van mijn vrouw in 
Madrid.
K.B.: Heb je toen ‘postmoderne’ filosofie gedo-
ceerd?
G.G.: Eigenlijk niet. Ik gaf  in de jaren 80 
veel les over Jacques Derrida en bij hem valt 
de term ‘postmodernisme’ helemaal niet. Ik 
was me er weliswaar van bewust dat 
Derrida – net als Nietzsche trouwens – met 
het postmodernisme geassocieerd werd, 
maar voor mij persoonlijk speelde dat geen 
rol. Als het over Derrida ging, gebruikte ik 
eerder de term ‘poststructuralisme’. In de 
jaren 90 begon ik les te geven over het 
moderne subjectbegrip. Pas toen kreeg het 
postmodernismebegrip voor mij een uitge-
sproken filosofische betekenis.
K.B.: Welke betekenis?
G.G.: De notie ‘postmodernisme’ stond voor 
het inzicht dat één samenhangend wereld-
beeld niet meer mogelijk is. Ik baseerde mij 
vooral op het denken van de late Heidegger 
en van Isaiah Berlin. Berlin betoogt dat de 
Verlichting meteen vanaf  haar ontstaan in 
een crisis terechtkomt. De idee van de 
Verlichting dat de werkelijkheid tot één 
schema kan worden teruggebracht, lijdt 
immers al schipbreuk in de Romantiek. 
Martin Heidegger formuleert na ‘die Kehre’ 
de gedachte dat de wereld in de filosofie niet 
kan worden beschouwd als een ding dat 

vóór ons staat. De wereld is voor de filosofie 
geen object dat je vanop een afstand en in 
zijn totaliteit kunt vatten, aldus Heidegger. 
De wereld verliest zich in het beschouwen 
ervan; ze verliest zich in een horizon die 
onmogelijk kan worden gethematiseerd. 
Die inzichten – van de late Heidegger en 
Berlin – breken opnieuw door aan het einde 
van de 20ste eeuw, en voor mij wordt dat 
moment met de term ‘postmodern’ samen-
gevat.
K.B.: Heb je de term ‘postmodernisme’ toen 
zelf  ook gebruikt?
G.G.: Ja, maar met de nodige distantie. In 
mijn colleges had ik het bijvoorbeeld over 
‘wat men vaak postmodern noemt’ of  ‘wat 
in de jaren 80 postmodern genoemd werd’. 
Ook in mijn teksten heb ik de term uiterst 
zelden gebruikt. Ik ben altijd gehecht geble-
ven aan de helderheid en het geloof  in de 
argumentatie van de Verlichtingstraditie. 
Daarnaast probeerde ik echter om een licht 
te laten schijnen op de Verlichting zelf  en de 
limieten van de Verlichting te denken. Dat 
zou je dan postmodern kunnen noemen. 
Allicht leun ik op dat punt aan bij Lyotard, 
die ik overigens pas later echt bestudeerd 
heb. Ik vind zijn houding ten aanzien van de 
Verlichting nog altijd zeer verdedigbaar. Om 
diezelfde reden voel ik me trouwens erg met 
Isaiah Berlin verwant. Ook bij Berlin vind je 
die dubbele houding tegenover de 
Verlichting terug.

2.

D.P.: Jeroen, in 1985 stelde je met Sebastián 
López de essaybundel Van het postmodernis-
me samen, het eerste boek in Nederlandstalig 
gebied waarin het postmodernisme in relatie tot 
de kunstproductie wordt gethematiseerd. Kan je 
wat meer vertellen over jullie plan om dat boek 
te maken?
J.B.: Ik was samen met vier andere kunst-
historici – Sebastián Lopéz, Debora Meijers, 
Nelly Mouris en Frank Reijnders – van start 
gegaan met de ‘Kunstreeks’ die gepubli-
ceerd werd door Uitgeverij SUA in 
Amsterdam. Als eerste aflevering werd in 
1984 Franks proefschrift Kunst — geschiede-
nis, verschijnen en verdwijnen uitgebracht. 
Sebastián stelde toen voor om als tweede 
aflevering een boek over het postmodernis-
me te maken. Zoals gezegd was hij al langer 
met de term vertrouwd en was ik er via hem 
mee in aanraking gekomen. Bovendien 
dook het begrip ondertussen overal op. 
Iedereen nam het in de mond. Sebastián en 

ik vreesden zelfs dat het boek te laat zou 
komen en dat die postmoderne golf  alweer 
voorbij zou zijn. In de openingszin van de 
inleiding verwijzen we naar die mediahaus-
se: ‘Er waart een spook door de media. Van 
Avenue tot Vrij Nederland, van De Groene tot 
Libelle, overal wordt erover geschreven.’
K.B.: De daaropvolgende zin luidt: ‘Maar 
ondanks deze overproductie en deze overexpo-
sure is het moeilijk er een duidelijk beeld van te 
krijgen.’ Als er één cliché bestaat over het post-
modernisme, dan is het dit wel: iedereen gebruikt 
de term, maar niemand weet wat hij betekent.
J.B.: Daar waren wij al erg vroeg achterge-
komen, vind je niet?
K.B.: Waarom wilden jullie vasthouden aan de 
term als er ‘geen duidelijk beeld van te krijgen 
is’?
J.B.: Het ging er ons niet om de term te defi-
niëren of  te oordelen of  hij goed of  slecht is. 
We stelden vast dat hij circuleerde, dat hij in 
de lucht hing, en dus dachten we: laat ons 
kijken wat ermee bedoeld wordt. Laat ons de 
diversiteit zichtbaar maken die zich achter 
dat vage begrip ophoudt. Daarnaast wilden 
we dat het boek het postmodernisme van 
binnenuit zou weergeven. De titel Van het 
postmodernisme geeft dat aan: het is geen 
boek over het postmodernisme, maar van 
het postmodernisme; het komt eruit voort. 
Ik was erg tevreden over die titel. Van het 
postmodernisme is uiteraard een germanis-
me…
F.R.: Of  een verwijzing naar het Frans: De la 
postmoderne…
J.B.: Omdat we het postmodernisme van 
binnenuit wilden beschrijven, hebben we 
nauwelijks filosofische artikelen opgeno-
men. We hadden wel de filosoof  Willem van 
Reijen uit Utrecht om een bijdrage verzocht, 
maar zijn tekst stuitte op kritiek en Van 
Reijen was niet bereid om er verder aan te 
werken. 
F.R.: Hij had een erg beschrijvende tekst 
aangeleverd. We hadden al zo’n tekst gese-
lecteerd voor het boek: De kwestie van het 
postmodernisme van Ihab Hassan.
K.B.: Het boek bestaat voor het grootste deel uit 
bijdragen waarin telkens één kunstdiscipline 
onder de loep wordt genomen: Ernie Tee schrijft 
over film, Sebastián López en Frank Reijnders 
hebben het over beeldende kunst, Hans Bertens 
en Paula Boeijen behandelen de literatuur, en 
Jan Middendorp schrijft over theater. Waarom 
kozen jullie ervoor om langs alle disciplines te 
lopen?
J.B.: Ik heb de reden zonet aangegeven: we 
wilden een blik werpen op de diversiteit die 
het begrip opriep.

Lyotard in Nederland en 
Vlaanderen

Hoe is de Lyotard van het postmoderne 
weten/leven aanwezig in de Vlaams/
Nederlandse wereld van de filosofie en de 
kunsten? Lyotard had zeker een gehoor in 
Vlaanderen en Nederland, al is dit nooit zo 
groot geweest als dat van Derrida, Foucault 
en Deleuze. Toch hebben heel wat Vlaamse 
en Nederlandse filosofen, zoals Frans van 
Peperstraten in Tilburg en Rudi Visker in 
Leuven, het oeuvre van Lyotard bestudeerd, 
vertaald en geïntegreerd in hun eigen 
denken. Toch stelt men vast dat er een 
zekere weerstand bestaat tegen de latere 
Lyotard (vooral de quasimystieke geschriften 
van de laatste jaren), die te maken heeft met 
de onmogelijkheid van een eenduidige 
lectuur en de moeilijkheid van een vlotte 
assimilatie van het gedachtegoed.

Naar mijn weten gaf de latere Lyotard op 
korte tijd vier lezingen in België/Nederland. In 
januari 1990 spreekt hij aan de U.L.B. in Brussel 
op het colloquium Rhétorique et argumentation
over L’inarticulé ou le différend même 
(gepubliceerd in Misère de la philosophie,
Galilée, 2000). Deze tekst is in feite een 
addendum bij zijn theoretisch hoofdwerk Le 
différend en gaat in op het ongearticuleerde 
statuut van het gevoelen binnen de differenti-
ele grammatica die Le différend is: Lyotard 
concentreert zich vooral op de specifieke 
tijdelijkheid van het gevoelen.

In 1993 verblijft Lyotard drie keer in België. 
In de lente spreekt hij in het kader van 
Antwerpen 93. Culturele hoofdstad over Het 
interessante (de tekst werd eerst gepubli-
ceerd in Nederlandse vertaling in de cahiers 
Vertoog en Literatuur van Antwerpen 93, en 
ongeveer terzelfdertijd in Moralités postmo-
dernes, Galilée, 1993). Deze ludieke postmo-
derne dialoog tuusen Hij en Zij is geschreven 
in de stijl van de sofistische maïeutiek en 
brengt thema’s aan die de latere Lyotard zeer 
eigen zijn: de vervreemding (l’estrangement), 
het onzegbare (l’innommable).

In hetzelfde jaar geeft Lyotard een 
bijzonder belangrijke lezing voor het 
Wijsgerig Gezelschap in Leuven onder de 
titel  Anima minima, gepubliceerd in het 
Tijdschrift voor Filosofie en opnieuw in 
Moralités postmodernes. Deze tekst biedt 
een subtiele duiding van de esthetische 
ervaring/ontroering, zoals ze binnen de 
esthetiek van het (kantiaanse) sublieme 
wordt gezien: de homo aestheticus is alleen 
maar een anima minima geaffecteerd door 
het aisthèton. Het is een prachtige tekst, die 
behoort tot de bekendste geschriften van 
Lyotard en die reeds de tonaliteit van de 
posthume Chambre sourde en La confession 
d’Augustin (beide 1998) doet vermoeden.

Op 24 november 1993 geeft Lyotard een 
lezing in een overvolle aula van de 
Universiteit van Amsterdam met als titel 
Gesture and Commentary. Deze tekst werd 
later ‘versneden’ en geïntegreerd in Karel 
Appel. Un geste de couleur/Karel Appel. A 
Gesture of Colour (Leuven University Press, 
2009). Hoe kan het ‘artistieke gebaar’ 
worden becommentarieerd? Hoe kan het 
‘artistiek gebeuren’ in woorden worden 
omgezet? Lyotard benadrukt uiteraard de 
onherleidbaarheid van het artistiek Il y a en 
denkt deze onherleidbaarheid vanuit de 
esthetica van het (kantiaanse) sublieme. 

Herman Parret

Frank Reijnders, Kunst – Geschiedenis, verschijnen en verdwijnen, 
Amsterdam: SUA (de kunstreeks), 1984

Jeroen Boomgaard & Sebastián Lopéz (red.), Van het postmodernisme, 
Amsterdam: SUA (de kunstreeks), 1985
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F.R.: De modernistische idee dat elke disci-
pline zijn specificiteit naar voren brengt, 
was teloorgegaan. Er was een interdiscipli-
naire conditie ontstaan. Later heeft men 
van het begrip ‘interdisciplinariteit’ een 
dogma gemaakt, maar toen was dat een 
heel bevrijdende ontwikkeling.
K.B.: De term heeft per discipline andere bete-
kenissen. Dat bewijst nogmaals zijn onbruik-
baarheid.
J.B.: Je kon het ook anders bekijken. Je kon 
van de hypothese uitgaan dat die tegenstrij-
dige betekenissen juist met de ‘postmoderne 
conditie’ te maken hebben. Dat wilden wij 
uittesten. Vandaar dat we het postmoder-
nisme niet wilden definiëren. Dat zou strij-
dig zijn geweest met het postmodernisme 
zelf. We wilden juist elk homogeniserend 
model achter ons laten.
K.B.: In de inleiding worden de zogenaamde 
nieuwe schilders of  ‘neo-expressionisten’ post-
modern genoemd.
J.B.: Terecht, vind ik. Typisch voor de nieu-
we schilders was dat zij de kunstgeschiede-
nis op een conceptuele manier inzetten. De 
Neue Wilde schilderden niet expressionis-
tisch, ze gebruikten expressionistische sche-

ma’s. Het expressionisme was bij hen een 
toepasbare code geworden en dat kan je een 
postmoderne ontwikkeling noemen.
F.R.: Wij hadden het indertijd over ‘lege 
tekens’. Alle kunsthistorische stijlen waren 
van hun betekenis ontdaan en konden als 
lege tekens worden ingezet. Stromingen als 
het expressionisme, het realisme, het surre-
alisme waren van hun oorspronkelijke con-
text losgesneden en inwisselbare codes 
geworden. Jiri Georg Dokoupil is een voor-
beeld van een kunstenaar die deze conditie 
thematiseerde. Kunstenaars als Dokoupil 
kregen in de kunstacademies met hetzelfde 
soort conflicten te maken als wij binnen de 
universiteiten. Zo kreeg Dokoupil van zijn 
leermeester Beuys te horen dat hij op het 
slechte pad aan het raken was en dat het 
fout zou aflopen als hij zo doorging. 
Dokoupil ondergroef  het sérieux van de 
kunst en dat werd als een gevaar gezien.
D.P.: Frank, jij draagt een tekst bij aan Van het 
postmodernisme met de Baudrillard-achtige 
titel Verdwijnpunt object. Interessant is dat je 
in die tekst voor een keer wél de term postmo-
dernisme gebruikt. Je noemt Flaubert, Manet 
en Baudelaire de eerste postmodernisten.

F.R.: Dat was een pesterij! Die tekst leunt 
volledig op mijn proefschrift, maar uit 
afkeer van de term ‘postmodernisme’ heb ik 
drie van de meest vooraanstaande moder-
nisten ‘postmodernistisch’ genoemd. Dat 
heeft zijn doel overigens niet gemist. Op een 
feestje merkte een jongedame geïrriteerd op 
dat dat het hek van de dam haalde en dat je 
voortaan iedereen postmodern kon noe-
men. ‘Dat is nu eens een typisch postmo-
derne uitspraak’, riposteerde ik. Ik beleefde 
er best wel lol aan. 
K.B.: In jouw bijdrage ga je in op het werk van 
Anselm Kiefer. Waarom is Kiefer postmodern?
J.B.: Denk aan zijn eerste werken waarin hij 
zichzelf  in een landschap afbeeldt en de 
Hitlergroet brengt. Kiefers ironische 
omgang met de geschiedenis getuigde 
onmiskenbaar van een postmoderne 
impuls.
F.R.: Of  neem de Hermannsschlacht. Dat is 
nou een typisch postmodern schilderij. Alle 
auteurs die over de mythische Hermanns-
schlacht hebben geschreven – incluis Kant 
en Heidegger – worden door Kiefer rond een 
vuurtje van berkenstammen geportret-
teerd. Het schilderij toont dat er meerdere 

verhalen over de Hermannsschlacht bestaan. 
De geschiedenis verschijnt er als een palimp-
sest.
K.B.: Het klopt dat Kiefer de geschiedenis tot 
onderwerp neemt, maar in het algemeen kan je 
hem toch niet ironisch noemen?
J.B.: Nee, akkoord. Daar ben ik het met je 
eens. 
K.B.: Merkwaardig is het contrast tussen het 
begin en het einde van het boek. In de inleiding 
wordt het postmodernisme als een lunapark 
neergezet. De laatste tekst van het boek is een 
vertaling van Adorno come diavolo van Jean-
François Lyotard.
J.B.: Die tekst was niet onze eerste keuze. We 
hadden een andere tekst van Lyotard op het 
oog – ik herinner me niet meer welke – maar 
de rechten op de vertaling waren in handen 
van Willem van Reijen. Na de kritiek op zijn 
bijdrage trok hij ook de rechten terug. 
F.R.: Van Reijen had Lyotard in Nederland 
geïntroduceerd. Hij deed zich voor als de 
man die Nederland met het postmodernis-
me kwam verlichten. Eric Bolle claimde ove-
rigens hetzelfde voor wat de Franse filosofie 
betreft, het denken van Foucault en Deleuze. 
De houding van mensen als Van Reijen en 
Bolle was enigszins irritant.
K.B.: Was het een bewuste keuze om te begin-
nen met het ‘postmoderne lunapark’ en te eindi-
gen met een tekst die het postmodernisme als 
een ethische kwestie omschrijft?
J.B.: We vonden het in elk geval belangrijk 
om aan de ethische discussie rond het post-
modernisme aandacht te besteden. In de 
inleiding verwijzen we bijvoorbeeld naar 

Habermas en het 
postmodernisme
Eind jaren 70 van de vorige eeuw hoorde men in 
linkse kringen vaak: ‘De als links vermomde 
rechtsen, dat zijn de ergsten!’ – schijnlinks is 
erger dan echt rechts. Het narcisme van het 
kleine verschil dus: relatief kleine verschillen, 
die vanuit een politieke, sociale of persoonlijke 
profileringsdrang als sterk problematisch of 
zelfs onoverkomelijk worden voorgesteld. Zulk 
narcisme ontstaat veelal wanneer er, op 
persoonlijk of maatschappelijk niveau, een 
tendens is tot gelijkvormigheid, tot het verdwij-
nen van verschil. Zo’n situatie deed zich zo’n 
dertig jaar – ofwel een volle generatie – geleden 
voor toen het project van emancipatie en 
gelijkberechtiging definitief leek te zijn 
geaccepteerd. De vraag of dit project nu met 
kracht voltooid moest worden, of juist zijn 
inspirerende werking had verloren, werd inzet 
van een vaak felle discussie tussen ‘modernis-
ten’ en ‘postmodernisten’. 

De aanzet daartoe gaf Jean-François Lyotards 
La Condition postmoderne, verschenen in 1979 
en algemeen beschouwd als de eerste 
filosofische diagnose van de postmoderniteit. 
Lyotards diagnose had betrekking op de status 
en rechtvaardiging van kennis in de moderne 
samenleving. Die samenleving kent een veelheid 
aan verhalen of ‘discoursen’ over bijvoorbeeld 
kunst, politiek, arbeid en recht. Maar kunnen of 
moeten die nog allemaal onder eenzelfde 
noemer worden gebracht, zoals Verlichting, 
vooruitgang, of emancipatie? Meer geschiedfilo-
sofisch uitgedrukt, is er nog een ‘subject van de 
geschiedenis’, een of andere groep of waarde, 
op titel waarvan of in naam waarvan de 
geschiedenis zich voltrekt, zoals bijvoorbeeld de 
vrijheid, de arbeidersklasse, of de democratie? 
Of zoals het in La Condition postmoderne wordt 
geformuleerd: is er nog een ‘metaverhaal’? Nee, 
zegt Lyotard. Of iets preciezer: de term 
‘postmodern’ geeft uitdrukking aan ‘een 
ongeloof in metaverhalen’. 

Twee jaar later, in 1981, verschijnt Jürgen 
Habermas’ magnum opus Theorie des kommuni-
kativen Handelns, waarin de prominente Duitse 
sociaalfilosoof uiteenzet waarom er ondanks 
alles (het kapitalisme, de technologie, de 
Shoah…) toch zoiets kan en moet bestaan als 
een intersubjectief menselijk begrip dat vrijheid 
en emancipatie bevordert, en uiteindelijk 
misschien zelfs de universele vrede in kanti-
aanse zin. Voor Habermas is een overtuigende 
fundering van de normatieve kern van de 
rationaliteit via een theorie van het communica-
tieve handelen noodzakelijk om de universalisti-
sche idealen van de burgerlijke democratie te 
verdedigen. Zijn tweedelige werk steekt met zijn 
ruim duizend pagina’s veelzeggend af tegen de 
nauwelijks honderd bladzijden van Lyotard; 
veelzeggend in die zin dat die duizend pagina’s 
kennelijk nodig zijn om het geloof in een 
metaverhaal overeind te houden. Daartegenover 
lijken honderd pagina’s meer dan voldoende om 
de scepsis over zo’n metaverhaal te voeden. Dat 
blijkt in elk geval uit de brede weerklank die het 
postmodernisme vond, niet alleen in de filosofie 
maar ook in kunst, cultuur en architectuur. De 
redenering achter die scepsis luidt als volgt: hoe 
meer argumenten Habermas meent te moeten 
aandragen, hoe minder we geneigd zijn hem te 
geloven.

Deze ‘negatieve grondhouding’ is grotendeels 
wederzijds. Tussen Habermas en Lyotard, of hun 
respectievelijke geestverwanten, heeft het nooit 
erg geboterd. Dat is zowel te wijten aan de aard 
van het filosofische geschil, als aan de tijdgeest. 
Het geschil draait juist om de vraag of het 
mogelijk, respectievelijk zinvol is om verschil-
lende vertogen, verhalen of ‘wijzen van spreken’ 

samen te brengen of in elkaars termen te 
vertalen. Wie meent van niet, zoals Lyotard en de 
zijnen, zal er ook niet de zin van inzien om met 
Habermas in discussie te gaan. Bovendien, het 
aangaan van zo’n discussie zou op zichzelf al 
Habermas min of meer gelijk geven: wie 
discussieert, onderschrijft daarmee nolens 
volens de vooronderstellingen van argumentatief 
taalgebruik, vooronderstellingen die aan de basis 
liggen van Habermas’ theorie van het communi-
catieve handelen. Wie argumentatief het gelijk 
van Lyotard wil aantonen, toont daarmee dus a 
fortiori het gelijk van Habermas aan.

Met de tijdgeest doel ik op het genoemde 
narcisme van het kleine verschil, of meer 
concreet op de toenmalige onzekerheid van 
links over de status van het eigen progressieve 
project. Vast en zeker zullen niet alle betrokke-
nen in de Habermas-Lyotard-controverse elkaar 
als links hebben beschouwd. Sterker nog, 
Habermas typeerde Foucault en Derrida midden 
jaren 80 als ‘jongconservatieven’, dat wil zeggen 
celebranten van de nietzscheaanse ontregeling 
van de subjectiviteit. Daartegenover werd het 
filosofisch project van Habermas door menig 
radicale criticus als ‘burgerlijk’ ofwel klassevij-
andig weggezet. Deze houdingen geven van 
beide kanten uitdrukking aan dat narcisme van 
het kleine verschil. In alle gevallen gaat het 
namelijk om denkers die door de mainstream
van wetenschap en samenleving als alternatief, 
progressief of radicaal werden beschouwd – 
ondanks, of misschien juist door, hun onderlinge 
gekibbel en gekissebis. 

Die mainstream kunnen we vanuit weten-
schapsfilosofisch perspectief samenvatten als 
positivisme, en vanuit politiek-filosofisch 
perspectief als liberaal individualisme. In de 
jaren 60 woedde al de zogeheten 
Positivismusstreit, een door Theodor W. Adorno 
en Karl Popper geïnitieerde discussie over de 
vraag of de criteria die gelden voor de natuur-
wetenschappen ook van toepassing kunnen en 
moeten zijn in de geestes- en maatschappijwe-
tenschappen. Men verweet elkaar met een 
bevooroordeelde blik naar de werkelijkheid te 
kijken: een burgerlijke, dan wel een marxistische 
blik. Het liberaal individualisme kreeg in de jaren 
70 stevige filosofische grond onder de voeten 
door het veelbesproken werk van de 
Amerikaanse filosoof John Rawls uit 1971, A 
Theory of Justice. Rawls en geestverwanten 
zoals de rechtsfilosoof Ronald Dworkin 
bevestigden de stijgende waardering voor 
individuele rechten, de liberale ‘kroonjuwelen’ 
die in de emancipatoire strijd voor burger- en 
vrouwenrechten een belangrijke rol waren gaan 
spelen. 

Deze liberale nadruk op autonome individuen 
en hun rechten verdraagt zich slecht met het 
belang dat Habermas, in de traditie van de 
kritische theorie en uiteindelijk Kant en Hegel, 
toekent aan de burgerlijke samenleving als 
drager van de emancipatoire rationaliteit. 
Rechten dienen in die visie misschien ook wel 
ter verweer tegen een dreigende staat, maar 
kunnen toch weinig reële betekenis hebben 
wanneer de waarden die hierdoor worden 
beschermd niet mede uitdrukking vinden in de 
instituties van de burgerlijke samenleving. Maar 
die liberale nadruk verdraagt zich al even slecht 
met de opvatting van veel postmoderne auteurs, 
onder wie postnietzscheanen als Foucault, dat 
het liberale individu niet meer is dan een 
ideologische schijnfiguur, geproduceerd door 
machtssystemen van bijvoorbeeld psychiatrie of 
openbaar bestuur.

Zo’n ‘gemeenschappelijke vijand’ bracht 
Habermas en postmodernisme echter niet 
dichter bij elkaar. In de tweede helft van de 
jaren 80 ontwikkelt en verscherpt de contro-
verse tussen Habermas en het postmodernisme 
zich in twee opzichten. 

Ten eerste vindt Habermas in politiek-filosofisch 
opzicht toch aansluiting bij de mainstream, en 
wel op grond van zijn waardering voor het 
principe van deliberatieve democratie: het 
democratisch proces dus waarin opvattingen 
van eenieder niet alleen naar voren kunnen 
komen, maar ook onderdeel kunnen worden van 
een collectief proces van publieke meningsvor-
ming over collectieve belangen. Dit principe 
geeft politieke uitdrukking aan Habermas’ 
centrale morele intuïtie dat alleen die hande-
lingsnormen geldig zijn waarmee alle mogelijk 
betrokken personen zouden kunnen instemmen 
als deelnemers aan rationele discoursen. 
Postmoderne auteurs als Lyotard zien dit 
filosofisch als een nieuw metaverhaal: de fictie 
dat er een neutrale procedure zou kunnen 
bestaan die alle stemmen een gelijke kans geeft 
zich te laten horen. Politiek-maatschappelijk 
zien zij dit als een knieval voor de liberaal-bur-
gerlijke ideologie, waarbij de indruk wordt 
gewekt dat ‘het systeem’ daadwerkelijk zou 
kunnen worden beïnvloed door degenen die 
eraan zijn onderworpen. 

De tweede kwestie betreft een breder begrip 
van postmodernisme, dat ook auteurs omvat die 
als ‘poststructuralisten’ worden beschouwd, 
zoals in het bijzonder Michel Foucault en 
Jacques Derrida. Zij bedrijven – zo zou men in 
ieder geval vanuit habermasiaans perspectief 
kunnen betogen – een heel ander soort van 
kritiek op de westerse rationaliteit. Ook Foucault 
vertelt een metaverhaal over de moderniteit, zij 
het dan niet een verhaal van vrijheid en 
emancipatie, maar van disciplinering en 
normalisering. Foucault beschrijft dezelfde 
geschiedenis van de rationaliteit, maar dan als 
sociologische resultante van de feitelijke 
uitsluiting en marginalisering van bepaalde 
groepen en individuen als ‘irrationeel’, en de 
complementaire definitie van het dominante 
spreken als ‘rationeel’. En ook Derrida’s 
deconstructiefilosofie heeft volgens Habermas 
geen afscheid genomen van metavertellingen, 
omdat deze zich voltrekt in het voetspoor van 
Heideggers metavertelling over de zelfvernieti-
ging van de westerse subjectiviteit. 

Tot slot kunnen we Lyotard, Foucault en 
Derrida wel op een lijn stellen in hun kritiek dat 
in Habermas’ discoursmodel ‘andere’ geluiden, 
zoals die van minderheden, structureel te weinig 
hoorbaar zijn; deze worden letterlijk en figuurlijk 
overstemd door het dominante spreken. Die 
kritiek is nog het meest constructief geweest 
voor de ontwikkeling van de sociale filosofie. 
Met andere woorden, in dit opzicht is het 
narcisme van het kleine verschil wel overwon-
nen. Habermas zelf heeft zich deze kritiek 
aangetrokken, en geprobeerd haar te accommo-
deren. Daarnaast hebben auteurs als Seyla 
Benhabib, Axel Honneth en Nancy Fraser 
verdergaande aanpassingen aan het discours-
model voorgesteld, die betrekking hebben op 
sociaalpsychologische aspecten van de 
‘taalstrijd’ die in feite voor alle betrokken 
auteurs de kern vormt van het vraagstuk van 
democratie en emancipatie. Naast de formele 
procedures die deze strijd in goede banen 
moeten leiden, zoals Habermas die al formu-
leerde, hebben deze modificaties betrekking op 
wat Honneth ‘de voorwaarden voor een 
positieve zelfbetrekking’ noemt, dat wil zeggen 
het zelfvertrouwen en de zelfwaardering 
waarover men – vooral dus als lid van marginale 
of uitgesloten groepen – moet kunnen beschik-
ken om in alle opzichten als gelijkwaardige 
partner te kunnen deelnemen aan de discussie 
over hoe waarden als vrijheid en emancipatie 
begrepen en institutioneel vormgegeven moeten 
worden.

Gijs van Oenen

Jiri Georg Dokoupil

Maske III, 1982
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Jürgen Habermas’ pleidooi voor een kriti-
sche voortzetting van het modernisme. 
Adorno come diavolo van Lyotard vertegen-
woordigt het ethische standpunt van het 
postmodernisme in het boek. Of  beter 
gezegd: de tekst articuleert het ethische 
standpunt waar het postmodernisme zich 
tegen afzet.
K.B.: Hoe bedoel je?

J.B.: Ik vind Lyotard geen echte postmoder-
nist. Het is bijvoorbeeld betekenisvol dat hij 
zich in zijn geschriften over kunst steeds 
aan de avant-gardetraditie spiegelt. Ik zou 
hem als een modernistische postmodernist 
karakteriseren. Zijn opvatting over het post-
modernisme ging voor ons niet ver genoeg.
K.B.: Hebben jullie een presentatie van het boek 
georganiseerd?

J.B.: Ja, in een galerie aan de Prinsengracht 
in Amsterdam. Sebastián en ik gaven een 
soort ‘performance’ ten beste. Hij deed alsof  
hij een betoog hield in het Spaans en ik deed 
alsof  ik simultaan vertaalde – maar in wer-
kelijkheid was het geluid afkomstig van een 
bandopnemer. We hadden namelijk speci-
aal voor de gelegenheid een geluidsopname 
gemaakt. Het ging er behoorlijk postmo-
dern aan toe!
K.B.: Zijn er recensies van het boek verschenen?
J.B.: Niet dat ik me herinner… 
K.B.: Of  is er een debat op gevolgd?
J.B.: Ach nee… Het kenmerk bij uitstek van 
het Nederlandse intellectuele debat is dat het 
niet bestaat. Ik herinner me wel dat ik een 
lezingtekst heb geschreven waarmee ik heel 
Nederland ben afgereisd. Het heeft maar een 
haar gescheeld of  de tekst was gepubliceerd 
in Fase 2, het tijdschrift van Marc Schepers, 
de drijvende kracht achter de Antwerpse 
Ruimte Morguen. Jammer genoeg werd het 
tijdschrift stopgezet omstreeks de tijd dat ik 
mijn tekst beëindigde.

3.

D.P.: Welke effecten heeft het postmodernisme 
– of  het gedachtegoed dat onder die vlag para-
deert – op jullie latere praktijk gehad? Jeroen, in 
1995 verscheen jouw proefschrift De verloren 
zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunst-
geschiedschrijving.
J.B.: Dat kan je zonder meer een postmo-
dern boek noemen. 
D.P.: In welke zin?
J.B.: Ik probeerde te laten zien dat de kunst-
geschiedschrijving aan waarheidsproductie 
doet. Ik behandelde alle auteurs die over 
Rembrandt hadden geschreven op een 
gelijkwaardige manier. Contemporaine 
schrijvers werden naast 19de-eeuwse 
auteurs geplaatst… 
F.R.: …waaronder achterhaalde figuren als 
Frederik Schmidt-Degener, Julius Langbehn 
– auteurs die je niet zomaar straffeloos van 
stal haalt. De waardering van Rembrandt 
werd tussen aanhalingstekens gezet.
K.B.: Wat deed jij met die auteurs, Jeroen? Hun 
ideologische achtergrond analyseren?
J.B.: Daar ging het absoluut niet om.
K.B.: Waarom niet?
J.B.: Omdat dat een correct standpunt ver-
onderstelt – alsof  je over een transcenden-
tale schijnwerper beschikt om de waarheid 
te laten zien. Dat dat mogelijk zou zijn, 
geloofde ik juist niet meer. Ik wilde laten 
zien dat de kunstgeschiedenis fictie bedrijft. 
Die verhalen zijn niet fout, ze moeten niet 
ontmaskerd worden. Ze zijn juist ontzettend 
rijk en interessant, zolang je ze niet laat 
doorgaan voor de waarheid. Je moet weten 
dat de vooruitgangsgedachte nog heel sterk 
leeft in de kunstgeschiedenis. Dat komt 
omdat er een object is. De kunsthistorici bij-
ten zich vast in een object – ‘Rembrandt’ 
bijvoorbeeld – en denken dat ze dat object 
steeds beter zullen begrijpen, dat ze er steeds 
meer over te weten kunnen komen. Ik had 
bij het schrijven aan mijn proefschrift juist 
het gevoel dat ik hoe langer hoe minder wist 
wat ‘Rembrandt’ nu eigenlijk is. Een heuse 
postmoderne ervaring!
G.G.: Ik vind het heel belangrijk wat Jeroen 
stelt. Het stemt helemaal overeen met de 
inzichten die het deconstructiedenken van 
Derrida ons aan de hand doet. Aan de ene 
kant heb je bij hem de deconstructie van ‘de 
waarheid’ en de verdwijning van het waar-
heidsbegrip. Aan de andere kant is er het 
inzicht dat de werkelijkheid een constructie 
is. De werkelijkheid is fictie… maar die fictie 
is ‘echt’. Zij produceert werkelijkheid.
J.B.: Dat klopt. Deconstructie en postmoder-
nisme zijn voor mij heel nauw verweven.
F.R.: Jeroens boek was bijzonder controver-
sieel omdat het onverenigbaar was met het 
Rembrandt Research Project, geleid door 
Ernst van de Wetering, hoogleraar kunstge-
schiedenis aan de UvA. Voor hem was het 
onverdraaglijk dat iemand die 19de-auteurs 
plots serieus nam.
J.B.: Ik kan je daar een anekdote over vertel-
len. In 1990 bracht Mieke Bal Verf  en ver-
derf. Lezen in Rembrandt uit, een boek over 
Rembrandt waarin zij nadrukkelijk buiten 
de lijntjes van de kunsthistorische discipline 
kleurt. De specialisten van het Rembrandt 
Research Project waren natuurlijk helemaal 
tegen dat boek gekant. Op een bepaalde dag 
kreeg ik telefoon van Carel Peeters, die de 
boekenbijlage van Vrij Nederland leidde. Hij 
vroeg me of  ik een recensie tégen dat boek 
wilde schrijven. De voorzitter van de pro-

jectgroep, Ernst van de Wetering, durfde het 
kennelijk zelf  niet! 
D.P.: Hoe is er op jouw eigen boek gereageerd?
J.B.: Sommige reacties van de commissie tij-
dens de verdediging van mijn proefschrift 
zijn me bijgebleven. Ik werd namelijk op de 
rooster gelegd over het vermeende ‘postmo-
derne’ karakter ervan.
D.P.: Jij werd met het postmodernisme geïdenti-
ficeerd?
J.B.: Ik werd ermee vereenzelvigd, ja, en dat 
kwam mij niet op gejuich te staan. Het werd 
me kwalijk genomen dat ik me niet had 
gehouden aan een klassiek kunsthistorisch 
perspectief.
D.P.: Arjen, na jouw ontgoochelende kennisma-
king met Amerikaanse postmoderne schrijvers 
ging je Franse filosofie lezen, onder meer 
Baudrillard. Kan je daar iets meer over vertel-
len?
A.M.: Ja, ik hield van de vervreemdingsef-
fecten die de lectuur van Baudrillard bij je 
opwekt. Als ik Baudrillard lees, heb ik het 
gevoel dat ik mezelf  zie denken. Ik heb 
Baudrillard evenwel nooit als een filosoof  
gelezen. 
D.P.: Hoe bedoel je?
A.M.: Ik las hem als een essayist. Het post-
modernisme is voor mij in de eerste plaats 
de ontdekking van het essay geweest. 
J.B.: Ik herken me daar helemaal in. Ook 
voor mij is het essay uit het postmodernis-
me voortgekomen. Sinds het postmodernis-
me hebben we afstand genomen van het 
schrijven met de alomvattende boog. We 
durven het fragment als iets volwaardigs te 
accepteren. Die idee is in elk geval richting-
gevend geweest voor mijn praktijk.
A.M.: In het modernisme kan het essay 
behoorlijk heftig zijn, maar op postmoderne 
wijze loopt het heel lekker.
D.P.: Arjen, welke essays heb jij geschreven die 
je bij uitstek als postmodern zou kwalificeren?
A.M.: Het is moeilijk om er een voorbeeld 
uit te pikken… In 1992 heb ik in het kader 
van Bilwet – samen met BasJan van Stam en 
Geert Lovink – een boekje gemaakt dat je 
wat mij betreft best een hoogtepunt in de 
postmoderne Nederlandse literatuur mag 
noemen – al is het misschien geen essay: 
Media-archief  van Bilwet. Het is op conse-
quente wijze met fragmenten opgebouwd, 
die uit hun verband gerukt en door de ver-
toogmixer gehaald zijn. Dat levert de meest 
wonderlijke frasen op.
D.P.: Heb je nog voorbeelden?
A.M.: Ja. In Het 20ste-eeuwse lichaam (1996) 
bijvoorbeeld, het eerste boek waarin ik mijn 
mediatheorie ontwikkelde, associeer ik 
media als film en fotografie met het moder-
nisme, en video met het postmodernisme. 
De modernistische media zijn gebaseerd op 
de idee dat er een werkelijkheid bestaat die 
zich onafhankelijk van het medium ontwik-
kelt en van buitenaf  door het medium gere-
gistreerd wordt. Bij video is het andersom. 
Daar verandert in eerste instantie het medi-
um zelf  – en de werkelijkheid verandert 
mee. Dat primaat van het transformerende 
beeld noem ik postmodern. Daarnaast asso-
cieer ik modernisme en postmodernisme 
ook met verschillende lichaamsculturen. 
Het modernisme huldigt een ‘natuurlijk’ 
lichaamsideaal dat culmineert in de bewe-
gingssporten van de jaren 30. Het lichaam-
sideaal van het postmodernisme is dat van 
de bodybuilding. Net als het beeld in video, 
transformeert het lichaam in bodybuilding 
van binnenuit. Arnold Schwarzenegger, 
Sylvester Stallone en Michael Jackson: dat 
waren mijn postmoderne helden.
D.P.: Waren er bepaalde auteurs die jou bij de 
ontwikkeling van die gedachte inspireerden?
A.M.: De idee dat een medium niet alleen een 
inhoud heeft, maar ook een omgeving vormt, 
komt uiteraard van Marshall McLuhan.
F.R.: Ik heb ook een boek geschreven dat 
misschien wel écht postmodern is: 
Metamorfose van de Barok.
D.P.: Kan je uitleggen waarom?
F.R.: In Metamorfose van de Barok beschrijf  ik 
hoe ‘de kunst’ op elk moment van haar ont-
wikkeling – van de 18de eeuw tot vandaag 
– een nieuwe tegenstander oproept. De 
kunst volgt in mijn verhaal het gekende 
kunsthistorische traject – dat is misschien 
het zwakke punt van het boek – maar het 
bijzondere is die tegenstander van de kunst, 
die mét de kunst telkens weer van gedaante 
verandert. Ik duid die tegenstander aan met 
de term ‘barok’, omdat hij met die titel voor 
het eerst in het spel werd gebracht. Dat 
levert een grillig parcours op dat je zeker 
‘postmodern’ zou kunnen noemen. Wat 
volgens mij echt ‘postmodern’ is, is dat we 
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op die manier de geschiedenis herschrijven.
A.M.: Helemaal akkoord.
F.R.: De kunstgeschiedenis is een modern 
concept en dat was in de jaren 80 problema-
tisch geworden. Door het postmodernisme 
werd de kunstgeschiedenis plots veel inte-
ressanter en rijker. We kwamen voor een 
grote grabbelton te staan, vol met de meest 
diverse onderwerpen waarmee je allerlei 
nieuwe montages kon maken. Ik ontmoette 

een student die een scriptie voorstelde 
waarin hij Catalaanse fresco’s met het werk 
van Picabia wilde confronteren. Ik heb hem 
begeleid omdat niemand anders bereid werd 
gevonden. Hij moet vast de eerste postmo-
derne student in Nederland zijn geweest.
J.B.: Rembrandt werd al in de jaren 20, 30 
en 50 een impressionist of  een expressionist 
genoemd. Dat zou je dan ook postmodern 
kunnen noemen? 

F.R.: Dat lijkt me iets anders. In dat geval 
wordt Rembrandt naar het heden toege-
schreven door te stellen dat hij ‘reeds 
modern’ is. Rembrandt wordt toegeëigend. 
Wij deden iets anders. Wij herschikten het 
verleden op willekeurige wijze of  zetten het 
zelfs op zijn kop.
A.M.: Wat een opluchting dat dit allemaal 
mogelijk werd, vinden jullie niet? Het 
modernistische verhaal was helemaal 

dichtgeslibd. Het was heerlijk om de histori-
sche verbanden uit elkaar te kunnen nemen 
en de fragmenten op een andere manier 
weer aan elkaar te lassen. Het leuke aan het 
postmodernisme is dat het je toelaat dingen 
te zien waar je anders geen benul van hebt. 
Plots blijkt Laurence Sterne een postmoder-
nist te zijn of  gaat Orlando Furioso (1516) 
van Ariosto postmodernistisch klinken. Je 
kan ook postmodern naar de werkelijkheid 

Hoe meer kopieën in omloop 
zijn, hoe groter het verlangen 
naar het origineel

Frans Haks als praktiserend 
kunsthistoricus

Frans Haks was een van de weinige museumdi-
recteuren in naoorlogs Nederland die echt 
geïnteresseerd waren in architectuur, en die 
begreep dat de architectuur van het museum 
symbool staat voor de functie die het in de 
(stedelijke) samenleving dient in te nemen. Dat 
was de les die hij geleerd had van zijn grote 
leermeester, Willem Sandberg. Maar in de jaren 
80 en 90 stond hij daar vrijwel alleen in. Goed, 
zijn collega-kunsthistorici, die toen leiding gaven 
aan gerenommeerde instellingen als het 
Rijksmuseum of Stedelijk Museum, werkten 
– weliswaar in kunstpolitieke zin – in totaal 
verschillende omstandigheden; maar op liefde 
voor hun gebouw of hartstocht voor architectuur, 
in de zin zoals Haks die uitstraalde, heb ik ze 
nooit kunnen betrappen. In een land waar het 
ambtelijk en politiek dwarsbomen van ambitieuze 
(bouw)projecten op gebied van kunst en cultuur 
een bijkans nationale sport is geworden, slaagde 
Haks erin om in een betrekkelijk korte tijd een 
zowel politiek als publiek uiterst controversieel 
museumgebouw ongeschonden van de grond te 
krijgen. Een gebouw dat in zijn ogen het enig 
mogelijke antwoord gaf op de uitdaging waar 
alle kunst – uit het verleden en van nu – in 
maatschappelijke zin aan diende te voldoen: in 
alle opzichten eigentijds te zijn.

Het onder leiding van Alessandro Mendini 
ontworpen, nieuwe museum, opgevat als een 
feestelijke entree naar de binnenstad van 
Groningen, functioneert sinds zijn opening in 
1994 ook internationaal als een geslaagd 
voorbeeld van ‘city branding’. Dat wil zeggen dat 
het gebouw, helemaal los van wat er aan kunst 
bewaard en getoond wordt, louter door zijn 
Disneyachtig profiel en frisheid van kleur, het 
imago van Groningen als stad van pret, jeugd en 
opwinding heeft vormgegeven en versterkt. Hier 
profiteren niet alleen de talloze instellingen op 
gebied van onderwijs en cultuur van, maar ook 
de veel grotere infrastructuur van lokaal 
cultureel ondernemerschap, van detailhandel tot 
horeca aan toe. Het brandmerken van het 
Groninger museum als symbool bij uitstek van 
postmodern hedonisme en feestcultuur, roept tal 
van nauwelijks onderzochte vragen op die te 
maken hebben met lokale politiek, bestuur en 
ondernemerschap, met een al dan niet door de 
bevolking gedragen cultuurbeleid en, niet in de 
laatste plaats, met de bewuste en vooral ook 
onbewuste bedoelingen en opvattingen van 
Frans Haks als museumdirecteur en bouwheer. 
Hier beperken we ons tot één vraag: hoe komt 
het dat Haks zelf zelden of nooit sprak in termen 
van postmodernisme of deconstructivisme, 
terwijl door de media en de vakpers omtrent het 
Groninger Museum eindeloos met deze prefixen 
werd gegoocheld?

Ik heb zelf talloze malen aan den lijve ervaren 
hoe weinig boodschap Frans Haks – hoewel van 
huis uit gediplomeerd kunsthistoricus – had aan 
de mening van historici en critici. Als museum-
man stond hij aan de andere kant van de lijn: die 
van de kunst en van de eigentijdse producenten 
van vooral visuele cultuur. Historici, met hun blik 
naar het verleden en hun behoefte aan 
categoriseren, indelen, benoemen en etiketteren, 
vond hij eigenlijk niet interessant, behalve als ze, 
althans in zijn ogen, echt iets nieuws of 
spectaculairs te melden hadden. Dat wil zeggen: 
wanneer ze zich als vrije kunstenaars wisten te 
gedragen, bereid om het fragiele gebouw van de 
kunstgeschiedenis op te blazen, en depots en 
arsenalen te ontsluiten met duistere, in 
vergetelheid geraakte, stilistische extravagan-
ties, exotische artefacten en halfmislukte 
artistieke bewegingen. Als directeur/kunstenaar 
was Haks niet geïnteresseerd in het postmoder-
nisme als theorie, stroming of stijl, maar eerder 
als een, bij wijze van spreken, culinair gerecht. 
Als een alle zinnen prikkelend fenomeen dat 
alles te maken had met vrijheid, erotiek en vooral 
cultureel onaangepast zijn. Voor Haks was het 
postmodernisme uiteindelijk niets anders dan 
een van de vele soorten of varianten van ‘neo’, 
een notie die hij achteraf, helemaal aan het eind 
van zijn carrière, tot retroactief kernbegrip van 
zijn kunsthistorisch universum heeft verklaard.

Van alles wat hij tijdens zijn zwerftochten 
langs de zelfkant van de kunstgeschiedenis 
tegenkwam en heeft opgepikt, was ‘neo’ wel de 

grootste vangst. ‘Neo’ betekende voor Haks heel 
iets anders dan een willekeurig stilistisch prefix, 
het was vooral een ‘methode’ waarmee hij de 
hele kunstgeschiedenis – van Lascaux tot aan 
Push Pin – tot actuele kunst dacht te kunnen 
proclameren. In een interview uit 2003 formu-
leerde hij het zo: ‘Als directeur in Groningen 
moest ik een techniek aanleren om oog te krijgen 
voor de neo-stromingen die zich aandienden. 
Mijn bedoeling was dat de allernieuwste 
ontwikkelingen in de beeldende kunst de 
ruggengraat van het beleid zouden vormen. Tot 
mijn verbijstering zag ik niks nieuws, maar 
kunstenaars als Baselitz en Anselm Kiefer die ik 
aanvankelijk reactionair vond en pas later als 
neo-expressionisten kon typeren. Toen ik op een 
overzichtstentoonstelling in Stuttgart zag dat de 

jongste generatie even ‘reactionair’ was, 
realiseerde ik me dat ik twee mogelijkheden had: 
wachten tot zich zou aandienen wat ik verwacht-
te of accepteren dat de kunstenaars een andere 
weg hadden ingeslagen dan me lief was. Ik koos 
voor het laatste en zei in een interview uit die 
beginjaren: ‘Typerend voor de nieuwe kunst is, 
dat die niet nieuw is’’. De uit onvrede en 
verveling geboren kunstgeschiedenis volgens 
Haks was er een zonder de begrenzingen van 
geschiedenis en geografie, en was gestructu-
reerd volgens een aantal labels die hij gevonden 
had in het werk van de drie actuele neokunste-
naars bij uitstek: Robert Venturi, architect en 
theoreticus, Alessandro Mendini, vormgever, 
architect en theoreticus, en ten slotte Andy 
Warhol, schilder, graficus, filmmaker en 

schrijver. Venturi bewonderde hij om het gemak 
en de schaamteloosheid waarmee die bestaande 
stijlen en motieven nieuwe betekenis wist te 
geven door hun functies te veranderen. Zo 
werden timpanen, ooit bedacht om de sacrale 
functie van tempels en kerken aan te geven, 
ontdaan van hun aura door ze als decoraties aan 
de gevels van suburbane woonhuizen te plakken. 
Een praktijk die hij overigens had afgekeken van 
19de-eeuwse neoarchitectuur, waar het vrij 
interpreteren en gebruiken, het relativerend 
omgaan met het probleem van de eigentijdse 
stijl, kenmerk bij uitstek van historisme en 
eclectisme was. En waar architecten als Karl 
Friedrich Schinkel, John Soane of Pierre Cuypers 
zich met het grootste gemak gelijktijdig op 
verschillende terreinen bewogen en, al naar de 
vraag, hetzelfde ontwerp in verschillende stijlen 
konden produceren. ‘Ik noem dat actuele 
kunstenaars, omdat ze me doen denken aan 
fotografen van dit moment’, aldus Haks, ‘zoals 
Steven Meisel die in een jaar voor Dolce & 
Gabbana heel andere foto’s maakt dan voor 
Valentino of Versace. Ook Inez van Lamsweerde 
en Vinoodh Matadin werken in heel verschil-
lende stijlen voor een diversiteit aan klanten.’ 
Haks’ fascinatie voor Andy Warhol was vooral 
ingegeven door diens frontale aanval op 
originaliteit als leidend artistiek beginsel. Zowel 
bij de keuze van zijn onderwerpen als bij de 
technische uitvoering liet Warhol zich inspireren 
door massageproduceerde beelden zoals 
advertenties, strips en reclame. Die belangstel-
ling voor industrie en technische reproduceer-
baarheid maakte hem tot erfgenaam van de 
industrieel Josiah Wedgwood, die in de 18de 
eeuw in de aardewerkindustrie precies hetzelfde 
deed, maar dan in omgekeerde volgorde. Hij 
experimenteerde met oude en vergeten 
technieken en (neo)materialen waarmee hij – in 
goedkopere vorm – een enorm aantal onderwer-
pen, motieven en helden uit de Egyptische, 
Griekse en Romeinse Oudheid – als serviesgoed 
– letterlijk onder ieders handbereik bracht. Het 
was Mendini die Haks op de kunsthistorische 
actualiteit van Josiah Wedgwood attendeerde. In 
Mendini’s eigen, veelzijdige productie – van 
meubels, grafiek, typografie en mode tot 
architectuur – komen vrijwel alle soorten ‘neo’ bij 
elkaar. Als hoofdredacteur van invloedrijke 
tijdschriften als Casabella, Domus en Modo was 
Mendini in de jaren 70 en 80 de belangrijkste 
theoreticus en woordvoerder van het ‘neodenken’ 
in de eigentijdse kunst en van het ‘anti- en 
redesign’ als praktisch antwoord daarop. Zijn 
vrolijk en decoratief ogende meubels, serviezen, 
boekomslagen, installaties en gebouwen 
demonstreren de opluchting en bevrijding na het 
loslaten van functionaliteit en zakelijkheid als 
(enig) criterium voor het eigentijdse ontwerp. 
Maar ze getuigen ook van het verlangen om met 
het uitbundig gedecoreerde oppervlak een zo 
breed en divers mogelijk publiek aan te spreken. 
Uiteindelijk wenst Mendini de hele fysieke 
omgeving niet zozeer op te vrolijken, als wel te 
dynamiseren in de zin van ‘interactief maken’. Met 
dat oogmerk ontwikkelde hij een geheel eigen 
‘neomethode’: zijn ‘design pittorico’, waarmee 
principes uit de ene kunst (schilderkunst 
bijvoorbeeld) worden overgebracht op de ander 
(architectuur, meubelkunst), met als extreem 
voorbeeld zijn droom om, zoals in het bekende 
‘Proust systeem’, visuele producten als meubels 
(stoelen) te maken op basis van literaire motieven.

Uiteraard is de architectuur van het Groninger 
Museum – dat ‘als een wolk boven het utilitaire 
stadsgedoe zweeft’ (Charles Jencks) – tot nu toe 
het meest overtuigende voorbeeld van deze bijna 
bizarre manier van ontwerpen. Volgens sommige 
critici luidt het een nieuwe fase in de museumar-
chitectuur in: die van het museum als oord, niet 
van lering, maar van pret en vermaak. Maar dat 
is slechts één kant van het gebouw. De fabuleuze 
dozen weerspiegelen op de eerste plaats de 
diversiteit van de collectie – beeldende kunst, 
archeologie, kunstnijverheid, stadsgeschiedenis 
– en demonstreren tegelijk, door de strikt geome-
trische compositie, de verwantschap en 
onderlinge dialoog tussen de kunstsoorten. 
Uiteindelijk brengt het opzichtig decoratieve 
‘neotaalgebruik’ van de gevelvlakken alles wat 
de bezoeker binnen te wachten staat, letterlijk 
aan de oppervlakte. Dat maakt het gebouw niet 
‘oppervlakkig’, maar virtueel transparant als glas. 
Daardoor is het als kunstwerk ook – in de zin van 
‘neo’ – schatplichtig aan dat andere glazen huis 
dat ooit als Nieuwe Vleugel aan het Stedelijk 
Museum werd toegevoegd, en waarvan 
Sandberg de geestelijke vader was. En niemand 
zou het toch in zijn hoofd halen om die van 
‘postmodernisme’ te betichten.

Ed Taverne

Alessandro Mendini i.s.m. Philippe Starck, Michele de Lucchi en Coop Himmelb(l)au

Groninger Museum, 1988-1994, exterieur en interieur. Foto’s: Marten de Leeuw
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kijken. In mijn nieuwste boek behandel ik 
Kandinsky en Mondriaan niet meer als 
modernisten; ik zie ze als mediatheoretici.
F.R.: Ja, dat dergelijke perspectiefverschui-
vingen mogelijk zijn, kan je als een verwor-
venheid van het postmodernisme zien. Een 
andere grote verworvenheid van het post-
modernistische debat is dat we meer ruimte 
hebben gecreëerd voor ambivalentie, ook in 
de kritiek. In de tijd van het neomarxisme 
was dat ondenkbaar. Het was het een óf  het 
ander. Sinds het postmodernisme accepte-
ren we dat dingen vanuit verschillende blik-
richtingen ‘waar’ kunnen zijn.
J.B.: Al had dat ook een keerzijde.
D.P.: Waarop doel je?
J.B.: Het ondergraven van waarheidspreten-
ties is na een tijd een dogma geworden. ‘Er is 
geen waarheid’: overal, in lezingen, debat-
ten en congressen, kreeg je datzelfde zinne-
tje te horen. Voor mij was het inzicht dat er 
geen waarheid was geen eind- maar een 
beginpunt, maar velen zagen dat niet zo. 
Dat er geen waarheid is, werd begrepen als: 
‘Niets heeft zin’ of  ‘Everything goes’.
G.G.: Als je met één kwestie niet licht mag 
omspringen, dan is het met de idee dat er 
geen waarheid is. Daar heeft Derrida onver-
droten op gehamerd. Derrida maakt – in het 
verlengde van Nietzsche – duidelijk dat de 
afwezigheid van de waarheid ons voor enor-
me problemen stelt. In Nederland drong dat 
bij velen niet door. Wellicht heeft dat te 
maken met de import van het Franse den-
ken uit Amerika. 
D.P.: Hoe zie je dat precies?
G.G.: Veel Nederlanders hebben het Franse 
denken via Amerika leren kennen, niet via 
de Amerikaanse filosofie – die was immers 
voornamelijk analytisch georiënteerd – 
maar via de literatuurwetenschappen en de 
cultural studies. Het Franse denken had 
daardoor een deel van zijn conceptuele 
strengheid ingeboet. Dat heeft in Nederland 
veel misverstanden veroorzaakt.
F.R.: Ja, daar heb je wel gelijk in. Er werden 
aan het eind van de jaren tachtig teksten 
geschreven waar je helemaal gek van werd 
omdat bijna alle termen tussen aanhalings-
tekens stonden. Niets is echt, leert het post-
modernisme immers.
J.B.: De schaduwzijde van het postmoder-
nisme is de overwaardering van de taal. 
Mensen die gewoon kritiek bedreven, wil-
den plots mooi kunnen schrijven. Als we 
geen waarheid meer kunnen spreken, dan 
is de taal zelf  de waarheid, zo luidde de 
onderliggende redenering. Dat had natuur-
lijk dramatische consequenties. Het kunst-
tijdschrift Museumjournaal heeft daarin een 
niet te onderschatten rol gespeeld. In de 
ogen van de meeste kunstliefhebbers stond 
het blad vol onbegrijpelijke onzin.
F.R.: Ik herinner me een nummer uit 1988 
met als titel De Ronde van Nederland waarin 
volgens de ‘spiraal van de Ubu Roi’ en ‘de 
reis van Doctor Faustroll’ – twee karakters 
uit het oeuvre van de Franse schrijver Alfred 
Jarry – een imaginaire fietstocht werd uitge-
zet langs een aantal plekken in Nederland. 
Het ging om een patafysisch nummer in de 
radicale zin van het woord: het nummer 
handelde niet óver patafysica, maar was 
zélf  patafysisch. Die aflevering is bij veel 
kunstliefhebbers in het verkeerde keelgat 
geschoten.
K.B.: Niettemin was er in Nederland een tijd-
schrift dat het postmoderne gedachtegoed publi-
ceerde, vertaalde en bediscussieerde. Ook de 
Nederlandstalige boeken die bepalend waren 
voor het postmodernismedebat zijn vrijwel alle-
maal in Nederland geproduceerd: vertalingen 
van Baudrillard bij 1001, de bundel Van het 
postmodernisme bij Sua, het boek van Bilwet 
bij Ravijn… In Nederland heeft men de discussie 
in eigen handen genomen. In Vlaanderen is dat 
niet gebeurd.
A.M.: In Nederland was het simpelweg nood-
zakelijk om het heft in handen te nemen.
K.B.: Waarom?
A.M.: Toen ik met Bilwet van start ging, 
hadden mijn companen en ik het vaste 
voornemen om theorie te bedrijven. Wat 
Baudrillard en Deleuze in Frankrijk deden, 
dat wilden wij in Nederland doen. Maar 
algauw bleek dat een hopeloze zaak omdat 
het theoretische kader waar wij op steun-
den bij niemand bekend was. We vonden 
geen enkele aansluiting bij ons publiek! Om 
daaraan te verhelpen, moest eerst en vooral 
de Franse theorie worden verspreid. Voor 
ons waren die vertalingen van Baudrillard 
dus een geschenk uit de hemel. 
J.B.: In Vlaanderen is men altijd zo verbaasd 
over wat er in Nederland gebeurt en wat 

hier allemaal kan verschijnen. Wij vinden 
dan weer dat in Vlaanderen tenminste een 
debat plaatsvindt. Wellicht zit daarbij 
slechts een handvol intellectuelen rond de 
tafel, maar er ontstaat wel een gesprek. Bij 
ons zitten er tweehonderd mensen in de 
zaal, maar wordt er alleen maar lucht 
geblazen. Ik vraag mezelf  wel eens af  hoe 
dat komt. Missen wij een soort hygiëne in 
het denken? Krijgen jullie een scholing in de 
filosofie die bij ons totaal afwezig is?
D.P.: Vallen er daarnaast specifiek Nederlands-
talige bijdragen aan het postmodernisme te 
onderkennen?
J.B.: Jazeker. Typisch Nederlands is bijvoor-
beeld de postmoderne heruitvinding van 
het modernisme in de architectuur.
D.P.: Kan je dat fenomeen beschrijven?
J.B.: Het kan in hoge mate worden toege-
schreven aan het boek Supermodernisme
(1998) van Hans Ibelings. Hij beschrijft 
daarin hoe het modernisme binnen een 
postmoderne conditie kan worden ingezet. 
Zijn vertoog heeft een enorme weerklank 
gevonden.
A.M.: Het resultaat zie je in de Vinexwijken. 
Midden in de polder tref  je grachtenpandjes 
aan… 
J.B.: …maar ook platte, modernistische vil-
laatjes. Alles is mogelijk.
A.M.: Zo’n waanzinnige collage van citaten 
krijg je in geen enkel ander land te zien. 
G.G.: Ik zie op het politieke en maatschappe-
lijke vlak heel wat ‘Nederlandse’ uitingen 
van het postmodernisme. De gedachte van 
het ‘einde van de grote verhalen’ speelde 
onder meer een rol in het debat over het 
voortbestaan van de religie in een geseculari-
seerde tijd. In Nederland hebben we bijvoor-
beeld een atheïstische dominee… postmoder-
ner kan toch niet? Heel belangrijk lijkt me 
ook de negatieve manier waarop het begrip 
postmodernisme aan het eind van de jaren 
90 werd ingezet in het kader van de discussie 
over de multiculturele samenleving. 
K.B.: Kan je dat toelichten?
G.G.: In de tweede helft van de jaren 90 
werd het taboe op het bekritiseren van de 
multiculturele samenleving in Nederland 
doorbroken. Dat gebeurde met het argu-
ment dat het wel zover moest komen omdat 
de postmoderne intellectuelen niet meer pal 
achter de waarden van de Verlichting wil-
den staan. Frits Bolkestein was een van de 
eersten die met dat soort argumentatie op 
de ‘schaduwkanten van de multiculturele 
samenleving’ wees. Ook Paul Scheffer speel-
de een belangrijke rol. Zijn betoog kwam er 
haast op neer dat je verraad pleegde aan de 
westerse beschaving als je voor de ‘multi-
culturele samenleving’ durfde op te komen. 
Het woord ‘multicultureel’ kreeg daardoor 
een nog negatievere bijklank dan het al had. 
De schuld werd in de schoenen van de post-
modernen of  de ‘postmoderne intellectue-
len’ geschoven. Dat discours valt tot op de 
dag van vandaag te beluisteren.

4.

D.P.: Ger, gebruik jij de term postmodernisme 
nog?
G.G.: Ja, met dezelfde distantie als in de 
jaren 90.
D.P.: En jij, Jeroen?
J.B.: Ik maak zeker nog van de term gebruik 
om een periode aan te duiden. 
F.R.: Dat lijkt me de enige manier om het 
begrip postmodernisme nog te hanteren: je 
kan ermee verwijzen naar een discussie die 
plaatsvond in de jaren 80 en 90. Als een 
term die een actuele situatie karakteriseert, 
heeft hij volgens mij geen zin meer.
J.B.: Ik vind het nog steeds belangrijk om in 
mijn lessen de kunst uit de jaren 80 en 90 
op grond van een aantal kenmerken ‘post-
modern’ te noemen: het citeren, de terug-
keer naar de geschiedenis… Of, in de sculp-
tuur, de voorkeur voor de schijn en de 
glans… Het postmodernisme is ook een stijl, 
weet je.
A.M.: Precies. Dat is ook de reden waarom 
ik het woord nog gebruik. Het is in de wereld 
van het ontwerpen nog steeds populair. Ik 
kan jullie een leuke anekdote vertellen over 
wat ik meemaakte aan de designafdeling 
van de MaHKU. Een Chinese student toonde 
me een ontwerp waar hij mee bezig was en 
wilde weten of  het er ‘modernistisch’ uit-
zag. Dat kon ik alleen maar bevestigen – 
waarop hij me vroeg: ‘How can I make it 
postmodern?’ Heel eenvoudig, zei ik: ‘je haalt 
het ontwerp uit elkaar en je monteert de 
delen een beetje schots en scheef…’ Dat deed 

hij met verve! Het beste bewijs dat het post-
modernisme een stijl is geworden.
D.P.: Lezen jullie de zogenaamde ‘postmo-
derne’ filosofen nog?
J.B.: De meeste denkers die toen belangrijk 
waren, lees ik vandaag nog steeds met stu-
denten. Ik lees Lyotard, Foucault en Derrida; 
alleen Baudrillard lees ik niet meer. 
K.B.: Waarom niet?
J.B.: Ik weet het niet. Ik ben een beetje aller-
gisch voor hem geworden. 
K.B.: Frank, lees jij Baudrillard nog?
F.R.: Ik heb ongeveer alles van hem gele-
zen… Maar of  ik hem nog gebruik? Hij zit in 
mijn achterhoofd. Baudrillard is de auteur 
die voorkomt dat ik alsnog in een soort tra-
ditioneel modernisme terugglijd. Het valt 
me trouwens op dat de vroege Baudrillard 
de laatste tijd in trek is. Ik heb het over de 
auteur van sociopolitiek geörienteerde tek-
sten zoals L’Economie politique du signe. Dat 
heeft wellicht te maken met de populariteit 
van Alain Badiou… 
A.M.: …over Badiou gesproken: ik stel vast 
dat mijn studenten opnieuw geïnteresseerd 
zijn in het marxisme.
F.R.: Ik had ook die indruk, vlak voor ik op 
het kunsthistorisch instituut met pensioen 
ging. Er lijkt bij de jongere generatie een 
revival van het marxisme in de maak.
D.P.: Hoe komt dat volgens jullie?
A.M.: Omdat het marxisme de belofte van 
een kritisch denken inhoudt. Jongere gene-
raties hebben geen flauw benul meer van 
wat ‘kritisch denken’ is. Tegelijk voelen ze de 
nood aan een fundament voor kritiek. Dat 
maakt het marxisme aantrekkelijk. Het 
postmodernisme biedt zo’n fundering 
immers niet. Het stond wel kritisch ten 
overstaan van het modernisme, maar een 
kritisch project kan je het niet noemen.
D.P.: Arjen, in 2002 publiceerde jij in Archis
een tekst waarin je het prefix ‘post-‘ in het alge-
meen en de term postmodernisme in het bijzon-
der ‘nostalgisch’ noemt. Je schrijft: ‘Terug-
kijkend moet je constateren dat het begrip 
‘postmodernisme’ iets  geruststellends had, net 
als alle ‘post’-begrippen trouwens. […] Alle 
‘post’-begrippen zijn door hun oriëntatie op een 
vroeger nostalgisch en voeren op hun best 
tot cultuurkritiek en deconstructie en op hun 
slechtst tot wanhoop en een  ‘laat anderen het 
maar opknappen’-politiek.’
A.M.: Ik vind inderdaad dat het postmoder-
nisme iets nostalgisch had. Ik denk niet dat 
het een goed idee zou zijn om vandaag een 
postmodern feest te organiseren. Volgens 
mij komt daar niemand nog op af. Het post-
modernisme zette zich tegen iets af  – de 
term zegt het al – en daar zit op zich al een 
stuk nostalgie in. Maar de postmoderne 
beweging is natuurlijk ook gewoon voorbij. 
Vandaag hebben we met een nieuwe condi-
tie te maken: die van de globalisering en de 
digitalisering. Niemand begrijpt nu nog wat 
Lyotard bedoelde toen hij het over het ‘einde 
van de grote verhalen’ had. 
D.P.: Hoezo?
A.M.: Omdat we terug met een groot ver-
haal te maken hebben. Het verhaal over de 
globalisering is het eerste metaverhaal dat 
na het postmodernisme verteld werd en 
waarin alles met alles werd verbonden. 
Volgens mij worden er trouwens altijd weer 
nieuwe grote verhalen verteld. Dat is 
gewoon onvermijdelijk.
F.R.: Ik vind dat er toch iets veranderd is. 
Dankzij Lyotards betoog kunnen we grote 
verhalen makkelijker doorzien.
G.G.: Het klopt dat men vandaag veel ambi-
valenter staat ten aanzien van die grote ver-
halen. Dat is een verschil met vroeger.
D.P.: Hoe sta jij daar tegenover, Jeroen?
J.B.: Ik zie geen nieuw paradigma dat in de 
plaats van het postmodernisme zou zijn 
gekomen. Van een terugkeer naar een 
samenhang, zoals het modernisme die pos-
tuleerde, is al helemaal geen sprake. Volgens 
mij wijst alles erop dat we nog steeds in een 
postmoderne conditie leven. 
D.P.: Waaraan merk je dat?
J.B.: Onder meer aan het volstrekte onver-
mogen om een keuze te maken die geba-
seerd is op een overtuiging van waarheid. 
De postmoderne versplintering bepaalt nog 
steeds ons dagelijks leven. Ik zie de postmo-
derne conditie ook doorwerken in de poli-
tiek. Men slaagt er niet in om aan een een-
maal ingenomen standpunt vast te houden. 
Politieke posities hebben geen vaste inhoud 
meer. De VVD heeft geen ideologie meer, de 
ene keer schuiven ze wat op naar links, dan 
weer wordt hun verhaal wat rechtser. Voor 
de CDA en de PvdA geldt precies hetzelfde. 
Er zijn daarnaast ook wel nieuwe fenome-

nen opgekomen, zoals het populisme… 
Maar het populisme kan je geen ideologie 
noemen. Het is niet eens een verhaal. 
D.P.: Ger, zie jij de globalisering als een nieuw 
paradigma?
G.G.: Niet helemaal. Ik vind de ambiguïteit 
van het Verlichtingsproject namelijk ook in 
de globalisering terug. Dat bewijst voor mij 
dat het niet om een nieuw paradigma gaat. 
D.P.: Kan je dat toelichten?
G.G.: Ook het verhaal van de globalisering 
heeft een dubbel gezicht. Enerzijds is het een 
zeer abstract verhaal. Anderzijds zie je dat 
overal de nadruk op het specifieke en het 
lokale wordt gelegd. Onlangs werd me 
gevraagd om een voorwoord te schrijven bij 
een boek over ‘mijn geliefde plekje’. Voor de 
meeste auteurs is dat allicht de sloot waarin 
ze als kind gespeeld hebben… 
J.B.: Ik merk dezelfde gespletenheid in de 
kunstwereld. De kunstwereld denkt dat zij 
deel uitmaakt van de geglobaliseerde neoli-
berale wereldorde. Als wij een boek presen-
teren, doen we dat niet in Nederland, maar 
bijvoorbeeld in Istanbul. Maar onze wereld 
van de hoge kunst en de lokale cultuur van 
een stad als Istanbul hebben totaal niets 
met elkaar te maken.
A.M.: Ja, het is als een ruimteschip dat landt 
op een totaal onbekende plek. 
J.B.: De verbinding tussen de wereld van de 
hoge kunst en deze plaatselijke culturen is 
helemaal verloren gegaan. De kunstwereld 
bestaat uit een klein clubje van mensen die 
alleen maar met elkaar praten. Ik vind dat 
echt een probleem.
G.G.: Ook de euroscepsis illustreert de ambi-
guïteit van het verhaal van de globalisering. 
De Europese Unie is bij uitstek een typisch 
Verlichtingsproject. Volgens mij moet je de 
crisis van Europa dan ook in het licht van de 
crisis van de Verlichting lezen. Al van bij 
haar ontstaan wordt de Verlichting achter-
volgd door haar schaduw. Zij tracht zich er 
tevergeefs van los te maken. Hoe meer zij dit 
probeert – met andere woorden: hoe radica-
ler zij tracht te worden – hoe catastrofaler 
de gevolgen zijn. De globalisering, net als 
het postmodernisme, vormen een fase in de 
geschiedenis van de Verlichting. Misschien 
moeten we het dus niet over de postmoder-
niteit, maar over het dubbele gezicht van de 
moderniteit hebben.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Dirk Pültau
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‘Als je het expliciet maakt, dan is de waarde weg’
Gesprek met Paul Groot over het postmodernistische discours in Museumjournaal

ROGIER SCHUMACHER

Paul Groot (1947) was tussen 1980 en 
1989 hoofdredacteur van het Nederlandse 
kunsttijdschrift Museumjournaal. Het blad, 
dat in 1955 was opgericht als spreekbuis 
van de belangrijkste Nederlandse musea 
voor moderne kunst, had zich in de jaren 60 
en 70 intensief  met de achtereenvolgende 
stromingen van de internationale neoavant-
garde beziggehouden. Vanaf  het midden 
van de jaren 70 werd de eigentijdse vooruit-
strevende kunst in het tijdschrift vooral 
beoordeeld op zijn maatschappelijke werk-
zaamheid. Groot was in 1980 aangesteld 
om de koers van het blad opnieuw in een 
meer kunstimmanente richting om te bui-
gen. Vóór zijn indiensttreding bij Museum-
journaal was hij als kunstcriticus aan NRC 
Handelsblad verbonden geweest. Hij had 
daar sinds 1978 naam gemaakt met kritie-
ken waaruit een kunsthistorische en for-
meel-analytische benadering sprak.

In de eerste jaren van Groots hoofdredac-
teurschap schonk Museumjournaal intensief  
aandacht aan de nieuwe schilderkunst uit 
Italië en Duitsland. Hoewel de toon in die 
reportages nog betrekkelijk journalistiek en 
signalerend was, gaf  Groot al van meet af  
aan blijk van zijn behoefte nieuwe kunstbe-
schouwelijke benaderingswijzen te ontwik-
kelen. Vanaf  1983 raakte hij steeds meer 
onder invloed van het Franse postmodernis-
tische gedachtegoed. In de jaren daarna ont-
wikkelde Museumjournaal onder invloed van 
enkele nieuwe redacteuren en medewerkers 
een eigenzinnig genre kunstkritiek. In qua-
si-literaire teksten werd de ideeënwereld van 
de Franse socioloog Jean Baudrillard in sug-
gestief  verband gebracht met uitingen van 
film, theater, literatuur en beeldende kunst. 
In onderstaand gesprek blikt Paul Groot 
terug op het discours in Museumjournaal tij-
dens zijn hoofdredacteurschap.

Absolute schoonheid

Rogier Schumacher: In het begin van de jaren 
80 verdiep jij je in verschillende theoretische 
benaderingswijzen. Zo getuig je in 1981 in een 
interview in Metropolis M van je affiniteit met 
de analytische taalfilosofie zoals die door het 
kunstenaarscollectief  Art & Language gehan-
teerd werd. In 1983 blijk je vervolgens kennis 
te hebben genomen van de Franse poststructu-
ralistische filosofie en voorspel je dat de ideeën 
van mensen als Derrida, Deleuze, Guattari en 
Debord ‘nog een heel belangrijke invloed zullen 
krijgen’. Kun je iets meer vertellen over de ach-
tergronden van deze behoefte aan theoretische 
kaders en de manier waarop de postmoderne 
theorievorming daarop aansloot?
Paul Groot: Behoefte aan theorie heb ik 
altijd gehad. In mijn middelbare schooltijd 
was ik gefascineerd door de fenomenologie 
van mensen als Merleau-Ponty, tot 
Wittgenstein en de Britse taalfilosofie mijn 
belangstelling trokken. Het Franse denken 
raakte toen een paar jaar uit zicht, tot het 
opnieuw onder de noemer van het postmo-
dernisme langskwam.
R.S.: Wanneer en via welke kanalen kwam jij 
deze ideeën op het spoor?
P.G.: Dat weet ik niet meer precies. Ik herin-
ner me wel dat de Fransen begin jaren 80 
internationaal doorbraken, vooral ook in de 
Amerikaanse academische wereld. Het zou 
kunnen dat ik er zo, heel toevallig en ter-
loops, op geattendeerd werd via een blad als 
Artforum, de New York Review of  Books of  
dichter bij huis Intermediair. Bovendien was 
er de stimulans van Marianne Brouwer, die 
vanaf  1981 namens het Kröller-Müller 
Museum in de redactie van Museumjournaal
zat. Zij is nu echt iemand die postmodernis-
tisch dacht nog voordat het woord bestond. 
Ongelooflijk helder en ongedurig, echt 
superieur en ook hooghartig. Ze had in 
Parijs gestudeerd en onder andere in Tokio 
gewoond, en allerlei dingen gedaan die ik 
ook had gewild, maar nooit durfde. Ze las 
veel en drukte zich goed uit. Ze ving ook 
altijd goede signalen op. Zij bracht de Franse 
theorie uit Parijs mee. Voor mij sloot het 
postmodernisme op dat moment vooral aan 

op de overdonderende ontwikkelingen in de 
kunst rond 1980. Daar was toen echt iets 
nieuws aan de gang.
R.S.: Wat was dat nieuwe?
P.G.: De officiële kunst werd minder truttig. 
Daarvoor was het allemaal erg weeïg, zoals 
ik het me herinner. Misschien heeft het er 
gewoon mee te maken dat er, met de jonge 
Italianen en Duitsers, jonge kunstenaars 
opkwamen die iets anders neerzetten dan 
de oude garde.
R.S.: Wat bedoel je als je zegt dat het ‘allemaal 
erg weeïg’ was?
P.G.: Toen ik rond het midden van de jaren 
70 in de kunstwereld binnenkwam, was 
Cobra nog steeds smaakbepalend.
R.S.: Cobra? Niet de internationale neoavant-
gardismen die sinds het midden van de jaren 60 
in de Nederlandse kunstwereld en ook in 
Museumjournaal intensief  waren gevolgd?
P.G.: Als ik vanuit mijn positie bij NRC de 
kunstwereld overzag, vond ik het echt trut-
tig. De dingen die jij noemt waren de uitzon-
deringen. Voor mij werd het beeld bepaald 
door galerietentoonstellingen met schilde-
rijen, gouaches en tekeningen, die werden 
besproken door critici als Hans Redeker en 
Lambert Tegenbosch. Daar wilde ik tegenin 
gaan.
R.S.: Welke functie vervulde het postmodernis-
meconcept in die campagne?
P.G.: Het legitimeerde het openbreken van 
de grenzen. De vrijheid die ik nastreefde, 
werd ook elders opgezocht. Alles kon en 
mocht breder. Het benauwde kader werd 
afgeschud. Als je die Italiaanse kitsch van 
vóór het postmodernisme zag, dan kwam 
het werk van die vijf  schilders – Sandro 
Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, 
Nicola de Maria en Mimo Paladino – gewel-
dig over. Ze probeerden met groot gemak 
van alles uit. De een deed het veel beter dan 
de ander, maar er gebeurde weer wat, het 
ademde. Het beantwoordde aan mijn 
behoefte aan absolute schoonheid.
R.S.: Toch ben jij betrekkelijk vlug teruggeko-
men van je enthousiasme over de gesticulatieve 
schilderkunst van de jonge Italianen en 
Duitsers, heb ik de indruk. 
P.G.: Dat kwam door de evolutie die ze door-
maakten. Neem nou Kiefer. Ook hij was op 
zoek naar schoonheid, in zijn series rond de 
Brandenburgse bossen en in zijn boeken. 
Daar lukt het hem. Maar dan komen lang-
zamerhand die pretenties. Dat zag ik bij veel 
kunstenaars in die periode.
R.S.: Museumjournaal publiceerde in 1983 
een Nederlandse vertaling van Benjamin 
Buchlohs Figures of  authority, ciphers of  
regression. In het rondetafelgesprek dat erop 
volgt stel jij je het meest achter Buchloh op. 
P.G.: Buchloh is toch een wat saaie man, 
een Duitse marxist die naar New York trekt 
en van daaruit gaat vertellen hoe het alle-
maal in elkaar zit. Niet mijn ideaal, maar 
voor de manier waarop hij in Artforum
Beuys’ oorsprongsmythe aan de kaak stel-
de, ben je zo iemand dankbaar.
R.S.: Maar het besluit om het artikel van 
Buchloh op te nemen moet toch op meer hebben 
gesteund dan sympathie voor Buchlohs ont-
maskering van de Beuysmythe? Je zult in zijn 
oordeel over de nieuwe schilderkunst toch iets 
hebben herkend?
P.G.: Ik had respect voor de strengheid van 
zijn denken – maar het ging ons er toch 

vooral om een tegengeluid te laten horen, 
toen bleek dat die gebarende schilderkunst 
alom bejubeld werd, ook in de Nederlandse 
museumwereld; terwijl wij begonnen in te 
zien dat in die schilderkunst nog maar wei-
nig belangwekkends gebeurde. Dat maakte 
ons recalcitrant.

Heftiger dingen

R.S.: Het opmerkelijke is dat je het doorprikken 
van mythen door Buchloh toejuicht, terwijl jij 
en je mederedacteuren van Museumjournaal
zelf  niet wars waren van mythes en enigmatisch 
klinkende begrippen. Vanaf  1984 verscheen een 
aantal themanummers rond onderwerpen als de 
obsessie (4, 1984), de dubbelganger (6, 1984) 
en de alchemie (4, 1985). De opzet van die 
nummers is, luidens het redactioneel van het 
laatstgenoemde nummer, ‘een klein deel van het 
intellectuele landschap in beeld [te brengen] 
waarvan de uitstraling ook een weerslag zal 
vinden in de ontwikkelingen van de beeldende 
kunst’. In deze themanummers krijgt ook een 
nieuw soort kunstkritiek vorm, die zwaar 
steunt op literaire en filosofische bronnen, en 
buitengewoon speculatief  en evocatief  van 
karakter is. Dat discours had allerminst een 
analytische inslag.
P.G.: Nee, het was eerder poëtisch van aard. 
Dat had te maken met de invloed van Pieter 
Jan Gijsberts, Kees Vollemans en het hele 
gezelschap dat in het tweede gedeelte van 
mijn redactietermijn de dienst uitmaakte. 
We waren onder meer geïnspireerd door 
Baudrillard. Dat was pas het echte postmo-
dernisme; niet die schilders, maar wat 
Baudrillard deed over politiek, wat 
Vollemans schreef  en wat Gijsberts deed met 
het themanummer dat hij samenstelde over 
Wenen in de jaren 10 en 20 (Wenen. 
Gedaanteverwisselingen van het verlies, 
Museumjournaal jrg. 31, nr. 2, 1986). Pieter 
Jan Gijsberts hield ervan om via een model 
dat hij aan een andere tijd en plek ontleende, 
iets te zeggen over de tijd van nu. 
R.S.: Hoe en wanneer kwam jij met deze men-
sen in aanraking?
P.G.: Via Marianne Brouwer. Zij heeft me in 
contact gebracht met Kees Vollemans, 
Pieter Jan Gijsberts en Rein Houkes. De laat-
ste zat vanaf  1986 in de redactie. Ook Frank 
Reijnders raakte erbij betrokken. Hem 
kende ik zelf  al. Hij was een oud-studiege-
noot van me aan de Universiteit van 
Amsterdam.
R.S.: Stelde jij ook thema’s voor?
P.G.: Meestal kwamen de thema’s niet van 
mij, maar het was een groot intellectueel 
genoegen om te zien hoe anderen erin thuis 
waren en ze helder wisten te maken. Ik 
stond erbij en keek ernaar, en ik deed mee.
R.S.: Het lijkt er dus op dat jij je als hoofdredac-
teur vanaf  het aantreden van Vollemans en 
Houkes betrekkelijk terughoudend opstelde.
P.G.: Dat klopt wel. Mijn visie kwam niet 
altijd aan bod. Marianne Brouwer, Kees 
Vollemans, Pieter Jan Gijsberts en ik hadden 
alle vier een eigen wereld, waarbij ik een 
beetje ruimte moest maken om de anderen 
des te beter aan het woord te laten komen. 
R.S.: Kun je die verschillende werelden typeren?
P.G.: Marianne Brouwer vertegenwoordig-
de de wereld van de hogere culture elite, 
Frans georiënteerd en vrijzinnig. Kees 
Vollemans kwam uit marxistische hoek en 
kon die radicale achtergrond nooit achter 
zich laten. Ook het postmodernisme beleef-
de hij op een heel absolute manier. En Pieter 
Jan Gijsberts, onlangs helaas overleden, 
was een aparte poëtische persoonlijkheid. 
Via de Italiaanse essayistiek van mensen als 
Massimo Cacciari had hij belangstelling 
opgevat voor het culturele klimaat in het 
vooroorlogse Oostenrijk. Die belangstelling 
werkte hij uit in het themanummer over 
Wenen uit 1986, dat zo-even al ter sprake 
kwam. Hun deelname leverde een heel 
ander verhaal op dan het verhaal uit de 
vroege jaren van Museumjournaal. Toen 
ging het over schilders, over kunst. Nu ging 
het ineens over heftiger dingen.
R.S.: De termen waarin Wenen in Gijsberts’ 
nummer wordt bezongen zijn inderdaad over-
wegend heftig; verlies, dood en geweld domine-
ren de teksten. Ook in andere nummers vanaf  

1985 wordt herhaaldelijk de suggestie van 
geweld en gevaar opgeroepen. De ontgrenzing 
die jullie voorstonden was niet zonder risico’s.
P.G.: Dat is zeker zo, natuurlijk. We haalden 
onze inspiratie uit films, in het bijzonder 
Fassbinder en Pasolini. Daar gebeurden din-
gen die hun gelijke niet kenden in de beel-
dende kunst. Het opzoeken van het gevaar 
hoort er natuurlijk ook bij. Juist omdat je 
dat hoge idee van schoonheid zoekt, weet je 
dat daar beneden ook iets zit. Dat kun je uit 
de weg gaan, wat het modernisme deed, 
maar je kunt het ook opzoeken, om te kijken 
wat daar gebeurt. Dat deden wij via de film 
en ook via de literatuur.
R.S.: Waar denk je aan als je het hebt over 
‘gevaar’?
P.G.: Aan kunstenaars die de grenzen 
opzoeken van wat de kijker nog kan verdra-
gen – of  ze overschrijden, zoals Pasolini 
deed in zijn film Salò.
R.S.: Mede door de zelden geëxpliciteerde ter-
minologie had het discours van Museum-
journaal in de jaren na 1985 de neiging nogal 
hermetisch te zijn.
P.G.: Ja, ongetwijfeld. Mijn bedoeling was 
altijd zo helder mogelijk te zijn, maar dat 
lukte misschien niet. Wij wilden onze 
droom aan de lezer overbrengen. Dat 
Wenen-nummer van Pieter Jan Gijsberts is 
één grote hartstocht, die hij wilde delen met 
de lezer.
R.S.: Het was zijn hartstocht.
P.G.: Maar daarmee ook mijn hartstocht. 
Vergelijk het met een artistiek proces. Je 
maakt iets en hoopt dat de kijker het 
begrijpt, of  dat de lezer er genoegen aan 
beleeft. Dat kan mislukken, maar dat doet 
niet af  aan de absolute wil om iets aan de 
lezer mee te delen. Wellicht waren we naar 
binnen gekeerd, maar wij zagen die num-
mers als kunstwerken die we wilden delen 
met de lezer.
R.S.: Jullie zagen jezelf  als kunstenaar?
P.G.: Ja, maar dat zeg je niet met zoveel 
woorden omdat het over die hartstocht 
ging.
R.S.: Kun je dat toelichten?
P.G.: Het expliciet maken van je uitgangs-
punten is vaak verantwoord, maar harts-
tochten moeten zichzelf  openbaren. Ze heb-
ben een eigen grammatica, die je als een 
geheime code zou kunnen zien die begrepen 
wordt door de goede lezer. Wie erbuiten 
staat, heeft doorgaans geen benul van wat 
er aan de hand is.
R.S.: Dat klinkt sektarisch.
P.G.: Onze zekerheid was de schoonheid, 
waar wij een absolute relatie mee hadden. 
Dat wilden we met de lezer delen. Wie niet 
in staat was om op dat aanbod in te gaan, 
haakte misschien af, maar dat was niet ons 
probleem.

Umwertung aller Werte

R.S.: De ideeënwereld, de apodictische toon en 
zelfs de barokke stijlfiguren van Jean Baudrillard 
waren in de tweede helft van de jaren 80 alom-
tegenwoordig in het blad. Wat sprak jullie aan 
in zijn werk?
P.G.: Baudrillard was het makkelijkst te 
begrijpen. Derrida en de anderen zijn veel 
moeilijker. Baudrillard was ook visueler 
ingesteld dan de andere Franse denkers.
R.S.: Lyotard heeft zich toch intensief  met beel-
dende kunst verstaan?
P.G.: Hij was misschien toch iets te acade-
misch. Baudrillard was wel heftig. Hij 
schreef  ook over alledaagse visuele fenome-
nen. Maar misschien was het geen bewuste 
keuze. Baudrillard kwam gewoon veel snel-
ler bij ons langs.
R.S.: Wie introduceerde Baudrillard?
P.G.: Ik weet het niet meer. Marianne 
Brouwer, Kees Vollemans of  Frank 
Reijnders? Vermoedelijk was het Marianne.
R.S.: Wellicht speelde het feit mee dat Vollemans 
samen met Maurice Nio in 1985 een 
Nederlandse vertaling van Baudrillards Les 
stratégies fatales verzorgde?
P.G.: Ongetwijfeld. Ik kan me dat niet herin-
neren.
R.S.: Baudrillard leverde in 1988 enkele bij-
dragen aan Museumjournaal. Hoe kregen jul-
lie toegang tot hem?

Paul Groot met Isa Genzken, Benjamin Buchloh en 
Gerhard Richter
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P.G.: Daar ben ik nog steeds heel trots op. In 
1988 was er een AICA-congres in Buenos 
Aires. We waren er met z’n drieën naartoe 
gegaan. Frank Reijnders gaf  er een lezing. 
Baudrillard was er ook – Reijnders was 
onder andere meegegaan vanwege 
Baudrillard. Ik heb toen contact met hem 
gelegd. Sindsdien konden we hem niets vra-
gen of  hij zegde toe. We hebben toen de hele 
week met hem rondgezworven. Niet dat dat 
zo bijzonder was, want hij was zo’n typische 
hoofdonderwijzer, keurig en beschaafd, en 
soms gewoon onzichtbaar.
R.S.: Museumjournaal heeft zich nooit inten-
sief  met het October-postmodernisme ingela-
ten, afgezien van de eerder genoemde tekst van 
Buchloh en een essay van Yve-Alain Bois over 
Lucio Fontana in 1986.
P.G.: Bois werd geïntroduceerd door 
Marianne. Zij hadden in Parijs samen gestu-
deerd en waren goede vrienden. Maar 
October was ons te academisch. Ik vond het 
wel goed dat ze film serieus namen. Dat 
heeft mij geïnspireerd.
R.S.: Maar dat heeft er niet toe geleid dat jullie 
teksten van iemand als Annette Michelson 
publiceerden.
P.G.: Nee. Dat soort teksten was ook te lang. 
En wij wilden zelf  ook schrijven. October
was voor mij wel een inspiratiebron. Een 
andere inspiratiebron, veel dichter bij huis, 
was de Canon galerie in de Leidsestraat, op 
de hoek met de Prinsengracht. De galerie 
had op de tweede etage een bibliotheekje. 
Daar lagen al die prachtige bladen uit 
Amerika en Engeland over film en fotogra-
fie. Ik bracht er meer tijd door dan in de 
bibliotheek van het Stedelijk Museum.
R.S.: Rond het midden van de jaren 80 versche-
nen boeken als Kunst – Geschiedenis. 
Verschijnen en verdwijnen van Frank 
Reijnders en de bundel Van het postmoder-
nisme onder redactie van Jeroen Boomgaard en 
Sebastián Lopéz. Hoe verhielden jij en jouw 
mederedacteuren je tot het ‘postmodernistische’ 
discours dat daar gevoerd werd?
P.G.: Het boek van Frank Reijnders is voor 
mij essentieel geweest. In die bundel Van het 
postmodernisme heb ik nooit geloofd, die 
kwam veel te laat.
R.S.: In welk opzicht was het boek van Reijnders 
essentieel?
P.G.: Hij schoof  het van oorsprong 
nietzscheaanse gegeven van de Umwertung 
aller Werte naar voren als uitgangspunt 
voor een kritische praktijk in de eigen tijd. 
Die gedachte werd er superieur en span-
nend in uitgewerkt.
R.S.: Je zei dat de bundel Van het postmoder-
nisme te laat kwam. Te laat in welk opzicht?
P.G.: Het begrip ‘postmodernisme’ werd er 
geëxpliciteerd, terwijl het natuurlijk impli-
ciet moest blijven. Bovendien gaat het effect 
van het postmoderne verloren als je het op 
een academische manier benadert.
R.S.: Waarom waren jullie zo terughoudend om 
over het postmodernisme te spreken?

P.G.: Omdat we zagen hoe anderen het post-
modernisme begrepen. Men hanteerde het 
begrip op zo’n manier dat het voor ons 
onbruikbaar werd. Iedereen had in de gaten 
dat er zoiets als postmodernisme was. Maar 
als je het expliciet maakt, dan is de waarde 
weg.
R.S.: Wat bepaalde die waarde dan voor jullie?
P.G.: Juist de omkering van alle waarden, 
opgevat als het afwijzen van het officiële 
beeld.
R.S.: Herkende je een dergelijke omgang met het 
begrip ook elders in de kunstkritiek?
P.G.: In Artforum waren er wel critici die 
schreven wat wij dachten. Daar gebeurde 
het wel, al zag het blad er nog heel moder-
nistisch uit.
R.S.: Kun je voorbeelden geven?
P.G.: Ik herinner me critici als Carter Ratcliff  
die een popster als David Bowie serieus 
namen. Ze beschouwden hem als kunste-
naar, helemaal in de sfeer van Andy Warhol, 
en namen hem op in het denken over kunst. 
Ze stelden de film als een beeldend medium 
gelijk aan de ‘echte’ kunst. En ik denk aan 
Thomas McEvilley, ook een criticus van 
Artforum, die veel over Marina Abramovic 
heeft geschreven. Hij had in India filosofie 
gestudeerd – Indiase filosofie – en wilde het 
Indiase denken in de kunstwereld introdu-
ceren. Ik beschouw hem als een postmoder-
nist, omdat hij vanuit zijn buitenstaanders-
positie een heel ander verhaal bracht. Zoals 
ikzelf  ook een soort postmodernist was 
doordat ik samen met kunstenaars dingen 
deed die niet door de beugel konden. 
Bijvoorbeeld in 1986, voor de Amsterdamse 
piratenzender Rabotnik TV, die door kunste-
naars werd gedragen. Ik deed met hen mee 
alsof  ik ook kunstenaar was. Ik heb me daar 
nooit op laten voorstaan omdat ik wist dat 
niemand dat serieus nam.
R.S.: Waarom nam men dat niet serieus?
P.G.: Omdat je in de ogen van het publiek 
niet tegelijk criticus en kunstenaar kan zijn. 
Ik vind het onzin te denken dat zoiets niet 
kan. Ik heb me altijd heel goed gevoeld bij 
een rol die tegelijk kritisch en artistiek 
opbouwend was.
R.S.: Hoe functioneerde Museumjournaal, 
met die nadrukkelijke artistieke pretentie en uit-
dagende houding, binnen het Nederlandse 
kunstklimaat van die jaren?
P.G.: ‘Kunstklimaat’ is natuurlijk een 
abstract begrip. En of  het blad zich uitda-
gend opstelde, weet ik niet. Ikzelf  wel.
R.S.: Daar ligt toch een behoefte aan ten grond-
slag iets in gang te zetten?
P.G.: Ja, ik nodigde mensen uit om mee te 
denken en eventueel van mening te veran-
deren als bleek dat ze ongelijk hadden. Jij 
noemt dat uitdagend. Ik zie dat meer als een 
intellectuele of  educatieve opdracht.
R.S.: Is daar op niveau op gereageerd?
P.G.: Waarom zou het niet?
R.S.: Mijn indruk is dat veel mensen in de kunst-
wereld een afwijzende houding aannamen.

P.G.: Ik heb dat nooit zo ervaren. Ja, mis-
schien de Utrechtse school. Carel Blotkamp 
en Evert van Uitert…
R.S.: Ik denk meer aan collega-critici als Anna 
Tilroe en Janneke Wesseling, die jij onder één 
noemer schaarde, ‘de dames met het wijzende 
vingertje’.
P.G.: Dat heb ik wel een keer gezegd, en mis-
schien nog eens herhaald. Maar dat was niet 
onvriendelijk bedoeld. Ik heb met veel men-
sen discussies gehad, en met heel veel men-
sen goede relaties. Ik kan best tegen kritiek.
R.S.: Hoe was de relatie met het bestuur van de 
Stichting Kunstpublicaties die het blad 
uitgaf?P.G.: Met Rudi Fuchs perfect, met 
Wim Beeren was het oorlog. Ik bewonderde 
Edy de Wilde.
R.S.: Waarom?
P.G.: Ik ben met het kunstbegrip van De 
Wilde en Fuchs opgegroeid. Ook toen mijn 
houding grondig geëvolueerd was, bleef  ik 
respect opbrengen voor wat zij op een con-
sistente wijze vertegenwoordigden. Maar 
Wim Beeren is natuurlijk de man van het 
spektakel. Hij moest dan ook niet veel heb-
ben van onze geheime tuin vol schoonheid.
R.S.: Je spreekt nu over jouw verhouding tot de 
individuele bestuursleden. Had het bestuur een 
oordeel over de richting waarin het blad zich in 
de tweede helft van jouw redactietermijn 
bewoog?
P.G.: Eens per jaar was er een vergadering 
en dan kwamen die ontwikkelingen ter 
sprake. Ik vertegenwoordigde de redactie. 
Iedereen gedroeg zich keurig, maar men 
vond het niets.
R.S.: Dat zeiden ze met zoveel woorden?
P.G.: Je zag het aan de gezichten.
R.S.: Men liet jullie niettemin steeds de ruimte. 
Hoe verklaar je dat?
P.G.: Dat was te danken aan de welgemeen-
de tolerantie van de musea, ingegeven door 
het idee dat het blad fungeerde als podium 
voor serieuze reflectie. En wij stonden 
natuurlijk wel voor een visie.

Vervalsing

R.S.: Terugblikkend op de jaren 80 noem jij in 
1989 het postmodernisme ‘een vervalsing’ en 
‘een quasialternatief  om alles door te laten 
gaan’. Was je gedesillusioneerd geraakt? 
P.G.: Nee, ik constateerde de uitholling van 
het begrip, door kunstenaars die een theorie 
begonnen te illustreren. Maar dat was geen 
teleurstelling. Ik zag dat al veel eerder.
R.S.: Wanneer?
P.G.: Je kon het al merken aan die merk-
waardige objecten van Niek Kemps en 
zoveel andere kunstenaars die in mijn ogen 
maar wat deden. Marianne was helemaal 
weg van Niek Kemps. Ik begreep daar hele-
maal niets van. En ik begrijp het nog steeds 
niet. Er waren zoveel mensen die niet wisten 
wat ze deden en dat dan maar tot postmo-
dernisme uitriepen.

R.S.: In 1989 traden jij en je mederedacteuren 
terug. Hoe en waarom is dat gebeurd? 
P.G.: Dat gebeurde op mijn initiatief. Ik had 
al aan het eind van 1987 kenbaar gemaakt 
het hoofdredacteurschap te willen neerleg-
gen. Na zeven jaar vond ik het genoeg. Het 
bestuur van de Stichting Kunstpublicaties 
had op dat moment nog geen duidelijke 
visie op de toekomst van het blad. Mij werd 
gevraagd aan te blijven tot er daarover meer 
duidelijkheid zou zijn – dat heb ik dus 
gedaan.
R.S.: Heb jij na die tijd nog contacten onderhou-
den met de kring rondom Museumjournaal?
P.G.: Nee, het viel uit elkaar. Met Marianne 
heb ik wel contact gehouden, maar niet zo 
intens. Frank Reijnders zag ik nog weleens, 
Vollemans eigenlijk niet.
R.S.: Was de chemie tegen het eind van jullie 
redactietermijn uitgewerkt?
P.G.: Nee, die indruk had ik niet.
R.S.: In hoeverre is jouw omgang met het post-
modernisme in de jaren 80 bepalend gebleven 
voor hetgeen je nadien gedaan hebt?
P.G.: Als mijn werk toentertijd postmodern 
genoemd kon worden, dan is het zeker van 
belang gebleven. Ik denk bijvoorbeeld nog 
steeds vanuit een verruimd kunstbegrip 
zonder scheidslijnen tussen de disciplines. 
Ik geef  nu werkgroepen over Warhol en 
Godard aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunst. De tentoonstellingen die ik 
zo nu en dan maak, zijn ook nogal op 
Godard en Warhol georiënteerd. Hun beel-
den inspireren mij, zoals wel uit het werk 
van de studenten blijkt. Het heeft een soort 
actualiteit die de geschiedenis mooi in per-
spectief  zet, of  andersom, het heden juist in 
het perspectief  van de geschiedenis plaatst.

Museumjournaal, nr. 4, 1984, thema: de obsessie Museumjournaal, nr. 6, 1984, thema: de dubbelganger Museumjournaal, nr. 4, 1985, thema: de alchemie
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Glenn Adamson & Jane Pavitt (red.), Postmodernism: 
Style and Subversion, 1970-1990

Over het boek bij de postmodernismetentoonstelling in het Victoria & Albert Museum

STEFAAN VERVOORT

Hoewel de 300 pagina’s dikke catalogus het 
niet meteen aangeeft, lijkt het wel alsof  de 
tentoonstelling Postmodernism: Style and 
Subversion, 1970-1990 het Victoria & Albert 
Museum ‘overkomen’ is. Het Londense 
kunst- en designinstituut had nog maar 
recent overzichten aan de art nouveau 
(2000), de art deco (2003) en het moder-
nisme (2006) gewijd, en aangezien de V&A 
ook een staalkaart van design uit de jaren 
80 en 90 in bezit heeft, leek een retrospec-
tieve van het postmodernisme onvermijde-
lijk. De drie delen van de titel wijzen echter 
al op evenveel netelige kwesties. Hoe bij-
voorbeeld om te gaan met een resoluut 
eclectische ‘stijl’, of  met de paradox van een 
antistroming als stroming? Of  hoe moet een 
era die zich posthistorisch noemt chronolo-
gisch afgebakend worden? Is elke poging 
daartoe niet bij voorbaat gedoemd te mis-
lukken? Het wat laconieke antwoord van 
V&A-curatoren Glenn Adamson en Jane 
Pavitt: ‘Recently, the critic Louis Menand 
noted that ‘postmodernism is the Swiss 
Army Knife of  critical concepts. It’s definiti-
onally overloaded, and it can do almost any 
job you need done.’ […] Our attempt has 
therefore been historical rather than defini-
tional. We have tried to clearly set out, for 
the first time, the key practitioners, objects 
and techniques that make up this fascina-
ting passage in design history.’ (p. 10) 
Niettemin begeeft deze catalogus zich op 
glad ijs door te goochelen met termen als 
‘postmodernisme’ en ‘stijl’. De keuze voor 
de periode 1970-1990 – een ‘artificiële 
afbakening’ volgens de auteurs – wordt niet 
of  slechts in vage termen verantwoord: ze 
steunt vaagweg op de opkomst en bloeitijd 
van het neoliberalisme in de jaren 80 
(Adamson en Pavitt beschouwen de recessie 
in Italië tijdens de ‘loden’ jaren 70 als een 
voorspel tot het Reagan- en Tatcherisme). 
Even dubieus is hun karakterisering van de 
PoMo-era als een voorbode van het digitale 
tijdperk: ‘Postmodernism was a pre-digital 
phenomenon. […] The products and images 
of  postmodernism, however, presaged the 
non-space of  the screen and the clicking, 
hopping and surfing rhythms of  hypertext.’ 
(p. 10) Voor hard core theoretici houden der-
gelijke beweringen moeilijk stand.

Toch creëert het boek ook ruimte voor 
een frisse blik. Zo werd een poging onderno-
men om de paradoxale notie van een ‘eclec-
tische stijl’ in de aanpak van het boek te 
vertalen. In een uitgesponnen introductie 
van Adamson en Pavitt wordt eerst een 
aantal thematieken en tendensen aan 
elkaar gerijgd – gaande van architectuurse-
miotiek tot new wave – waarna een 40-tal 
thema’s in episodische bijdrages worden 
uitgewerkt. De teksten variëren van per-
soonlijke getuigenissen tot academische 
casestudy’s en onder de auteurs vinden we 
zowel V&A-medewerkers als ronkende 
namen, zoals architect Denise Scott Brown 
of  designcriticus Rick Poynor. De curatoren 
doen erg hun best om de vaak herkauwde 
theorieën rond een postmoderne teleologie 
buiten het boek te houden. Onder de auteurs 
vinden we dan ook geen Fredric Jameson, 
David Harvey of  Hal Foster; geen Craig 
Owens of  Douglas Crimp; geen Baudrillard 
en geen Danto. ‘Despite the seemingly vast 
literature on postmodernism produced in 
the 1980s and 90s’, schrijven Adamson en 
Pavitt, ‘we started with objects, examining 
the whole circuit of  design from produc-
tion, through distribution and mediation, 
to consumption.’ (p. 10)

Het caleidoscopische titelessay van de 
curatoren, zo’n derde van het boek, zet een 
boeiend traject uit. Van de dood van het 
modernisme, zoals afgekondigd door archi-
tectuurcoryfee Charles Jencks, en de 
geboorte van het historicisme bij auteurs/
architecten als Charles Moore en Aldo 
Rossi, gaat het onder meer naar de techniek 
van de bricolage in mode en magazines, de 
laissez faire-gedachte van de postpunk, en de 

capitulatie van pop in het late werk van 
Andy Warhol en dat van Jeff  Koons. De 
bespreking van de verschillende figuren en 
objecten is meestal vrij grondig, en wordt 
gelardeerd met referenties aan bijvoorbeeld 
de Californische romanschrijver Bret Easton 
Ellis, de sciencefictionfilm Blade Runner 
(1982) of  hiphoplegende Grandmaster 
Flash. Het is niet verwonderlijk dat de post-
moderne genealogie van het design het 
meest nauwgezet beschreven wordt – het 
V&A is immers een designmuseum. Als 
eindpunt van het modernistische design 
stellen de auteurs de verbranding voor van 
Alessandro Mendini’s stoel Lassù (1974). 
Die act is voor hen een waardige tegenhan-
ger van twee symbolische eindpunten in de 
modernistische architectuur en steden-
bouw: de ondergang van het Pruitt-Igoe 
complex (1951-1972) – het einde van het 
modernisme in de ogen van Charles Jencks 
– en Stanley Tigermans collage The Titanic 
(1978) waarin de Crown Hall (Illinois 
Institute for Technology) van Mies van der 
Rohe in het Lake Michigan zinkt. In 1974, 
zowat op het hoogtepunt van het radicale 
Italiaanse design, hief  Mendini dramatisch 
de toorts aan zijn uitgepuurde sokkel-met-
stoel. De ‘performance’ werd gefilmd en was 
dus van meet af  aan een mediagebeuren. 
Enkel zo kon dit antistatement vastgehou-
den worden en dus een blijvende betekenis 
worden verleend. Het doet denken aan Boris 
Groys’ omschrijving van het terrorisme: 
‘Would we say that terrorism is iconoclas-
tic? No, terrorism is rather iconophile. The 
terrorist’s or warrior’s image production 
has the goal to produce strong images – 
images that we would tend to accept as 
being ‘real’, as being ‘true’, as being the 
‘icons’ of  the hidden, terrible reality that is 
for us the global political reality of  our 
time.’1 Ook Mendini was zo’n iconofiel: zijn 
shockerende beelden waren helemaal toe-
gesneden op het pseudoreële regime van de 
media. Niet toevallig was Mendini ook 
redacteur bij tijdschriften als Casabella,
Abitare en Domus.

Deze notie van een zichzelf  represente-
rende, mediagenieke designcultuur wordt 
in het essay meermaals aangekaart en tel-
kens met cases geïllustreerd. Zo komt de 
Londense designgroep NATØ (Narrative 
Architecture Today) aan bod, die in 1983-

84 een gelijknamig architectuur-, fotogra-
fie- en filmmagazine publiceerde. Een van de 
interessantste creaties van NATØ voor dit 
tijdschrift is Albion, een fictief  en dystopisch 
Groot-Brittannië waarin Mendini’s doods-
drift de kop opsteekt. ‘Meanwhile, in Albion 
decay and disorder are heaped onto one 
another’, schreef  groepsleider Nigel Coates, 
‘reversal, perpetual upheaval, self-examina-
tion, reality-as-fiction, enclosure, mechani-
cal overkill’. (p. 38) De ontwerpers gebruik-
ten het tijdschrift als een alternatieve 
representatieruimte waarin de tijd buiten-
spel wordt gezet. Heden en verleden, creatie 
en destructie klitten er samen. (p. 38) 
Gelijktijdig met Robert Smithson en Gordon 
Matta-Clark vond de ontwerpgroep inspira-
tie in de allegorie van de ruïne, en gebruik-
ten ze de paradox van creatie en destructie 
om hun werkterrein van dat van de (moder-
nistische) architectuur te onderscheiden.

Ook de nalatenschap van gerenommeer-
de ontwerpgroepen als Alchimia en 
Memphis (rond Mendini en Ettore Sottsass 
Jr.) bestaat voor een groot deel uit zelfrepre-
sentaties. Het hoofdstuk ‘The New Wave’ 
beschrijft de gretigheid waarmee Memphis 
en Alchimia de gladde covers van Domus en 
Modo bespeelden, en zo het poststructura-
listische spel van de vrije tekens introdu-
ceerden binnen het design. De verkoop van 
hun designobjecten lag daarentegen bijzon-
der laag. Van bekende stukken als Michael 
Graves’ kaptafel Plaza (1981) of  Peter Shires 
stoel Bel Air (1982) werden in de jaren 80 
amper 50 stuks verkocht, en ook het kako-
fonische Il Mobile Infinito (1981) – dat met 
zijn mix van futurisme, kitsch en Edward 
Munchs De Schreeuw (1893) het barokke 
hoogtepunt van het Memphiscollectief  
vormt – leende zich niet meteen tot serie-
productie. De objecten van Memphis en 
Alchimia werden zozeer op het regime van 
de media afgestemd, dat ze zélf  virtueel wer-
den – in Mendini’s omschrijving ‘a dessert 
where everything seems to happen but 
nothing ever does’. (p. 42) Zoals Memphis 
de media manipuleerde om ‘new wave’-
meubilair te promoten, zo werd het design-
collectief  zelf  – in de woorden van designer 
Peter Shire – een exclusief  product ‘van de 
media’. (p. 47) 

In het laatste deel van het essay schetsen 
Adamson en Pavitt hoe het postmodernis-

me ingang vond in de brede cultuur. Met 
verwijzingen naar de polyvalente look van 
stijliconen als Madonna en Grace Jones, de 
pastiches in cultuurmagazines als i-D en 
WET, en de destructieve impact van multi-
nationals als Alessi en Disney, proberen ze 
de contouren te schetsen van zoiets als een 
wijdverspreide, postmoderne ‘stijl’. ‘In all 
areas of  creative practices, then, there was 
an inversion of  polarity as the 1980s wore 
on. […] Distribution was now beginning to 
drive production, not only in economic 
terms, but also in determining the preoccu-
pations of  designers and makers.’ (p. 88) 
Als mediatisering en commodification het 
postmodernisme van meet af  aan ingebak-
ken waren – zoals Adamson en Pavitt in 
hun relaas over design suggereren – dan 
was het oplossen ervan in de massacultuur 
voorspelbaar. Problematisch is evenwel dat 
de auteurs te veel fenomenen over eenzelfde 
kam scheren, waarbij ze overigens vaak 
steunen op de cultuurtheorie – de postmo-
dernistische teleologie – waar ze in het 
begin van hun bijdrage afstand van nemen. 
Zo wordt de ‘stijl’ van deadpan in Venturi’s 
en Scott Browns Learning from Las Vegas
(1972, herzien in 1977) zonder verpinken 
gekoppeld aan het voorkomen van Visage-
zanger Steve Strange, of  wordt het werk van 
Cindy Sherman gelijkgesteld aan een holo-
gram van Boy George: ‘And how different, 
really, are a Sherman film still and the por-
trait of  Boy George, Steve Strange’s friend 
and fellow Blitz Club habitué? […] David 
Harvey’s concise description of  Sherman’s 
work could apply equally to both images: 
‘They focus on masks without commenting 
directly on social meanings other than on 
the activity of  masking itself.’’ (p. 59) Zulke 
vergelijkingen gaan volledig voorbij aan de 
context waarvoor deze ‘cultuurproducten’ 
bestemd waren. Zo verschilt de context van 
de populaire cultuur à la Boy George van de 
institutionele sfeer waarin Shermans werk 
betekenis krijgt. In laatstgenoemde kan de 
spektakelmaatschappij een spiegel voorge-
houden worden, bijvoorbeeld via kunst die 
de oppervlakkige werkwijzen van het spek-
takel kopieert en kritisch bevraagt. De 
appropriation art à la Sherman en de vroege 
commodity art van Koons gebruiken het 
museum op een analoge manier, en tonen 
daarbij aan dat twee gelijkaardige operaties 
– respectievelijk binnen en buiten de ten-
toonstellingsruimte – niet noodzakelijk het-
zelfde betekenen. In plaats van de vermeen-
de ondergang van het PoMo-tijdperk had 
hier een genuanceerder verhaal verteld 
kunnen worden – een waarin het postmo-
dernisme oplost in de massacultuur én tege-
lijk het institutionele kader herontdekt, om 
zo het spektakel te bevragen dat het zelf  
mee in het zadel hielp. 

Alessandro Mendini

verbranding van de stoel Lassù, 1974. © The Victoria & Albert Museum, London

Narrative Architecture Today (NATØ), nr. 1, 1983
© The Victoria & Albert Museum, London
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Het tweede, essayistische deel van het boek is 
van wisselvallige kwaliteit. Te vermijden zijn 
de getuigenissen van architectuurkrokodillen 
als Denise Scott Brown, Charles Jencks of  
James Wines (SITE). Hun betoog is vergelijk-
baar, en komt er telkens op neer dat het eigen, 
‘goede’ postmodernisme onderscheiden wordt 
van de commerciële en passieve variant. Ook 
enkele theoretische essays zijn weinig boeiend. 
De bijdragen van cultuurcritici Victor Buchli 
(On Bricolage), Christopher Breward (The Uses 
of  ‘Notes on Camp’) en Ulrich Lehmann 
(Sampling and the Materiality of  Sound) voegen 
weinig toe aan de bekende retoriek van Jean 
Baudrillard of  Susan Stewart. Toch blijven er 
nog voldoende casestudy’s over die weten te 
overtuigen. Uit het eclectische, pluriforme 
aanbod – van videokunst tot de experimentele 
dansvorm butō – bespreek ik enkele bijdragen 
over architectuur.

Het opvallendst zijn hier de bijdragen van 
architectuurhistorici Emmanuel Petit & 

Reinhold Martin en van AA-Files redacteur 
Thomas Weaver. Petit pleit voor een herzie-
ning van de postmoderne architectuurhis-
toriografie. Tegenover het populisme van 
Robert Venturi en het stilistische postmo-
dernisme van Charles Jencks, stelt hij een 
‘kritisch-ironisch’ postmodernisme – hij 
beroept zich op Søren Kierkegaard – dat de 
ambiguïteit van de betekenis vooropstelt. 
De ironie vindt de auteur terug in het werk 
van Oswald Mathias Ungers en Stanley 
Tigerman. Ungers’ façade voor de architec-
tuurbiënnale van 1980 is een ironisch spel 
met de waarneming: Een wandvlak waarin 
het silhouet van een kolom werd uitge-
spaard, oscilleert onophoudelijk tussen 
figuur en grond, tussen aanwezigheid en 
afwezigheid, net zoals Wittgensteins 
befaamde eend-konijnfiguur. ‘Attention to 
this type of  epistomology of  paradox, or 
irony’, schrijft Petit, ‘is the most construc-
tive way to theorize postmodernism in 
architecture.’ (p. 121) Het is Petits verdien-
ste dat hij de bestaande omschrijvingen van 
het architecturale postmodernisme tracht 
te nuanceren. De vraag is evenwel of  zijn 
oppositie tussen ‘kritisch-ironische’ figuren 
en ‘stylistically defined PoMo’ à la Jencks en 
Venturi soelaas brengt. (p. 121) Had Jencks 
in The Language of  Post-Modern Architecture
(1977) niet zelf  ook een pleidooi gehouden 
voor ‘radicaal schizofrene’ architectuur en 
voor het gebouw als een ‘duck-rabbit figu-
re’?2 En had niet ook Venturi het over de 
‘ambiguity of  perception’, de ‘process of  
meaning in art’, en de ironie als een ‘tool 
with which to confront and combine diver-
gent values in architecture’?3 Als de recente 
architectuurgeschiedschrijving daadwerke-
lijk moet worden herzien, dan geldt dit 
evenzeer voor haar stereotiepen, zoals bij-
voorbeeld de tegenstelling tussen een con-
formistisch en een kritisch-deconstructivis-
tisch postmodernisme. Ook in de bijdrage 
van Reinhold Martin steekt het gevaar van 
dit soort historische correcties de kop op. Hij 
leest op zijn beurt een subversief  spel met 
figuur en grond in de winkeltas van 
Bloomingdale (1982) en de Disney hotels 
(1987) van Michael Graves, en besluit dat 
het om een vorm van cultuurkritiek gaat. 
Het kritische potentieel van dit soort ironi-

sche, ambigue gebaren mag echter niet 
worden overschat – ze worden immers al te 
makkelijk door het systeem gerecupereerd. 

Thomas Weavers essay Civitas Interruptus
biedt een kort relaas van de expositie Roma 
Interrotta (Mercato di Traiano, Rome, 1978) 
waarvoor 12 architecten, onder wie 
Venturi, James Stirling en Leon Krier, het 
18de-eeuwse Nolli-plan van Rome ‘revi-
seerden’. Openen doet de auteur echter met 
de bloemrijke beschrijving van een foto 
waarop de architectuurcriticus Kenneth 
Frampton, de beeldhouwster Celia Scott en 
de architect Leon Krier te zien zijn in het 
atelier van laatstgenoemde. De Nolli-kaart 
en een sceptische Frampton zijn naar de 
achtergrond geschoven en de architect, 
centraal in beeld, laat zich als een celebrity à 
la Jeff  Koons busteren door een geconcen-
treerde Scott. Krier lijkt met Frampton te 
dialogeren, maar zijn aandacht gaat in de 
eerste plaats naar de buste in wording. Zijn 
eerste zorg is het legitimeren van de figuur 
van de architect, in dit geval via het klas-
sieke borstbeeld. Die agenda leest Weaver 
ook in Roma Interrotta: ‘Roma Interrotta 
transformed Nolli’s plan from a map of  
Rome to a map of  adjacency – of  architec-
ture’s relationship to itself. What is interes-
ting about the 12 responses, however, 
counter to the new spirit of  pluralism and 
tolerance that postmodernity was supposed 
to herald, was just how monumental and 
myopically insistent the majority of  propo-
sals were. […] Graves, Rossi, Krier, Venturi et 
al could now be read alongside Bramante, 
Raphael, Bernini and Borromini.’ (p. 130) 
Hier raakt de auteur aan een boeiend, maar 
onderbelicht aspect van het postmodernis-
me. Zoals Nolli de status van architect ver-
wierf, enkel en alleen door een bestaande 
stad in kaart te brengen, zo legitimeerden 
de postmodernisten de figuur van de archi-
tect, en bij uitbreiding de architectuur, via 
monumentaliteit en historicisme. In die zin 
moet het postmodernistische spel met de 
geschiedenis niet louter gezien worden als 
een polemische geste of  een gooi naar de 
roem, maar ook als een positief  gebaar: Het 
is een poging om een discipline te legitime-
ren die zich niet langer kan beroepen op 
technologisch-deterministische argumen-

ten. Net als in de tekst van Petit toont het 
postmodernisme hier zijn positieve, ‘activis-
tische’ gelaat. Architecten als Aldo Rossi en 
Krier signaleerden dan wel de ondergang 
van een modernistisch tijdperk; tegelijker-
tijd trachtten ze, via het gewicht van de 
geschiedenis, de architectuur te wapenen 
voor een nakende en betekenisloze leegte.

Met deze inzichten markeert Postmoder-
nism: Style and Subversion, 1970-1990 een 
omslag in de kritische receptie van het post-
modernisme, waarbij getracht wordt de 
ernst ervan op het spoor te komen. 
Karikaturale tegenstellingen – een kritisch 
versus populistisch postmodernisme, een 
‘goede’ versus ‘slechte’ jaren 80 – maken 
plaats voor casestudy’s en analyses van 
individuele projecten. Wat daarbij vooral 
duidelijk wordt, is dat geen enkele uiting 
van het ‘postmodernisme’ in één ‘kamp’ 
kan worden ondergebracht. 

Noten

1 Boris Groys, The Fate of  Art in the Age of  Terror, 
in: Bruno Latour & Peter Weibel (red.), Making 
Things Public. Atmospheres of  Democracy, 
Cambridge (MA), MIT Press, 2005, pp. 
970-977, p. 974.

2 Charles Jencks, The Language of  Postmodern 
Architecture, New York, Rizzoli, 1977, p. 101.

3 Robert Venturi, Complexity and Contradiction in 
Architecture, New York, The Museum of  
Modern Art Press, 1966, pp. 19-20; Robert 
Venturi, Denise Scott Brown & Steven Izenour, 
Learning from Las Vegas, Cambridge (MA), MIT 
Press, p. 161.

Glenn Adamson & Jane Pavitt (red.), 
Postmodernism: Style and Subversion, 
1970-1990, Londen, V&A Publishing, 
2011. ISBN 978 1 85177 659 7 (hard-
back); ISBN 9781 85177 662 7 (paper-
back).

Celia Scott, Kenneth Frampton en Léon Krier in het atelier van Krier, 1981. Foto: Robert Maxwell

cover van Domus, nr. 643, oktober 1983. 
Ontwerp Giancarlo Maiocchi (Occhiomagico)
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De waanzin komt van de goden
Een genealogie van het posthistorische kunstwerk

PAUL DE VYLDER

Come, let us march against the power of  heavens
And set black streamers in the firmament
To signify the slaughter of  the gods.

Christopher Marlowe

Het Fanum

De poort aan het eerste gedeelte van het [tem-
pel]gebouw was […] helemaal bedekt met goud, 
juist zoals de gehele muur erboven; ook erboven 
hingen gouden druiven, met trossen zo hoog als 
een man. Dit gebouw was in tweeën gedeeld, 
met een binnenste gedeelte dat lager was dan 
het buitenste en met gouden deuren van vijfen-
vijftig ellen hoogte en zestien ellen breedte; 
maar vóór deze deuren was een voorhangsel van 
gelijke grootte als de deuren aangebracht. Het 
was een Babylonisch gordijn, met blauw bor-
duursel, van fijn linnen, scharlaken en purper 
en met een echt wonderbaarlijke samenstelling. 
Deze mengeling van kleuren was niet zonder 
mystieke betekenis: het was een soort beeld van 
het universum; met het scharlakenrood werd op 
raadselachtige wijze vuur bedoeld, met het fijne 
linnen de aarde, met het blauw de lucht, en met 
het purper de zee; twee van deze kleuren berus-
ten op gelijkenis; maar het fijne linnen en het 
purper verwijzen naar hun herkomst: de aarde 
brengt het ene voort en de zee het andere. Dit 
voorhangsel was ook geborduurd met alles dat 
mystiek was in de hemelen, de tekens die leven-
de schepsels voorstellen uitgezonderd.1

Theologen tollen, gelijk honden die hun 
eigen gat proberen te likken, rond een myste-
rie van eigen maaksel. Ze wentelen zich om 
hun eigen as, in de hoop te kunnen proeven 
van wat ze zelf  hebben verzonnen. Ze janken 
en zuchten met een gretigheid die hun zin-
tuigen scherper maakt en hun visioenen des 
te onbepaalder. Bij deze hallucinante jacht 
wanhopen ze niet, ze schijnen wel te triomfe-
ren. Hoe hopelozer het resultaat van hun 
gesnuffel, hoe dwingender hun gedaas. Hoe 
verder het object van hun lust, hoe roekelo-
zer hun sprongen en hoe venijniger hun kre-
ten. Kijk, ze bespringen en bespuwen elkaar 
om de eigen, onlikbare aars te kunnen lik-
ken. Luister, ze dollen en dazen met dodelijke 
waarschuwingen en met langgerekte, onver-
staanbare kreten van uiteindelijke victorie. 
Theologen zijn de hondse fanaten van de 
Grote Onlikbare Aars.

De Grote Onlikbare Aars van de theologen 
is echter nog maar een hilarisch ontwerp 
vergeleken met de kunststukjes die we in het 
vervolg nog zullen ontdekken. Immers, de 
goddelijke Aars moge dan wel onlikbaar zijn, 
de kwijlreacties die hij uitlokt zijn al reden 
genoeg voor jubel en buitensporig gezang. 
De afgrondelijkheid van de Grote Onlikbare 
Aars is slechts een primitieve valkuil, een 
grootsprakerige machinatie opgezet voor al 
wie versuft is of  ontevreden. Zolang de hoog-
ste Onlikbaarheid maar verscholen blijft ach-
ter een heilig voorhangsel, kunnen de profa-
nen meekwijlen op heilige ritmes en 
jubelende gezangen. Een zee van goedgelovi-
gen van alle rangen en standen stapt mee in 
plechtige processies om te kunnen likkebaar-
den of  om minstens een glimp op te vangen 
van hen die al kunnen likkebaarden op een 
meer ostentatieve wijze. Al wie uit deemoed 
of  uit jaloersheid – wie zal het zeggen – wenst 
te participeren aan het likkebaarden, moet 
tot bij de grens van het fanum zien te geraken, 
tot bij de heilige gordijnen waarachter de 
Grote Onlikbare Aars zich ophoudt. 

Hoe schitterend, echter, de gordijnen ook 
mogen gekleurd zijn en hoe fijnmazig gewe-
ven, voor de onlikbaarheid van de Aars is 
elk voorhangsel funest. Vroeg of  laat komt 
het profanum vulgus op het idee om de lik-
baarheid of  de onlikbaarheid van een ver-
borgen aars over te laten aan wie wil likke-
baarden in het donker.

De Idolen

Van zodra de sacrale sluier zijn hypnotise-
rende werking kwijtspeelt, verraadt hij zijn 
semiotische aard: hij blijkt een monopolis-

tisch zegel te zijn, een verboden paswoord, 
een geheime code. Historisch bekeken: een 
tribaal monitoring device. Maar het is pas als 
de sluier wordt verschoven dat het gegloba-
liseerde likkebaarden kan beginnen. Pas nu 
verschijnen er professionele illusionisten op 
het podium, sterker nog, pas nu komt het 
illusionisme in zijn professionele fase. Pas nu 
verschijnt de Grote Aars in al zijn onlikbaar-
heid. Het hoeft echter geen betoog dat, voor-
eerst het verpoppen, en daarna het ontpop-
pen van de Grote Aars, een werk zal zijn van 
lange adem. We zullen deze metabolische 
arbeid moeten bekijken als een reeks genea-
logische sprongen of  breuklijnen.

Een van de meest populaire interpretaties bij 
diegenen die aangestoken zijn door cultureel 
evolutionisme, is het behandelen van de grot-
schilderingen van neolithische gemeenschappen 
als magische configuraties bij jachtrituelen. De 
redenering gaat als volgt: hedendaagse primi-
tieve volkeren hebben rituelen die, voor ons, 
ontdaan zijn van enig praktisch nut; de prehis-
torische grotschilderingen schijnen, zowel qua 
aantal als qua locatie (in de diepste gedeelten 
van de grotten), zonder praktische waarde voor 
ons; hun makers waren jagers, en dus werden ze 
gebruikt bij jachtrituelen. Het is voldoende dit 
impliciete argument voluit te spellen om in te 
zien hoe inconsistent het is.2

Alvorens te verpoppen tot onlikbaarheden 
verschijnen de goden als beelden van de lik-
baarheid zelve. Het zijn machtige wilde 
beesten met gekromde horens, hoge schof-
ten en met vette ronde buiken. Zwart en 
rood op snelle, spitse poten. Angstaan-
jagende wezens zijn het, en tegelijk de ultie-
me mikpunten van begeerte: hun horens 
zijn scherp, hun brede ruggen gebogen, 
maar hun lijven zijn vet en vlezig, vol don-
ker bloed en met merg in hun botten. Als de 
paleolithische rotsschilder zijn god-beesten 
toont op hoge gewelven en steile wanden, 
schildert hij geen god, noch beeldt hij een 
dier af: hij toont wat hem doet verstijven 
van schrik, hem doet loeren uit ontzag en 
hem doet kwijlen van honger. Het voorstel-
len van het god-beest is een herhaling of  
ontdubbeling van een ervaring die we bij 
gebrek aan een adequate term ‘observeren/
doden/opeten’ zullen noemen. De jager-
schilder toont het speuren van de prooi – 
oren, ogen, neusgaten – het stokken van 
zijn adem, het verstijven van zijn spieren, 
het richten van de schicht, het treffen en het 
verwonden; hij toont het kelen met stenen 
messen, het zwelgen in het bloed, het ver-
hakkelen en het verscheuren van het enor-
me lijf, het likken van het vet en het slurpen 
van het merg; hij schildert zowel het loeren 
als het vreten. Hij transformeert het ‘obser-
veren/doden/opeten’ tot één beeld van ont-
zag en begeerte: de Grote Likbaarheid.

Voor ons moet dit wel rieken naar cine-
ma, onze likbaarheden zijn immers al eeu-
wenlang vertaald in een waaier van genre-
taferelen. Voor de paleolithische schilder, 
echter, is dit de goddelijke mimèsis (voorstel-
ling). De godheid komt mimetisch tevoor-
schijn: huiver voor de dodelijkheid van de 
beesten, begeerlijkheid van de enorme, vle-
zige lijven. De categorie ‘god’ ontstaat – 
paleolithische woorden kennen we niet – uit 
de voorstelling van het ‘observeren/doden/
opeten’. ‘God’ ontstaat als Grote Likbaar-
heid. Tegelijk, echter, condenseert de paleo-
lithische jager met de goddelijke mimèsis het 
‘observeren/doden/opeten’ tot een mense-
lijk vermogen dat ons sindsdien heeft opge-
jaagd en beroerd, en dat we met dwaze 
gebaren ophemelen en verguizen. De oude 
Grieken noemden dit vermogen aisthèsis en 
we zullen in deze tekst de oorspronkelijke, 
onverdeelde aisthèsis zien oprollen en uitra-
felen tot ‘esthetische ervaring’. We zullen ze 
zien verdorren tot ‘goede smaak’ en zien 
verplatten tot amusementswaarde. Uitein-
delijk zullen de filosofen, uit puur ongemak, 
haar uitroepen tot heraut van de ‘Waar-
heid’; de kunstenaars, van hun kant, zullen 
haar adapteren tot publicitaire hyperbool.

‘De Grot van Lascaux is de Sixtijnse Kapel 
van het paleolithicum’: Paus Sixtus IV zou bij 
deze melding minstens zijn neus hebben 
gesnoten – misschien moest zijn lijfarts wel 

zijn tong bekijken of  zijn pis ruiken: Een 
grot is geen kapel, tenzij een diabolische, en 
wilde dieren horen in een arena om gesard 
te worden tot jolijt van het plebs en tot 
genoegen van de nobelen. Indien noch 
Sixtijns, noch kapel, wat moeten ernstige 
archeologen dan wel met deze indrukwek-
kende god-beesten? Primitieve cultus? 
Magische jacht? Sjamanendom? Het punt is 
niet dat de god-beesten onvatbaar zijn, het 
punt is dat de archeologie er geen handva-
ten voor heeft; of, erger nog, dat ze de ver-
keerde handvaten gebruikt. En met ‘hand-
vaten’ kan ik hier niets anders beogen dan 
‘categorieën’: de handgrepen van de taal op 
de wereld. Of  nog: de talige messen waar-
mee we de wereld segmenteren. De differen-
tiële greep op de dingen.

Indien noch Sixtijns, noch kapel, wat dan 
wel, deze vreemde schilderingen? Laten we 
onze greep categoriaal verleggen! Lascaux 
is een eidōleion, letterlijk, ‘een plaats van 
eidōla/idolen’; in de lezing van bijbelse exe-
geten: ‘een tempel voor de afgod of  de afgo-
den’. Maar vóór het eidōlon een ‘afgod’ werd, 
was het een ‘fantoom’: een spook – zeer 
zeker – maar een prehistorisch spook. Het 
eidōlon was eerst en vooral een beeld, ‘gere-
flecteerd’ (zoals in water) of  ‘overgedragen’ 
(via de zintuigen): een ‘vorm’ die zich mani-
festeert, die zichtbaar wordt. ‘Logos eidōlon 
psychès’, stelt de redenaar Isocrates: Het 
woord is het eidōlon/beeld van de ziel. 
Anderzijds herkennen we ‘eidōlon’ ook als 
het grammaticaal verkleinwoord van 
‘eidos’: wat gezien wordt, vorm, gestalte, uit-
zicht. To eidos: wellicht het meest misvatte 
handvat ooit. In elk geval sedert Plato er, op 
onnavolgbare wijze, een filosofisch breekij-
zer van maakte. De onherhaalbare zet van 
Plato was dat hij juist het Griekse woord 
voor ‘het uitzicht van iets’ omkantelde tot 
de meest abstracte categorie van alle cate-
gorieën: het categorische principe dat de 
dingen in de vorm giet die hen doet verschil-
len van andere dingen. Vandaar ook zijn 
nauwelijks te onderdrukken minachting 
voor beelden: Het zijn maar eidōla – ideetjes 
– van het ondermaanse kenvermogen; het 
zijn phantasmata, ‘fantomen’ van de verbeel-
ding. Het zijn hersenspinsels!

Als reeds de Griekse filosofen eidōla/beel-
den afdeden als dwaas gescharrel in het 
donker, hoe kunnen we dan nog verbaasd 
zijn omtrent de toeristische en/of  sciëntisti-
sche onzin over de god-beesten van Lascaux? 
De oude Grieken hadden nog wel de juiste 
semantische handvaten, maar toen ze die 
gingen gebruiken als ontologische instru-
menten, was het spel uit: De god-beesten die 
altijd al eidōla van de aisthèsis waren geweest, 
werden ‘idolen’ van ‘het wilde denken’.

Het Decorum

Bij hun volgende optreden zijn de idolen 
gerationaliseerd: Zij verschijnen niet meer 
als wilde beesten en ze verblijven in bouw-
sels van steen of  van zongedroogde aarde. 
De gedaanteverwisselingen van de goden 
kunnen we nog op prijs stellen, we hebben 
de Metamorfosen van Publius Ovidius Naso 
om ons daarover op beschaafde wijze te 
informeren. Op de koop toe zijn een groot 
aantal tempelgebouwen zorgvuldig bestu-
deerd en opgemeten; hun ligging, klimaats-
omstandigheden en toegangswegen opgete-
kend; sommige relatief  gedateerd, weer 
andere absoluut. Sinds we Vitruvius hebben 
gelezen kunnen we deze constructies zelfs 
‘stilistisch’ appreciëren. Maar wat met de 
metamorfose van het ‘observeren/doden/
opeten’ van de paleolithische jagers? Wat 
met de beelden van de Grote Likbaarheid? 

Spits de oren als ge in de buurt komt van het 
huis van de Pythische [Apollo] en ge zult het 
gezang horen van een slachter, van de meester 
van het orakel die moordt aan zijn tafel terwijl 
hij, mes in de hand, zijn part opeist, en wel 
onmiddellijk. Kijk uit, en op de brede drempel 
van het heiligdom zult ge moordenaars ontwa-
ren die ongeduldig hun opdracht afwachten. In 
de omgeving van de tempel zult ge menselijke 
tienden kruisen, opgeofferd aan de menseneter 
die zich hier, op een rotsterras van Phocis komen 

vestigen is. […] Of  het nu in Argos is of  in 
Claros, Apollo zorgt ervoor dat hij een god is 
met nachtelijke diensten en dat hij, bij die gele-
genheid, ervan houdt zijn zieneres te bezitten 
nadat zij het warme bloed heeft gedronken van 
een schaap dat ter zijner ere is gekeeld.3

Een van de oudste voorstellingen van Apollo 
is een bronzen beeldje van 20 centimeter, 
gevonden in 1894 te Thebe in Boeotië en 
bewaard in het Museum of  Fine Arts te 
Boston. Het is een votiefbeeld opgedragen 
aan Phoibos Apollo, zoals blijkt uit de 
inscriptie op de voorkant van de dijen:

Mantiklos heeft mij, als tiend, opgedragen aan 
de ver schietende god met de zilveren boog / gij 
dan, Phoibos [Apollo], gun hem de verlangde 
beloning. 

Vanaf  een hoge nek kijkt de godheid, onbe-
wogen, naar zijn smekeling. Verticale as, 
horizontaal ingesnoerd: een geometrisch 
paradigma; strakker zelfs dan de gelijktijdi-
ge bronzen krijgers uit de achtste en zeven-
de eeuw v.C. Maar meer nog dan op zijn 
wrede clangenoten, lijkt deze starre god op 
Artemis, zijn boogschietende zuster. 
Homeros noemt haar Potnia Thèroōn: mees-
teres van de wilde beesten. In die gedaante 
wordt ze vereerd in gans het gebied rond de 
Middellandse Zee en vooraleer ze haar 
Olympische status kreeg, was ze een van de 
gestalten van de neolithische Magna Mater. 
In haar aspect van Potnia Thèroōn was ze 
even bloeddorstig als Apollo; nog in de 
tweede eeuw van onze jaartelling beschrijft 
Pausanias haar wrede rituelen in het 
Limnaeum van Sparta:

De Spartaanse Limnatianen, de Cynosurianen, 
en het volk van Mesoa en Pitane kregen ruzie ter-
wijl ze aan Artemis offerden, wat tot een bloedbad 
leidde; velen werden gedood en de rest stierf  van 
ziekte. Waarna een orakel werd verkondigd dat ze 
het altaar moesten drenken in mensenbloed. Wie 
het lot trof, werd eertijds geslachtofferd, maar 
Lycurgus veranderde dit ritueel in een geseling 
van jongelingen, en zo wordt het altaar gedrenkt 
in menselijk bloed. Naast hen staat de priesteres 
met het houten beeld. Het is een klein en licht 
beeld, maar als de geselaars de zweep sparen 
omwille van de schoonheid of  de hoge rang van 
een jongen, wordt het beeld plots zo zwaar dat de 
priesteres het nauwelijks kan dragen. Ze beschul-
digt de geselaars en zegt dat het hun fout is dat ze 
bezwijkt onder het gewicht. Zo komt het dat het 
beeld zijn voorliefde voor mensenbloed heeft 
behouden sinds het offer in het land van de Tauri.4

De goden zijn dus blijkbaar gerationaliseerd 
tot despoten (‘potnia’ is de vrouwelijke vorm 
van *potis>despotès); ze hebben machtige 
namen en onpeilbare aangezichten, ze 
wonen op voorbehouden plaatsen (‘teme-
nos’/tempel < temnein/snijden, afsnijden, 
afzonderen), ze zijn listig en wreed; hun wil-
lekeur is raadselachtig en zelfzuchtig. 
Onderhandelingen met de goden zijn aan-
biddingen geworden: offers en smekingen. 
De Grote Likbaarheid is een kwestie van 
geilheid geworden; waarbij ‘geilheid’ geen 
symptoom is van primitieve of  animale 
onrust of  van ‘natuurlijke’ driften, maar 
een teken van macht, van bovenmenselijke 
vermetelheid. De Grote Likbaarheid is voor 
de menselijke smekeling een dodelijke wel-
lust, voor de goddelijke despotès een onuit-
puttelijke bron van genot, het water van de 
onsterfelijkheid.5 De athanatoi/onsterfelij-
ken zijn rheia dzoōontes: Zij leven gelijk stro-
mend water. Hun wellust is slechts getem-
perd door de Rede, de Logos. Waar de dood 
een dierlijke terminus is, daar is de Logos 
het gemeenschappelijke richtsnoer van 
mensen en goden. Dit levert een wel erg 
nietzscheaans schema op:
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Hier geen snijlijn als morele grens – niet 
eens als oedipale waarschuwing – de snijlijn 
snijdt de wellust in wat passend (redelijk) is 
voor de ene en wat passend is voor de ande-
re. Decet: het past, het moet zo, het betaamt, 
het behoort. Een decus is zowel een sieraad 
als een deugd, zowel een ornament als een 
waardigheid; het is, bovenal, iets eervols, 
maar dan gezien als schoonheid. Glorie!

Vandaar dat decorum geen decorstuk is, 
noch van een klucht, noch van een treur-
spel; het decorum is het esthetisch reglement 
van de gehele, godganse cinema. Het is – nu 
nog steeds – het theater van de goden: mil-
joenen toeristen op weg naar het Parthenon 
– het gouden masker van de farao – 
Tutankhamon: miljoenen tickets – de bron-
zen driepoot van de overwinnaar – miljoe-
nen dollar alleen al voor de televisierechten 
– de beeltenis van de despoot – ontelbare 
munten, goud, maar ook: aluminium, anti-
monium, chromium, hafnium, ijzer, kobalt, 
koolstof, koper, lood, magnesium, mangaan, 
molybdeen, nikkel, niobium, palladium, pla-
tinum, rhenium, ruthenium, tantalum, tita-
nium, tellurium, zilver en zink. De goden, 
gewikt en gewogen: de likbaarheid toegepast 
en gemeten; gemeten en toegemeten: toebe-
deeld en uitgesmeerd over de naties en de 
volkeren. De Logos in haar glorieuze gedaan-
te. Het heil en het gloria-alleluja. Het deco-
rum is het aangezicht van de idolen.

De Kwestie 

Tot zover reikt de goddelijke paradox: dode-
lijke ongenaakbaarheid versus redelijke toe-
schietelijkheid (lees: materiële zegeningen). 
Hier, echter, belanden wij recht in de zone 
van de kantiaanse tegenspraak: het no 
man’s land van ‘Logos/Rede’ tegenover 
‘Willekeur’. Vanaf  nu dienen we beter op 
het gebruik van hoofdletters te letten: Tot 
hiertoe waren die min of  meer grammati-
caal geregeld, nu wordt het spel hyposta-
tisch gespeeld, of  zo men wil, metafysisch. 
De ‘Rede’ blijft wel een woord, een discours, 
een redevoering, maar ze dient nu ‘trans-
cendentaal’ te worden opgesteld. Ze kan 
niet langer als een scheve streep de dierlijk-
heid van de menselijkheid scheiden, ze kan 
niet langer de likbaarheid van de goden 
garanderen als een machtswoord tegen de 
dood; ze dient nu te worden opgevoerd als 
een bovenbegrippelijk begrip: een wetma-
tigheid die aan de basis ligt van alle moge-
lijke wetmatigheden, een wet die men kan 
peilen maar niet bevatten. Tegenover een 
dergelijk allesoverstijgend principe zijn geen 
goden opgewassen; zelfs de dood is in het 
licht van de Rede niets meer dan een pathe-
tisch incident. Vermits tegenstrijdigheden 
slechts dialectische mankementen zijn, 
heeft de Rede zelfs geen ordentelijke tegen-
speler. Tegenover de orde slechts wanorde. 
Bij Kant een boze droom: de wellust als ont-
regeling. De ‘Willekeur’. 

Kant is niet de ontwerper van de Grote 
Onlikbare Aars – al zou Schopenhauer dit 
met plezier hebben vernomen – Kant is zelfs 
geen mens, hij is het prisma waarmee de 
moderniteit de idolen bekijkt die het paleoli-
thicum heeft ontworpen en die wij, in deze 
tekst, slechts konden begrijpen van zodra ze 
verschenen met lichamen van brons en met 
maskers van goud. Wat langs onze kant van 
het spectrum slechts zichtbaar wordt als 
‘beest’, als ‘god’ (zelfs als ‘afgod van het 
wilde denken’), is in feite trager dan rood en 
sneller dan blauw: Het is likbaar. Vanaf  het 
moment dat ‘likbaarheid’ een fysiologische 
term wordt of, hedendaagser nog, een 
lemma in het woordenboek van de neurosci-
ence, wordt zij meetbaar. Meetbaarheden, zo 
bleek uit het gedrag en het voorkomen van 
de bronzen goden, zijn altijd al getekend 
door de Logos/Rede; hoe zouden we de 
geschilderde beesten van Lascaux dan ‘lik-
baar’ noemen, tenzij als paradigma’s van 
een vergeten aisthèsis? 

De kwestie is dus niet de redelijkheid van 
de bronzen goden, noch van hun neolithi-
sche moeders, de kwestie is de redelijkheid/
onredelijkheid van de hedendaagse estheti-
ca en van het sleutelgat waardoor wij de 
‘Sixtijnse kapel’ van Lascaux bekijken. De 
kwestie is dus, met andere woorden, het 
gemak of  het ongemak waarmee we het 
werkstuk van een beelden-maker als ‘kunst-
werk’ accepteren. Als we de stelling omtrent 
de Grote Onlikbare Aars van de theologen 
willen aanhouden, hebben we een tweevou-
dig probleem: (1) wat is een ‘vergeten’ 
aisthèsis? (2) wat is de omslag tussen ‘lik-

baar’ en ‘onlikbaar’? Deze vraagtekens zou-
den overbodig zijn, mocht ons kijken gewikt 
en mochten onze woorden gewogen zijn.

Het Zelem

Iedereen kan zijn hond ‘Hond’ noemen. 
Zolang Hond mijn hond is, of  jouw hond, en 
niet de hond van de buren, is misschien niet 
iedereen geamuseerd, maar wellicht toch 
tevreden. Van zodra, echter, de baas van 
Hond volhoudt dat alle andere honden ‘kat-
ten’ zijn, is het grapje om zeep. Het wordt 
een wrede kwakkel als een simpel geval van 
taalkundige onzin ‘hermeneutisch’ geduid 
wordt of  – nog wreder – indien het zou 
begrepen worden als een milde vorm van 
theologische paranoia.

Ondertussen is deze simplistische grap 
wel degelijk uitgegroeid tot een multimedi-
ale hoax; de mysterieuze omzetting van 
‘honden’ in ‘katten’ is geslaagd: De eidōla
zijn ‘afgoden’ geworden, wat rest van hun 
likbaarheid is pornografie. Van zodra het 
decorum van de goden zijn glorie verliest 
wordt de glorieuze schoonheid een con-
sumptieartikel, het goud wordt geld, de 
mensenoffers worden gelegaliseerde moor-
den. De goddelijke cinema wordt een blasfe-
misch spektakel. We zijn hier niet in een 
nieuwe politico-religieuze fase beland, we 
bevinden ons in een andere dimensie: wij 
zijn ontvoerd door aliens!

Wat is dit toch dat mij helemaal omstraalt en 
dat mijn hart doorboort zonder het te verwon-
den. Ik gruwel en tegelijk brand ik. Ik gruwel 
voor zover ik er niet op gelijk. Ik brand voor 
zover ik er gelijk aan ben.6 Hier dienen we het 
‘Gans Andere’ te viseren – het Aliud, het 
Alienum – datgene wat zodanig onvergelijk-
baar is met wat ik ben, dat ik er ongemak-
kelijk van word; datgene, tegelijk, wat in mij 
gloeit als ontmoette ik mijzelf  in een waan-
zinnige spiegel. Voor dergelijke paranorma-
le gewaarwordingen hebben we de term 
‘mystiek’ ingevoerd als troost voor onze filo-
sofische remmingen.7 Toch was deze onver-
gelijkbare gelijkenis oorspronkelijk noch 
een mystiek raadsel, noch een therapeuti-
sche oefening: het was een legalistische dif-
ferentie. Laten we Gershom Scholem deze 
differentie toelichten:

Wat is er van God dat in de Theofanieën ver-
schijnt? De omtrek van deze vraag wordt door 
de terminologie van de Bijbel afgelijnd; hier 
wordt over een gestalte van God gesproken in 
twee verschillende begrippen. Het ene is temu-
na, afgeleid van min: ‘soort’ of  ‘gedaante’. Het 
duidt op het specifieke in de gestalte of  in de 
vormgeving. Het tweede gebod gebruikt deze 
term als verbod (Exodus 20: 4), het verbod 
namelijk om enige gestalte van iets in de hemel 
of  op aarde te maken voor cultische doeleinden. 
[…] Over de afgrond van de transcendentie die 
overbrugd wordt door de openbaring, komt 
enkel de stem van God, geen enkele andere 
gedaante. […] ‘Want geen mens die mij ziet kan 
nog leven’ impliceert niet dat God wezenlijk 
gestalteloos is, eerder het tegendeel. […] In dit 
opzicht is het tweede begrip uit de Thora 
(Genesis 1: 26, 27; 9: 6) al even merkwaardig: 
Zelem ‘Elohim, enkel gebruikt in verband met 
de schepping van de mens en, in zekere zin, het 
trefwoord voor alle antropomorfe uitspraken 
over God. Zelem betekent ‘plastisch beeld’ in 
het Hebreeuws. […] Als evenbeeld van een 
hemelse, maar niet noodzakelijk lichamelijke 
structuur doorliep dit begrip Zelem alle stadia 
van duiding en herduiding die, al naargelang de 
wenselijkheid, de nadruk op de goddelijke trans-
cendentie en de opvatting van God als een geest 
steeds meer versterkten.8

De Israëlitische legalisten hebben het zelf  
gezocht: bij zoveel aanmatiging konden de 
goyim hun eigen oren niet geloven, en als ze 
dan toch de moeite deden om zich bij het 
zelem iets voor te stellen dat het overdenken 
waard was, kwamen ze terecht bij filosofi-
sche monsterlijkheden (‘transcategoriale 
categorieën’) of, nog onverdraaglijker, bij 
heidense theosofen. Nochtans had (de stem 
van) God zelf  al gezegd over zijn onderhoud 
met Mozes: ‘Van mond tot mond spreek ik 
tot hem, duidelijk verstaanbaar en niet in 
raadsels, en hij ziet de gestalte van God’ 
(Numeri 12: 8). De Thora is immers geen 
epistemologisch traktaat, het is een uiterst 
precies gestipuleerd contract. Woord voor 
woord gedicteerd, letter naar letter opgete-
kend, opgeborgen in een kluis, rondge-
sjouwd door woestijnen en door vijandige 
gebieden. Het Hebreeuwse Berith is de juiste 

naam voor de ganse opzet, in het 
Nederlands: ‘convenant, verdrag, verbond’. 
Als Zelem ‘Elohim al een beeld is, dan wel 
van het huishoudelijk reglement van een 
buitenmatig despotische despoot. Het kan 
immers maar verschijnen door het deco-
rum van de andere despoten te doen ver-
dwijnen. Desnoods met zwavel en vuur, 
maar eerst en vooral door al hun offerge-
zangen te bestempelen als blasfemie, en 
hun zangers – volgens voorschrift – te laten 
stenigen. De oprichting van de Grote 
Onlikbare Aars is dus geen historisch com-
plot, het is zelfs geen monumentale gebeur-
tenis; de Grote Onlikbaarheid is een mimeti-
sche vergissing.

De Mimèsis 

…in het Hebreeuws zijn de klinkers geen letters. 
Daarom zeggen de Hebreeuwen dat ‘de klinkers 
de ziel zijn van de letters’ en letters zonder klin-
kers ‘lichamen zonder ziel’. Om dit onderscheid 
tussen letters en klinkers te verduidelijken, kan 
men […] het voorbeeld van de fluit nemen met 
de vingers die haar beroeren om te kunnen spe-
len; de klinkers zijn de klank van de muziek; de 
letters zijn de gaten die geraakt worden door de 
vingers.9

Spinoza’s vergelijking van het Hebreeuws 
met een fluit, bespeeld door het manipule-
ren van de gaten, is niet zomaar een linguïs-
tische witz. Gezien Spinoza’s ketterse condi-
tie is het een niet mis te verstane afrekening 
met het lettergegoochel van de Kabbala en, 
bij uitbreiding, van alle door een godheid 
geopenbaarde uitspraken. Indien de Thora 
een goddelijke partituur is, dan wel een bij-
zonder balorige. Hoe toornig of  hoe xeno-
foob het despotische dictee ook moge zijn, 
het is en blijft een ‘vertoog’; en, juist zoals 
alle andere vertogen, een talige ‘voorstel-
ling’, een ‘mimetische’ constructie. Het 
Zelem ‘Elohim, daartegenover, is niet voor-
stelbaar; het is – dat maakte Scholem ons 
duidelijk – ‘het evenbeeld van een hemelse, 
niet noodzakelijk lichamelijke structuur’. In 
termen van de gnostici en van mystiek aan-
gelegde theologen klinkt het nog verheve-
ner: tou aoratou morphè, ‘de vorm van het 
onzichtbare’. Voor niet-ingewijden is een 
‘onvoorstelbare voorstelling’ hoogstens een 
ongelukkige woordcombinatie, voor legalis-
ten is het de zelfverwekking van de Wet. 
Sōma tès alètheias: ‘het Lichaam van de 
Waarheid’! 

In 1656 werd Spinoza, op gronden die 
eerder met de kleine lettertjes van de Wet te 
maken hadden, verbannen uit de Joodse 
gemeenschap. Mocht het over het ‘Lichaam 
van de Waarheid’ gegaan zijn, hij had geste-
nigd kunnen worden.

De installatie van de Grote Onlikbaarheid is 
dus geen louter ceremoniële kwestie; samen 
met het aangezicht van de idolen – hun ‘deco-
rum’ – wordt de mimèsis zelf  verbeurd ver-
klaard. De goddelijke mimesis van de prehis-
torische beeldhouwers en schilders wordt een 
archaïsch ritueel, een heidense onderwor-
penheid, een blasfemische verering. De mimè-
tès (degene die het mimèma/’voorgestelde’ 
maakt) wordt een ‘nabootser’ en, op het einde 
van de rit, een ‘toneelspeler’. Bij Plato zit de 
mimètès nog op de schreef  tussen schijn en 
werkelijkheid, maar in het alledaagse Grieks 
is een mimètès tōn grammatōn – dan al – een 
ordinaire vervalser.

De goddelijke mimesis van de prehistorie 
was nochtans geen liturgische bezigheid, 
geen vrome imitatie; het was zeker geen 
voorgeprogrammeerd gedrag: Het is pas als 
de goden namen krijgen dat er sprake kan 
zijn van een cultische transactie. Van zodra 
de legalisten, of  het nu profeten zijn of  filo-
sofen, het begrip ‘voorstelling’ beginnen 
verdenken van enige voorsprong op hun 
eigen termini, wordt het opengesneden tot 
een tweeterm: ‘model & kopie’. Het model is 
steevast ‘echt’, de kopie een verraderlijke 
verschijning. Wie echter ooit de Rokeby 
Venus van Velázquez heeft kunnen bekijken, 
heeft kunnen zien dat het ‘model’ altijd al 
verdwenen was en dat de ‘kopie’ een fictie is 
voor kleurenblinde idioten. Het punt is dat 
de term ‘mimèsis/voorstelling’ geen naam is 
voor een verschijning of  een verschijnsel, 
maar voor een wijze van verschijnen. Venus 
komt tevoorschijn – als zij al tevoorschijn 
komt – van zodra het ‘observeren/doden/
opeten’ een gezicht krijgt (een aanschijn, 
een zichtbare gestalte). Vandaar dat de god-
beesten van Lascaux hier werden opgevoerd 
als eidōla: de voorgestelde gestalten van de 

Grote Likbaarheid. Het ‘voorstellen’ is dus 
een correlaat van ‘zien’, maar dan wel van 
een ‘zien’ dat ‘stelt’ of  ‘instelt’. Ik noemde 
dit correlaat al: ‘aisthèsis’; waarom, dan, 
een ‘vergeten’ aisthèsis?

De Alètheia

Eigenlijk is de uitdrukking ‘vergeten aisthè-
sis’ een beleefdheidsformule: De esthetica 
die haar sinds de 18de eeuw heeft proberen 
te thematiseren is een regelrechte lapsus, 
misschien wel geen al te simpele verspre-
king, maar niettemin een Fehlleistung. De 
Aesthetica (1750) van Baumgarten matigde 
zichzelf  een nieuwe wetenschappelijke sta-
tus aan – het was zelfs een daad van verzet 
tegen de eeuwenoude geringschatting van 
de sensibilia (zintuiglijke gewaarwordingen) 
– maar haar nieuw geconstrueerde aisthèsis
is en blijft een kwestie van ‘waarschijnlijk-
heid’. Een kwestie, met andere woorden, 
van gradatie van de ‘waarheid van de 
schijn’. Concreet gesteld: Een esthetisch 
object, een aisthèton, is misschien niet 
‘waar’, maar het is op de een of  andere 
manier ‘aannemelijk’.

Het waarschijnlijke omvat datgene wat waar is, 
en zeker voor het verstand en de zintuigen; ook 
wat zeker is voor de zintuigen, maar niet voor 
het verstand; ook nog wat logisch én esthetisch 
waarschijnlijk is, of  wat logisch onwaarschijn-
lijk is maar esthetisch waarschijnlijk, of, uitein-
delijk, wat esthetisch onwaarschijnlijk is maar 
waarschijnlijk in zijn geheel begrepen, of  dat-
gene waarvan de onwaarschijnlijkheid niet evi-
dent is.10

De toon is niet enkel scholastisch, 
Baumgarten benadrukt met genoegen de 
aristotelische herkomst van zijn terminolo-
gie en van zijn argumentatie. Ook al schrijft 
hij zijn Aesthetica in het Latijn, toch gebruikt 
hij het Griekse eikos om het Latijnse verisimi-
lis (gelijkend op waarachtig: geloofwaardig) 
nog ondubbelzinniger op te stellen als cen-
trale term van zijn esthetisch vertoog. Eikos
wordt niet enkel gezegd van een beeld of  
van een gelijkenis (eikōn), in de aristoteli-
sche logica wordt het ook gebruikt voor een 
probabele propositie: niet waar, niet vals, 
maar redelijk aanvaardbaar. Het kost blijk-
baar meer moeite om de Griekse methode 
toe te passen op de idolen dan de 
Hebreeuwse. De logische weg mag dan wel 
niet zo wreedaardig zijn als de profetische, 
uiteindelijk is de verwerping van de Grote 
Likbaarheid een even pijnlijke operatie. 

Het zal nog tweehonderd jaar duren voor-
aleer de moderne esthetica loskomt uit de 
houdgreep van de logica. Maar samen met 
haar logische aanspraken, verliest ze dan 
meteen haar metafysische status: Van zodra 
Martin Heidegger de filosofie gaat bevragen 
op haar ontologische principes, zal hij – 
zowel schertsend als belerend – het ‘meta-’ 
van de metafysica beschouwen als een his-
torisch vastgelopen vorm van beeldspraak. 
‘Metafysica’ is metafoor! Tegenover de 
apodeiktische waarheden (‘logisch noodza-
kelijke oordelen’) van de filosofische traditie, 
ontwikkelt Heidegger een metafysisch af-
gebouwde waarheid: hij leest de Griekse alè-
theia als een presocratische ‘onverborgen-
heid’11; hij laat haar de ver-borgenheid van 
het Zijn ‘ont-bergen’. Het beeld van een Zijn 
dat zich – weliswaar met vallen en opstaan 
– als ‘Waarheid’ onthult, of  zal onthullen, 
lijkt verdacht veel op het ‘Lichaam van de 
Waarheid’ van de theologen. Maar 
Heidegger zou zo een verdenking als een 
typisch metafysisch misverstand hebben 
afgedaan; Het exegetisch geraaskal omtrent 
de onafwendbare komst van een soort hei-
deggeriaanse Openbaring12 heeft hem 
sindsdien vrijgepleit – ex absurdo – van een 
overdreven belangstelling voor taalkundige 
gewelddadigheden en semantische haar-
klieverijen. 

Voor Heidegger wordt de ‘Waarheid’ op 
het getouw gezet door het ‘kunstwerk’. Dit 
is de eerste keer dat we omtrent het deco-
rum van de goden iets vernemen dat niet
klinkt als een legalistische dwangmaatregel 
of  als een filosofische terechtwijzing, en 
onmiddellijk wordt de werkzaamheid van 
de kunsten al begrepen als een onthulling. 
‘Onthulling’: revelatio in het Latijn en apoka-
lypsis in het Grieks, twee woorden die allebei 
letterlijk een ‘sluier’ (velum, kalymna) 
oplichten. Tegelijk echter, twee hoogst alar-
merende semantische verwanten van 
‘openbaring’. Het Zelem ‘Elohim is hier bijna 
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testamentair te vernemen. Het is niet voor 
niets dat sommige heideggerianen in het 
pseudoheideggeriaans gaan raaskallen zijn 
van zodra ze de al te vertrouwde termen in 
een nieuwe syntaxis zagen opdagen. Hun 
waarnemingsvermogen was immers bij 
voorbaat al aangetast door het geschreeuw 
van een tweekoppige engelbewaarder. De 
ene mond roept onophoudelijk: ‘Blasfemie!’, 
de andere: ‘Sofisterij!’ Voor sommigen moet 
het zelfs ondoenbaar zijn geweest om de 
twee vermaningen van elkaar te onder-
scheiden. De boodschap, daartegenover, 
omtrent het oplichten van de sacrale of  van 
de metafysische sluier was geen toelichting 
bij een Wet, noch de oplossing van een dia-
lectisch raadsel: Heidegger was bezig de voor-
hang van de tempel te verschuiven.

Heidegger probeerde het Fanum als een 
‘kunstwerk’ te bekijken. Dat hij daarmee de 
likbaarheid van de goden overliet aan de 
kooplieden, zal hem geen traan hebben 
gekost. Integendeel, hij moest die afgang 
zelfs niet overdenken, hij hoefde hem enkel 
te constateren. Het decorum van de goden 
was immers altijd al het wingewest geweest 
van roekeloze usurpators: van farao’s tot 
barbaren, van caesars tot magnaten, van 
Sixtus IV tot Guggenheim.

Het in-werking-zetten van de Waarheid stoot 
het Ongehoorde omhoog en stoot, tegelijk, het 
passende [het ‘decet’!], of  wat men als passend 
beschouwt, om. De in het kunstwerk zich ope-
nende waarheid is uit wat tot hiertoe gold nooit 
te staven of  af  te leiden. Wat tot hiertoe geldig 
was wordt in zijn afgeperkte werkelijkheid 
weerlegd door het kunstwerk. Datgene wat 
Kunst sticht, kan daarom nooit afgewogen en 
afgerekend worden door wat voorhanden is en 
waarover men kan beschikken.13

Het enige wat Heidegger nog restte te doen, 
was het decorum van de goden – de Grote 
Likbaarheid – over te laten aan speculatie-
zucht en geldingsdrang – het Grote 
Gesjacher. Om dit te kunnen doen moest hij 
het Fanum ontruimen. Het Zelem ‘Elohim, 
begrepen als de afgrondelijke Stem van God, 
wordt in het kunstwerk onthuld als inkap-
seling van de waarheid. Kunst wordt demys-
tificatie.

Wat een vreemde man moet Heidegger 
wel geweest zijn: Enerzijds wordt hij ver-
dacht van professionele collaboratie met een 
kwaadaardige politieke dystopie; anderzijds 
wordt zijn her-denken (zijn hermeneutische 
herlezing) van de westerse filosofische tradi-
tie omgebogen tot een wagneriaanse karika-
tuur: Götterdämmerung, de van God verlaten 
moderniteit. Dit alles terwijl hij het kunst-
werk daar weghaalde waar de kunstmarkt 
druk doende was het te installeren: op de 
plek van de transcendentale illusie. Als was 
hij een helderziende, zag hij de kunst reeds 
aan het werk waar de waarheid nog moet 
aankomen. Wat voor Heidegger de allereer-
ste sprong was van de kunst, het open-stel-
len van wat verborgen is gebleven, werkt 
voor het kunstbedrijf  als het allerlaatste 
negatief  in een vicieuze cirkel. Van zodra we 
buiten het ‘geschieden’ van de onverbor-
genheid vallen, komen we terecht op de 
marktplaats van het make-believe. In de toe-
eigening van het opengestelde wordt het 
decorum van de goden een decoratieve 
knipoog, hun likbaarheid wordt een gehei-
me clausule. De ‘vergeten aisthèsis’ is gepriva-
tiseerd, het posthistorische likkebaarden kan 
beginnen.

Metakinèsis [verplaatsing, verschuiving, 
verandering, ontwrichting]14

Een goochelaar is een performer waarvan 
alleen het imbeciele gedeelte van het publiek 
gelooft dat hij echt kan toveren. De tickets 
voor de magic show worden grotendeels 
gekocht door mensen die naar illusies 
komen kijken en niet naar mirakels. De goo-
chelaar is geen acteur, hij voert geen louche 
magiër op met bovennatuurlijke gaven – 
tenzij dan om te lachen. Hij speelt geen rol, 
hij is gewoon een gehaaide entertainer. Hij 
is wat je ziet, en zelfs zijn konijn is echt. Het 
suspension of  disbelief  voor wat zich afspeelt 
op de scène betreft noch de goochelaar, 
noch het konijn: Het gaat hier over de 
geloofwaardigheid van mijn zintuigen. Een 
halve minuut geleden zou ik nog gezworen 
hebben dat er geen konijn in de hoed zat! 
Toch zit de kick van de illusie niet in de 
onbetrouwbaarheid van onze ogen en oren, 
maar in de betoverbaarheid van ons ver-

standelijk vermogen. We gaan kijken naar 
de goochelaar omdat we bij voorbaat weten 
dat hij ons ‘gezond verstand’ in het ootje zal 
nemen.

Het gezonde verstand! Alleen al de uit-
drukking verraadt onze onrust omtrent 
reikwijdte en beschikbaarheid van ons 
denkvermogen. Bij René Descartes, de foun-
ding father van het moderne rationalisme, 
wordt deze eeuwenoude, filosofische schop-
steen een regelrechte obsessie. Hij zet een 
plan op om deze onrust te bestrijden: ‘de 
methodische twijfel’. Van nu af  aan dient 
elke ware uitspraak het logische gevolg te 
zijn van een vorige ware uitspraak of  van 
een onbetwijfelbare distinctie. Claire et dis-
tincte is zijn motto, een denkleuze die al bij 
het eerste kruispunt een salto moet maken 
om een botsing te vermijden. Wat als het 
‘Cogito’ geen vuurvaste verbinding is tus-
sen Rede en Denken? Wat als een kwaadaar-
dige demon de gelijkschakeling tussen intel-
lectus et rei systematisch komt verstoren? 
Wat als dit samenvallen van het denken en 
de wereld opgezet spel is – bedrog, illusie? De 
enigszins sukkelachtige transcendentale 
deductie waarmee Descartes zijn strategie 
nog wou redden, was de introductie van een 
goddelijke garantie. Of, anders uitgedrukt, 
de mise-en-scène van een godheid die zich 
borgstelt voor het incidenteel karakter van 
het menselijk feilen. Descartes’ god was een 
anti-illusionist! De oude aristotelische 
homoiōsis (gelijkschakeling) was geen defi-
nitie meer, hier werd het een axioma. De 
goochelaar had verloren, de wiskundige tri-
omfeerde. Dacht Descartes!   

Daartegenover is Martin Heideggers den-
ken geen methodologie, het is Sprachwerk. 
Dat heeft hij met groot vertoon van morfo-
logische ombuigingen en van drieste ety-
mologische wendingen uitputtend bewe-
zen. Hij heeft het telkenmale – en met grote 
nadruk – zo genoemd; in 1959 heeft hij er 
een verhandeling aan gewijd: Unterwegs zur 
Sprache. Voor Heidegger is Sprachwerk geen 

taalkunde, het is eerder een equivalent van 
Handwerk, maar dan begrepen als 
Kunstwerk. Op het laatst zal de relatie tussen 
denken/spreken/dichten zelfs zo bepalend 
worden voor het begrijpen van zijn oor-
spronkelijke ‘ontologische differentie’ (in 
Sein und Zeit) dat die als het ware verdwijnt 
achter een horizon van Waarheid. 
Misschien is het daarom dat Heideggers 
Sprachwerk – zowel als filosofisch standpunt 
als qua discursieve praktijk – veelvuldig ver-
dacht is van een eigenzinnig soort postmo-
dern mysticisme. Richard Rorty, een zelfbe-
noemde pragmatist en een bij naam 
genoemde postmodernist, heeft deze aantij-
ging op spitse wijze uitgeklaard:

In mijn lezing van deze twee grote filosofen 
[Heidegger en Wittgenstein] kruisten zij elkaar 
rond het midden van hun carrière, elk in een 
andere richting. Wittgenstein startte, in zijn 
Tractatus, van een standpunt dat, voor een 
pragmatist als ikzelf, veel minder verlicht lijkt 
dan dat van Sein und Zeit. Maar, waar 
Wittgenstein verder ging in de richting van het 
pragmatisme, kwam hij Heidegger tegen die de 
andere weg opging – wegtrekkend van het prag-
matisme naar dezelfde escapistische toonaard 
waarin de Tractatus was geschreven. Daarbij 
probeerde hij in het ‘denken’ het soort sublieme 
hoogte te bereiken dat de jonge Wittgenstein had 
ontdekt in de logica. De richting die Wittgenstein 
insloeg, leidde hem tot een radicale twijfel over 
de notie ‘filosofie’ als kennisverstrekker, en naar 
een naturaliserende opvatting over filosofie; een 
filosofie ontdaan van transcendentie, als een 
vorm van therapie, als een technè eerder dan als 
een prestatie van de theōria. Heidegger was 
aangetreden met juist hetzelfde soort twijfels. 
Maar hij kon die blijkbaar niet hard maken, en 
zo kwam hij er uiteindelijk toe het ‘Denken’ uit 
te vinden als een substituut voor wat hij ‘meta-
fysica’ noemde. Dit bracht hem ertoe om over 
taal als over een quasi-godheid te spreken, een 
taal waarin wij leven, bewegen, en verblijven; 
daarbij werd alle voorafgaande Denken gezien 

als een afgesloten geheel, als een verhaal dat nu 
volledig uitverteld was.15

Hoe zorgvuldig Rorty de verschuiving in 
Heideggers denken ook omschrijft, hij heeft 
de mogelijkheid dat Heidegger een gooche-
laar was, blijkbaar nooit overwogen. Het 
betoverend vermogen van Heideggers spraak 
is, inderdaad, van een orde die de woordeloze 
goochelaar nauwelijks kan beogen; en ter-
wijl de goocheltoer slechts een kortstondige 
cognitieve kick oplevert bij een gretig publiek, 
is Heideggers herdenken van de metafysica 
een niet aflatend spiegelgevecht met het illu-
sionisme van de Waarheid. Het is, goochel-
kundig gezien, de strafste krachttoer die ik 
ooit heb gezien: het uitspelen van het illusio-
nerend vermogen van de taal tegen de des-
illusie van een godgegeven Waarheid. De 
Waarheid, de alètheia: nu is ze er, nu is ze 
weer weg! Ver-borgen – ont-borgen!

Met Heideggers Waarheid/alètheia heeft 
het postmoderne kunstwerk het goed 
getroffen: De likbaarheid van de kunsten 
had hij nagelaten aan de idolen van de 
marktplaats die, zoals we ondertussen 
weten, celebrities zijn geworden; de onlik-
baarheden had hij, bovendien, verschoven 
naar een immer wijkende horizon, een ein-
der van Waarheid. Hierbij was de kantiaan-
se kunstliefhebber – de belangeloze liefheb-
ber van het Schone – terecht uit de 
vergelijking verdwenen: De toeschouwer 
was niet langer een oordelend subject, hij 
was ofwel een consument geworden (een 
‘shopper’ of  gewoonweg ‘fan’), ofwel een 
door het ver-bergen/ont-bergen aangespro-
ken wezen. Toch is Heideggers helderziend-
heid geen Guide Michelin voor het 21ste-
eeuwse kunstbeleven; noch het moderne, 
noch het postmoderne likkebaarden konden 
hem tot enige frivoliteit bewegen. Hij had de 
juiste kaart getrokken, hem kon geen esthe-
tisch gezwets meer worden verweten.

Maar hier komt de aap uit de mouw: Zou 
het niet kunnen dat Heidegger de (vergeten) 

Marcel Duchamp
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aisthèsis al te haastig had ‘af-gebouwd’ als 
een niet langer relevante kwestie van schijn 
en zijn? Stellen we de vraag nog scherper: 
Had hij door het kunstwerk aan het werk te 
zetten ten gerieve van de Waarheid, de 
aisthèsis niet vóór de kar gespannen van de 
filosofie? Een eerste hint, een tegenvraag, 
krijgen we al onmiddellijk van Heideggers 
esthetische vader. In Zur Genealogie der 
Moral (1887) wijdt Friedrich Nietzsche heel 
zijn Dritte Abhandlung aan de kwestie: ‘Wat 
betekenen ascetische idealen?’ Van 
Nietzsche is algemeen bekend dat hij de 
mikpunten van zijn onheilige toorn met een 
ongewone zin voor doelgerichtheid uitkoos; 
we weten dus al bij voorbaat dat de combi-
natie ‘ascese’ x ‘ideaal’ ons zal verbazen met 
sarcastisch vuurwerk. Via de door hem als 
quasi-puberaal geschetste ‘esthetische con-
templatie’ van Schopenhauer mikt hij recht 
op de hautaine distantie van de filosofie: 
Pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosop-
hus, FIAM! (De wereld mag vergaan, maar 
laat er filosofie zijn, laat de filosoof  er zijn, 
laat MIJ zijn!) (III, 7).

Men ziet, dat zijn geen omgekochte getuigen, 
deze filosofen, geen rechters over de waarde van 
het ascetisch ideaal! Ze denken aan zichzelf  – 
wat hebben zij met ‘heiligheid’ te maken! Ze 
denken daarbij aan wat precies voor hen het 
allernoodzakelijkste is: vrij te zijn van dwang, 
van stoornis, lawaai, van zaken doen, van plich-
ten, zorgen; een helder hoofd hebben; dans, 
sprong en vaart van gedachten; goede lucht, ijl, 
helder, droog, zoals de lucht op grote hoogte is, 
waar alle animale leven geestrijker wordt en 
vleugels krijgt; rust op alle benedenverdiepin-
gen; alle honden keurig aan de ketting gelegd; 
geen geblaf  van vijandigheid en van onbehou-
wen rancune; geen knaagwormen van gekwets-
te ijdelheid; discrete en onderdanige ingewan-
den; vlijtig als een molenwerk, maar dan in de 
verte; het hart vreemd, onwerelds, postuum; ze 
denken – alles bijeen genomen – bij het asceti-
sche ideaal aan het vrolijke ascetisme van een 
vergoddelijkt dier dat begint te vliegen en dat 
meer boven het leven zweeft dan dat het rust. 
(III, 8)

Het lijkt wel of  hier, in dit portret, Heidegger 
aan het skiën is, ondertussen de rekening 
vereffenend van wat er – volgens hem – nog 
rest van de gehele metafysische beschaving: 
das Ge-stell. Maar het allervreemdste beeld-
effect moet nog komen:

Gelijk waar de geest vandaag nog streng, krach-
tig en zonder valsmunterij aan het werk is, kan 
hij verder zonder enig ideaal […] behalve dan 
dat hij de waarheid wil. Deze wil echter, deze 
rest van een ideaal, is – geloof  mij vrij – dit 
[ascetisch] ideaal zelf  in zijn strengste, meest 
spirituele formulering, op en top esoterisch, 
ontdaan van alle inkleding, alles behalve zijn 
rest, maar zijn kern. (III, 27)

Een ongewoon chiasme! De kern van de 
zoektocht naar de – steeds weer wijkende – 
waarheid is de steeds meer verdekt opgestel-
de machtswil van de filosoof  zelf ! De ver-
dekte opstelling van het machtsdenken: de 
esoterische stellingname. De steen der wij-
zen! De geheime leer, maar dan ontdaan 
van zijn theologische gewaden en van alle 
metafysische buitenissigheden. Dergelijke 
uitdaging vanwege Nietzsche – ‘een van de 
meest stille en schuwe mensen’ – kan 
Heidegger onmogelijk laten liggen: de meta-
kinèsis is in aantocht. Komt dit zien! De ver-
wisseling van plaats, de verschuiving van 
de wervels. The time is out of  joint, zou een 
dichter zeggen.

De geschiedenis is uit haar voegen gebar-
sten: het nadenken, het weten, de herinne-
ring, het memoriseren, Mnemosyné, de 
muzen, Apollo, de goden, het decorum. De 
jihad en de triomfantelijke democratie: 
Kriegsspiel of  Spektakel? 

De (vergeten) aisthèsis

Met deze ontwrichting van de ruggengraat 
van de westerse geschiedenis, inclusief  haar 
metafysische pretenties, heeft het postmo-
derne kunstwerk het – nogmaals – zeer 
goed getroffen. Waar het kunstwerk in eeu-
wen van onverdachte goedgelovigheid nog 
een onderdeel was van de technieken van 
het decorum, daar is het nu een ondeelbaar 
getal geworden: een nummer van de canon. 
Men bemerke de canonisering! De (voor)
geschiedenis wordt opgeschreven: van een 
nummering voorzien, de pedigree nauw-

keurig nagetrokken, concordantietabellen 
opgesteld, maten nagemeten, bibliografi-
sche data hier, biografische data ginder, 
commentaren in cursief, verwijzingen en 
getuigenissen. Signatuur getoetst, getest, 
gescand, radiometrisch vergeleken. Het 
kunst-werk is een kunst-stuk (piece of  art/
art piece) in een inventaris. Catalogue raison-
né is geen technische term meer voor een 
papieren museologische machine, het bete-
kent van nu af  aan: certificator universalis
van het ‘oeuvre’. Op die manier wordt het 
kunstwerk autogeen: het ontstaat uit zijn iden-
tificatie. 

Het Liber Veritatis van Claude Gellée (dit le 
Lorrain) heeft vele digitale volgelingen en, in 
tegenstelling tot het origineel, hebben die 
veel betrouwbaardere registratietechnieken 
en © symbolen. Maar het is pas als we door-
hebben dat Claudes Liber Veritatis géén lijst is 
met eigenhandig geschreven geloofsbrieven, 
dat we nu – vele waarheden later – nog 
enigszins kunnen begrijpen dat een registra-
tienummer een index is en geen maan. Kijk 
naar de maan, niet naar de wijzende vinger!

Maar wie zou er – in Nietzsches naam – 
nog kijken? De eventueel welwillende toe-
schouwer (ik bedoel daarmee de oordelende 
kijker en niet de murw gezapte beeldenzap-
per) is bedankt voor zijn schoonheidslieven-
de diensten. Hij is, samen met geheel de ver-
lichte esthetica, verbannen naar het 
koninkrijk van het romantische kwijlen. 
Als Schopenhauer al afgedaan wordt als, 
om beurten, een smachtende escapist of  
een knorrige Duitser, hoe zou dan het hyste-
risch sentimentalisme van het hedendaagse 
facebookpubliek de ‘esthetische contempla-
tie’ van de burgerlijke Aufklärung kunnen 
omkeren, laat staan revitaliseren? De belan-
geloze kijker is van vóór het podium ver-
dwenen, en tegelijk is het gecertificeerde 
kunstwerk óp het podium verschenen. Dit 
kan geen toeval zijn, dit moet een streek zijn 
van de Geschiedenis, of  op zijn minst van 
het geglobaliseerde plan om de geschiedenis 
te herschrijven. Ondertussen hebben we 
met zijn allen begrepen – of  minstens ver-
nomen – dat zelfs de Geschiedenis is afge-
schreven. De haar toegedichte rol als podi-
um, of  als theater, is opgebruikt: wat zouden 
wij, post-historiekers, nog naar de schouw-
burg gaan? Wat zou zich daar nog kunnen 
afspelen dat niet al dagenlang te zien was op 
YouTube of  op een van de talloze instant 
interfaces? Zijn wij in de hemel aangeland? 
In een of  ander panoramisch nirwana? Of  
staan we stomweg voor een grijze ruis? 
Logo: EXIT?

Wenn man frei mich wählen liesse,
Wählt’ ich gern ein Plätzchen mir
mitten drin im Paradiese:
Gerner noch – vor seiner Thür!16

Dat Nietzsche liever aan de exit wou staan 
van gelijk welk paradijs, heeft noch de partij 
van de Progressie, noch de partij van het 
Hiernamaals hem ooit kunnen vergeven. 
De ene omwille van zijn hemeltergende 
blasfemie, de andere omwille van zijn gena-
deloosheid: zijn genadeloze afrekening met 
hun druk bediscuteerde toekomstvisioenen. 
Noch eeuwige gelukzaligheid, noch wereld-
se gerechtigheid! Noch God – noch Vrede! 
Welk paradijs dan ook, verloren of  gevon-
den, voor Nietzsche is dit allemaal negatie: 
‘nihilisme’. In zijn vocabularium (te vinden 
in de giftigste passages van zijn werk) is 
‘nihilisme’ het resultaat – niet enkel het 
resultaat, de cultus zelfs – van het ressenti-
ment, de meest dwingende, de meest lepe, en 
daardoor de meest verachtelijke van alle 
menselijke drijfveren of  motieven.

Het is daarom dat Nietzsche kan stellen dat 
het nihilisme niet louter een voorval is in de 
geschiedenis, maar de motor van de geschiede-
nis van de mens, begrepen als wereldgeschiede-
nis. Negatief  nihilisme, reactief  nihilisme, pas-
sief  nihilisme: voor Nietzsche is dat een en 
dezelfde geschiedenis, een geschiedenis afgeba-
kend door het jodendom, het christendom, de 
reformatie, de vrijdenkerij, de democratische 
ideologie, de socialistische ideologie enzovoort. 
Tot en met de laatste mens.17

De pastoors kwaad, de socialisten kwaad, 
zelfs de atheïsten krijgen het op hun zenu-
wen van zijn felle sneren. Ten einde raad, 
heeft men hem de kwade genius van de 
moderniteit genoemd, om hem daarna, niet 
zoveel later, te benoemen tot peetvader van 
het postmodernisme.18 Toch zijn al die ban-
vloeken en scheve eretitels vergeefse moeite: 
Nietzsche wist dat hij geen vrienden had – de 
vraag is of  hij die wilde – geen vrienden op 
filosofisch gebied, geen vrienden zelfs op 
posthistorische wijze. Hij is immers de filo-
soof  die de Grote Onlikbaarheid heeft probe-
ren te dynamiteren – of  dat nu de Grote 
Onlikbare Aars was van de theologen, of  de 
Grote Onkenbare Aars van de filosofen. Het 
heilige voorhangsel van het Fanum verschui-
ven, was zijn zorg niet: Hij was bezig het te 
verscheuren. Dit is meteen de reden waarom 
ik maar één posthistorisch idool kan vinden 
die de aisthèsis niet (!) was vergeten.

De ‘vergeten’ aisthèsis is hier, in deze tekst, 
al meerdere keren aan-gevoerd, om meteen 
te worden af-gevoerd als vraagteken. We 
moesten wachten op Nietzsches unzeit-
gemässe blik om de ergerlijke dwaasheid te 
kunnen peilen van het ‘vergeten’ van dit 
vermogen. Enkel de duistere spiegel die hij 
had voorgehouden aan Winckelmanns 
Apollo – hét paradigma van heel de estheti-
sche devotie – had de artistieke en intellec-
tuele incrowd pal op het voorhoofd getrof-
fen. Gevolg: Dionysus werd, fluks, de 
tragische onderkant van een voor de rest 

hoogverheven kunstbeleven. De kunstcriti-
ci hadden een nieuw cliché, de professoren 
schreven bipolaire theorieën, en de kunste-
naars – ach – die leefden zich uit in expres-
sionistische wildheidstaferelen. Maar hoe 
tragisch, bloederig, grof  en soms ook straal-
bezopen Nietzsches Dionysus ook moge zijn, 
het is een wijze god, wijzer dan een sileen en 
met meer zin voor humor dan alle Olympiërs 
samen. Het ongewone aan deze lucide god 
is dat hij zijn wijsheden al dansend verkon-
digt, en dat zijn levenslessen liedjes zijn. 
Spottend uit mededogen! Stralend van ver-
geten schoonheid!

Dat deze Dionysus een esthetiek verkon-
digt die haaks staat op zowat de gehele 
esthetische traditie (te beginnen bij 
Aristoteles’ ‘katharsis’, over Kants interesse-
loses Wohlgefallen, tot en met Schopenhauers 
pessimistisch escapisme) hebben we onder-
tussen wel begrepen, maar hebben we ook 
de moeite gedaan om die hoek van 90° in 
onze artistieke berekeningen mee te nemen? 
Gilles Deleuze noemt deze dwarse hoek de 
‘Pygmalionesthetiek’ van Nietzsche19, 
maar voor wie enkel de blote Galatea-
iconografie kent van de 19de-eeuwse pom-
piers, moet dit eerder een raadseltje zijn dan 
een verhelderende verklaring. Niet enkel 
maakt Nietzsche zich vrolijk over de estheti-
sche ‘onschuld’ van het likkebaarden bij 
‘jawel! een ongekleed vrouwenbeeld’ – dat 
konden we al raden – maar bovendien kan 
hij niet anders dan misprijzen hebben voor 
de hypocriete wijze waarop Stendhals pro-
messe de bonheur uit de esthetica wordt weg-
geredeneerd.20

Het Enthousiasme

De negatie van de belofte om zich gelukkig 
te voelen! Hoe ver kan de esthetica van de 
Grote Onlikbaarheid nog gaan? Nietzsches 
tegenaanval is snel en roekeloos: hij noemt 
de levendige verschijning van de goden een 
‘veel voorkomende hallucinatie’; niet omdat 
hij plots een voodoo-adept was geworden, 
maar omdat hij de reductie van de goden tot 
retorische figuren niet kan verdragen.21

Noch Sappho’s aanroeping van Aphrodite, 
noch zijn eigen dionysisch vertoog, meet hij 
met de maat van de burgerlijke estheet. Hij 
wil van diens contemplatieve stemmingen, 
noch van enige sentimentele dweepzucht 
nog iets horen. Voor Nietzsche is het duide-
lijk: Het inzicht in de goden komt van ver, 
het heeft helemaal niets te maken met de 
verhalen van historici en van filosofen. De 
kwestie van het eeuwenoude verschil tus-
sen de aisthèta (waarneembare dingen) en 
de noèta (weetbare dingen) maakt hem zo 
nijdig dat zelfs Spinoza het moet ontgelden 
– en Spinoza was dan nog een collega waar-
voor hij enige achting had! Wat is dat toch 
met dat eeuwige gezanik over het onder-
scheid tussen ‘weten’ en ‘zien’, vraagt hij 
zich af, om dan plots Spinoza in het vizier te 
krijgen die, nuchter als altijd, het ‘foute’ 
antwoord geeft. ‘Non ridere, non lugere, neque 
detestari, sed intelligere’ (Niet uitlachen, niet 
beklagen, ook niet verachten, maar ver-
staan) had Spinoza over ons menselijk 
begripsvermogen beweerd. Nietzsche voelt 
zich bij de neus genomen: ‘Wat is dat intelli-
gere uiteindelijk anders dan de vorm waarin 
juist die drie [aandriften] in één keer erva-
ren worden?’22 De snede tussen verstand en 
emotie die al zo oud is als het Grieks van de 
antieken, wordt hier, met één boze grijns, 
een filosofisch dwaalspoor genoemd. Het 
scheelt maar een haar of  Nietzsche ver-
denkt dit aloude onderscheid ervan een 
symptoom van zwakzinnigheid te zijn.23

In de Phaedrus laat Plato Socrates zeggen: 
‘onze grootste zegeningen verkrijgen we 
door waanzin’ (ta megista tōn agatōn hèmin 
gignetai dia manias), een gloeiendhete uit-
spraak die hij meteen tempert: ‘mits die 
mania een goddelijke gave is’ (theia mentoi 
dosei). Als de epistemologische nood het 
hoogst is, is de goddelijke redding nabij! 
Waar de ontologische streep getrokken 
wordt tussen het goede, het schone en het 
ware, dienen bovenwereldse ordeningen te 
worden ingeroepen. Voor wat niet door het 
verstand begrepen wordt, buitenmenselijke 
gaven. De ‘waarzegging’ van het orakel: 
Apollo. De roes en het ritueel: Dionysus. De 
schoonheid van de kunsten: de muzen 
(mousai). De dwang en de zegeningen van 
de liefde: Aphrodite en Eros. Telkens als het 
over de marges van de Logos gaat wordt één 
woord uit de kast gehaald: mainomai/’razen’. 
Een mainas is een dolle vrouw, maar ook een 

Douris (1ste kwart van de 5de eeuw v. Chr.)

Komos, roodfigurige psykter, Attisch, ca. 500-490 v.C., British Museum, Londen
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razende maenade; en als iemand bezeten is 
door liefde, dronkenschap of  puur jolijt, dan 
wordt hij manikos genoemd: Hij is dan bui-
ten zichzelf  getreden. Nochtans waren de 
goden – voor Plato en voor de rest van de 
verlichte elite – niets meer dan ‘pedagogi-
sche’ metaforen. De ‘lijfelijke’ hallucinatie 
van Nietzsche is hier al ver weg; ze wordt, 
zoals deze laatste telkens weer betoogde, 
aan de kunstenaars overgelaten. Of, als 
men het plaatje ook aan de achterkant wil 
uittekenen: aan de dronkaards, de wilde-
mannen en de proleten.

Nochtans lag de sleutel voor het open-
gooien van deze intellectualistische metafo-
riek in het vocabulaire dat de Grieken zelf  
gebruikten om de goddelijke razernij te 
beschrijven. Iemand die bezeten is door 
Pan, noemt men: entheos ek Panos (en-
theos!), en de maenaden zijn entheai gynaikes: 
‘door de god (Dionysus) bezeten vrouwen’. 
Hè enthousia of  ho enthousiasmos betekent 
zelfs in onze hedendaagse idiomen nog 
altijd wat het voor de oude Grieken beteken-
de: het gegrepen zijn door een buitenge-
woon besef, het geïnspireerd zijn, het 
onweerstaanbaar opgaan in iets, het dwe-
pen. Wanneer Aristoteles de verschillende 
stijlen van retoriek overloopt, vermeldt hij 
een bijzonder gekunstelde stijl, die hij aan-
gewezen vindt voor redenaars die hun 
publiek willen ‘grijpen’ door ‘enthousias-
me’; hij typeert hen als enthousiazontes. Dit 
is wel een stijl voor poëtische zielen, vindt 
hij. Op zijn zuinigst geformuleerd: ‘want er 
zit iets pakkends in poëzie’ (entheon gar hè 
poièsis). Of, nog meliger vertaald: ‘poëzie is 
immers een door de goden geïnspireerd 
ding’. Verder kan hij niet gaan, spreken 
gelijk Socrates in de Phaedrus is voor hem al 
op het randje: Dit is alleen maar pakkend 
omdat het ‘ironisch’ bedoeld is (entheon met’ 
eirōneias). De goden waren toen reeds afge-
daan – zoals Nietzsche ons had verteld – als 
retorische figuren, en als ze dan toch tevoor-
schijn moesten komen, dan was dat enkel 
om een kinderlijk publiek op een beschaafde 
manier te kunnen enthousiasmeren.

Pygmalion

Als we de Grote Onlikbare Aars van de 
Joodse legalisten een ‘mimetische vergis-
sing’ konden noemen, dan is dit inzicht dui-
delijk te danken aan de gestage vergifti-
gingsarbeid door de klassieke Griekse 
traditie. De likbaarheid van de goden werd 
een filosofische parodie; de goden werden 
enkel nog aanspreekbaar geacht met een 
dikke tongue in cheek, of  met de retorische 
truc van het compulsieve knipogen. De 
Joodse theologen hadden de goddelijke lik-
baarheden weg-geschreven, de Griekse filo-
sofen hebben ze weg-gelachen. Als 
Nietzsche beweert dat de goden zijn gestor-
ven van het lachen omdat ze lucht hadden 
gekregen van Jahweh’s monopolistische 
neigingen, dan is dat maar ten dele waar: Ze 
gingen dood omdat ze tegen de filosofie pro-
beerden terug te lachen. De omslag van lik-
baarheid naar onlikbaarheid was, zo beke-
ken, niet louter een kwestie van 
verdachtmaking van de mimèsis, het was op 
de eerste plaats het ongure gevolg van het 
salonfähig maken van de aisthèsis.

Aisthèsis, van het werkwoord aisthano-
mai, wordt in de meeste gevallen met profijt 
vertaald als ‘waarneming, perceptie’. Het 
heeft duidelijk iets te maken met de werking 
van al onze zintuigen, met ons gehele senso-
rium. Het is een ‘waarnemingsvermogen’ of  
een ‘wijze van gewaarworden’, breder dan 
alleen maar ‘horen’, ‘zien’, ‘proeven’, ‘rui-
ken’ en ‘tasten’. Vandaar dat een aisthètès
een toeschouwer kan zijn, maar ook een 
(fijn)proever; aisthètikos wordt gezegd van 
iemand die ‘perceptief ’ is, ‘opmerkzaam’, of  
‘sensitief ’, ‘gevoelig’. Sensibiliteit en 
opmerkzaamheid liggen hier heel dicht bij 
elkaar. Maar ook pijn is een esthetische 
gewaarwording, al weten we dat pijn lijden 
(pathèma) niet hetzelfde is als pijn voelen 
(aisthèma). Aisthèsis is dus blijkbaar een 
kenvermogen dat werkt via sensoren. Toch 
is het resultaat van dit sensoriële proces 
tegelijk een ‘besef ’ (!): wanneer Socrates 
wat staat te gekscheren met ene Dèmodokos 
zegt hij: ‘…want het kan gebeuren dat ik het 
over één ding heb en jij over iets anders, en 
als we een beetje verder geraakt zijn in ons 
gesprek, dan zouden we kunnen zien hoe 
belachelijk we wel zijn’ (aisthōmetha geloioi 
ontes).24 Te lezen als: ‘dan zouden we besef-
fen hoe belachelijk we wel klinken’.

Een aisthèma is dus niet zomaar een ‘waar-
genomen iets’, het is een besef. Het is een 
vorm van weten die we nog het best kunnen 
weergeven met het Engelse awareness: 
indringender dan alleen maar iets (verstan-
delijk) snappen of  kennen, emotioneler dan 
Spinoza’s intelligere. Als Euripides in zijn 
drama Iphigeneia haar laatste pleidooi laat 
houden met baby Orestes in haar armen, 
smeekt ze haar vader, Agamemnon, om 
haar leven: ‘Ween met mij, broertje, en bid 
vader om je zusters leven; want zelfs in klei-
ne kinderen is er een besef van het kwade’ 
(aisthèma tōn kakōn).25 De door de dialectiek 
ingevoerde tegenstelling tussen noèta (weet-
bare dingen) en aisthèta (waarneembare 
dingen) waar de gehele filosofische traditie 
zo zwaar op had ingezet26, berustte in feite 
op een semantische differentie van het 
Griekse taalsysteem. De noèsis/aisthèsis-
configuratie is een talig onderscheid, geen 
epistemologische oppositie. 

De kwestie met het semantisch veld van 
de ‘vergeten’ aisthèsis is, echter, geen zuiver 
dialectische overschattingsfout, ze dringt 
zich op van zodra we inzien hoe volkomen 
verschillend van onze moderne idiomen de 
Grieken onze mentale vermogens differenti-
eerden. Niet enkel maakten ze topologische 
distincties die nauwelijks te vatten zijn met 
onze psychologische categorieën, op de 
koop toe wezen ze die aan op plekken die wij 
slechts met veel filologisch gedoe kunnen 
lokaliseren. Ik noem er enkele – ongeor-
dend: phrèn of  phrenes (denken en spreken, 
maar ook willen, loc.: hart of  longen), thy-
mos (gewoonlijk vertaald als ‘gemoed, 
inborst’, ook begrepen als ‘zelf ’ (?), loc.: 
borst/longen), kèr of  kradiè (gedachten en 
gevoelens, loc.: hart), psychè (bewustzijn en 
intelligentie, loc.: als een soort adem in het 
hoofd, als een soort sperma/zaad in de sche-
del en het ruggenmerg, verwant met pneu-
ma), noös of  nous (intelligentie, verstand: 
verwant met aspecten van zowel thymos als 
psychè), cholos (sommige vormen van emo-
tie, loc.: lever/gal), daimōn (goede of  slechte 
inborst, dynamisch equivalent van bios/
levenssubstantie, loc.: hoofd of  hart). 

Als we dan toch de Griekse aisthèsis willen 
herdenken van vóór haar censurering tot 
ons hedendaags ‘esthetisch vermogen’, zul-
len we de wonderbaarlijke vervlechting van 
lichamelijke en mentale informatieproces-
sen (het moderne ‘mind/brain’-probleem) 
opnieuw moeten leren articuleren. Zo is de 
enige genealogisch juiste lezing van ‘esthe-
tisch besef ’, ‘aisthèton’, het besef  dat inge-
ademd wordt door de thymos.27 Het aisthè-
thon is een ‘inzicht’. Geen louter cognitief  
proces, maar een ‘geïnspireerde’ mentale 
stellingname. De ‘inblazingen’ door de mou-
sai/muzen zijn dus wel degelijk beeldspraak. 
Toch is dit geen infantiele metaforiek of  – 
erger nog – poetic licence: als de muze 
‘inblaast’, dan is dat een hyperbolisch state-
ment. De filosofische esthetica had op het 
verkeerde paard gewed, de noèta/aisthèta-
tegenstelling kan noch met ‘oordeelsvermo-
gen’ (Kant), noch met een gevoelsmatige 
respons (sensualisme) worden rechtgezet. 
Nietzsche had het juister voor: de waanzin 
komt – inderdaad – van de goden! Kunnen 
we Deleuzes raadselachtige uitspraak 
omtrent Nietzsches ‘Pygmalionesthetiek’ 
nu niet beter begrijpen? En, kunnen we nu, 
eindelijk, te weten komen hoe het ‘in-
geademde’ aisthèton wordt ‘uit-geademd’ 
tot een mimèma?

Pygmalion had een streepje voor bij 
Aphrodite/Venus: hij was zo geërgerd door 
het hoerige gedrag van de dochters van 
Propoetus en zo geschrokken van hun jam-
merlijk uitzicht, dat hij besloot geen sterfe-
lijke vrouw meer te beminnen. Zowel de 
publieke prostitutie als het quasi-versteende 
aangezicht van die Cypriotische vrouwen 
maken het aannemelijk dat Pygmalion 
eigenlijk verliefd was op Venus die, gezien 
haar goddelijke natuur, alleen maar in de 
vorm van een (niet zo dodelijke) priesteres 
of  van een marmeren beeld haar genegen-
heid kon tonen. Volgens Ovidius was dit 
allemaal opgezet spel: De tempelprostitutie 
was een straf  voor een gebrek aan eerbe-
toon aan de godin; het afstotelijk uitzicht 
een gevolg van het schaamteloos gedrag 
van de Propoetiden.28 We kunnen nauwe-
lijks over de spiegeling van de figuren van 
deze fabel heen kijken, en toch keert Ovidius 
het plaatje nóg eens om: Pygmalion maakt 
een ivoren beeld en wordt op slag verliefd op 
zijn werkstuk. Hij koestert zijn ivoren gelief-
de en verwent haar met parels, met gekleur-

de ballen en met exotische tranen van hars. 
Venus heel erg vertederd, uiteraard! De 
enige vraag die in dit verhaal niet kon wor-
den gesteld, stelt hij nu juist wel:

‘si dare cuncta potestis,
sit coniunx, opto’ non ausus ‘eburna virgo’
dicere Pygmalion ‘similis mea’ dixit ‘eburna’29

‘indien gij [O, Venus] zoveel kunt geven / 
dan bid ik u, geef  mij dan als vrouw – ‘ maar 
hij durfde niet zeggen ‘de ivoren maagd’ / 
dus zei Pygmalion ‘een die gelijkt op mijn 
ivoren [meisje]’.

Het einde van het verhaal kennen we: Venus 
geeft hem de nimf  Galatea als vrouw, een 
toverstreek waardoor de aanbeden godin 
eerst een ivoren beeld moest worden om, via 
een nimf, te veranderen in een vrouw. 
Pygmalion, van zijn kant, was geen beeld-
houwer – dat weten we al lang; hij was een 
Cypriotische koning die met de priesteres 
van de godin naar bed ging om toch maar 
zijn gouden troon te kunnen behouden. Of, 
misschien was Pygmalion juist wél een 
kunstenaar, een mimètès die het eerste post-
historische kunstwerk wou maken? 
Pygmalion – daar ben ik nu plots heel zeker 
van – was het eerste Europese personage 
waarvan vermeld is dat hij een vrijgezellen-
machine maakte.
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bij Homeros nog te lezen als ‘ik snak naar adem 
(Engels: gasp), ik adem in’. Wanneer Hector, in 
het vijftiende boek van de Ilias, een steen op 
zijn hoofd krijgt van Ajax, zit hij uitgeteld op de 
grond, snakkend naar adem (asthma). Door het 
ingrijpen van Zeus krijgt hij weer lucht: Hij 
haalt zijn thymos weer op, hij komt weer bij zijn 
positieven. Van iemand die aan de grond zit, of  
dat nu fysisch is of  mentaal, zegt men dat zijn 
thymos ‘smelt’ of  ‘wegsmelt’ (tèkein). De thymos
is dus, blijkbaar, zowel een orgaan (hart? 
longen? middenrif?) als een mentaal vermogen: 
‘de inborst’, ‘het gemoed’, ‘het bewustzijn’. 
Zelfs wij spreken nog altijd van ‘adem-
benemende’ schoonheden en van ‘harts-
tochtelijke’ gevoelens. Nog sterker: ‘geloven’ 
doen sommigen hartstochtelijk, weer anderen 
dan houden hartstochtelijk vast aan hun 
‘ideeën’. De Griekse thymos kan zowel 
ingeademd worden als uitgeademd, hij kan, 
zoals in veel Indo-Europese talen, niet enkel 
voelen en horen, hij kan zien en weten, en – 
wat wij dan weer een mooie beeldspraak 
zouden vinden – hij kan spreken. Bij Aeschylos 
roepen de vertoornde Erinyes: thymon aïe matèr 
nux, in verstaanbaar Nederlands te vertalen als 
‘luister naar mijn verontwaardiging, oh 
moeder van de nacht’. In het Grieks roepen ze 
echter: ‘Adem mijn thymos in, Moeder Nacht!’

28 Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon, X, 
p. 243.

29 Ibid., X, p. 276.

dewitteraaf_155.indd   31 17/01/12   23:18



De Witte Raaf  – 155 / januari – februari 2012 32

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Prof. Jan van Adrichem (Universiteit Utrecht)
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität 

Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen)

Submissions to De Witte Raaf  may be written in Dutch, English, 
French or German and sent to Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be) 
for consideration. Articles are subject to a process of  peer review; 
the final decision to proceed to publication rests with the Editor. 
All texts are published in Dutch.

The Arrival, the Assimilation and the Departure of  
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Verschaffel. Moderated by Koen Brams & Dirk Pültau
This panel discussion brings together four ‘participants’ in (and/or 
observators of) the debate on postmodernism in Flanders during the 
1980s (and thereafter). They discuss the arrival, the meaning and 
importance, as well as the end of  postmodernism in Flanders and 
abroad. The discussion ends with a diagnosis of  the position of  the 
intellectual in contemporary mediatized society.
Postmodernism – Cultural history – Flanders

Eddy Bettens – William Gaddis, The Recognitions 
This short essay treats the postmodern aspects of  William Gaddis’s 
novel The Recognitions. 
William Gaddis – literature – postmodernism

Sven Vitse – Ihab Hassan
This contribution reflects on the impact of  the book The Dismember-
ment of  Orpheus: Toward a Postmodern Literature (1971), written by the 
American literary theorist Ihab Hassan, on the discourses labelled 
‘postmodernism’. 
Ihab Hassan – literary criticism and history – postmodernism

Klaas Tindemans – Bertolt Brecht’s rejected heritage, 
or: postmodern theatre in Flanders, a mistake
This essay discusses the ‘postmodern’ generation of  the 1980s in Flem-
ish theatre, considering Jan Decorte, Jan Fabre and Needcompany, 
among others. Tindemans investigates the validity of  the critique lev-
elled at these theatre-makers of  being ‘apolitical’. He does so by subject-
ing them to the test of  Fredric Jameson’s theories on the relation 
between postmodernist culture and late capitalist society. Tindemans 
ends by stressing the importance of  these Flemish theatre-makers’ com-
plex relation to Bertolt Brecht’s views on emancipatory theatre practice.
Theatre history – Fredric Jameson – Bertolt Brecht

Christophe Van Gerrewey – Architectural Imagination 
between 1975 and 1980
This contribution describes the paradigm shift between modernism 
and postmodernism in architecture as it unfolded between 1975 and 
1980. It starts from a lecture delivered by Charles Jencks to a seminar 
entitled Architecture – Inner Town – Government, which took place 2-5 
June 1975 at the Technische Hogeschool Eindhoven (now the Techni-
cal University of  Eindhoven). It ends with the first Venice Architecture 
Biennale in 1980, and more particularly with the Strada Novissima, a 
fictional street with contributions executed in timber by 20 interna-
tional architects. Van Gerrewey thus traces an evolution from a point 
where the ‘crisis of  modern architecture’ is discussed in relation to 
reality, to a point where solutions are proposed within the realm of  fic-
tion, turning architecture into a simulacrum.
Charles Jencks – architectural criticism – postmodernism

Christophe Van Gerrewey – A Plan Written in the Stars. 
Conversation with Geert Bekaert on Postmodernism 
in Architecture
As a sequel to the preceding contribution this interview discusses the 
position of  Belgian architecture critic Geert Bekaert within the debate 
on architectural postmodernism. It starts in 1962 (when Bekaert first 
used the term ‘postmodernism’) and continues until the present, one 
of  the ‘chapters’ in the conversation being Geert Bekaert’s position in 
the aforementioned seminar at the Technische Hogeschool Eindhoven, 
where Bekaert likewise spoke. 
Geert Bekaert – architectural criticism – postmodernism

The Arrival, the Assimilation and the Departure of  
Postmodernism in the Netherlands. A discussion 
with Jeroen Boomgaard, Ger Groot, Arjen Mulder and 
Frank Reijnders. Moderated by Koen Brams & Dirk 
Pültau
This panel discussion brings together four ‘participants’ in (and/or 
observators of) the debate on postmodernism in the Netherlands dur-
ing the 1980s. They discuss the arrival, the meaning and importance, 
as well as the end of  postmodernism in the Netherlands. An important 
chapter discusses the book Van het postmodernisme published in 1985 
by Jeroen Boomgaard (one of  the panellists) and Sebastián Lopéz. The 
conversation ends with a discussion of  the end or continuation of  post-
modernism, and the arrival of  new paradigms. 
Postmodernism – Cultural history – The Netherlands

Herman Parret – Lyotard’s Postmodernism / Lyotard, 
the Netherlands and Flanders
Parret’s short essay describes the genesis of  Lyotard’s discourse on 
postmodernism as it appears in his two ‘postmodernist’ books, The 
Postmodern Condition (1979) and The Postmodern Explained (1986). In a 
short annex the author describes the content of  four lectures held by 
Lyotard in Belgium and the Netherlands.
Jean-François Lyotard – Postmodernism

Gijs van Oenen – Habermas and postmodernism
This short article focusses on the controversy between German sociolo-
gist and philosopher Jürgen Habermas and the ‘postmodernists’, with 
particular reference to the French philosopher Jean-François Lyotard.
Jürgen Habermas – Jean-François Lyotard – postmodernism

Ed Taverne – The more copies are circulating, the 
greater the desire for the original. Frans Haks as a 
practicing art historian
This concise article deals with one particular question: why did Frans 
Haks, director of  the Groninger Museum between 1978 and 1995, 
never use the term postmodernism, even though he was considered the 
supreme example of  a ‘postmodernist’ curator and museum director?
Frans Haks (1938-2006) – Groninger Museum – Alessandro 
Mendini

Rogier Schumacher – ‘When you make it explicit, the 
value has gone’. Conversation with Paul Groot on the 
postmodernist discours in the magazine Museum-
journaal
This interview with Paul Groot, former editor-in-chief  (1980-1989) of  
the Dutch art magazine Museumjournaal, discusses the way various 
discourses labelled as ‘postmodern’ influenced his policy.
Museumjournaal – Paul Groot – postmodernism – Jean Baudrillard

Stefaan Vervoort – Glenn Adamson & Jane Pavitt 
(red.), Postmodernism: Style and Subversion, 1970-
1990. On the book accompanying the postmodernism 
exhibition in the Victoria & Albert Museum (London)
Vervoort reviews the book published on the occasion of  the exhibition 
Postmodernism: Style and Subversion, 1970-1990 recently held in the 
Victoria & Albert Museum. The author criticizes the catalogue for its 
lack of  precision in dealing with notions like ‘style’, while at the same 
time appreciating the book’s more refined attitude towards the notion 
of  postmodernism itself.
Victoria & Albert Museum – Postmodernism

Paul De Vylder – Madness comes from the Gods. 
A genealogy of  the posthistorical art work
This extensive essay can be read as a genealogy of  the prefix ‘post-’ as 
used in such terms as ‘postmodernism’ or the ‘posthistorical condition’. 
The author traverses the history of  art and religion, starting from Las-
caux on Greek philosophy, Jewish and Christian traditions, Immanuel 
Kant, to Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche, two thinkers that ini-
tiated the criticism or deconstruction of  western metaphysical thinking. 
Posthistorical condition – postmodernism – western philosophy
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