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De weg terug van weggeweestLokaal-regionaal-
provinciaal

Termen als ‘lokaal’, ‘regionaal’ en 
‘provinciaal’ hebben vaak een pejo-
ratieve bijklank. Wie die woorden 
zonder ironie gebruikt, zou hopeloos 
aangestoken zijn door nostalgie, of   
erger nog, in de meest verdachte 
ideologische straatjes verzeild zijn 
geraakt. In dit nummer wil De Witte 
Raaf  daarentegen nagaan wat het 
‘lokale’, ‘regionale’ en ‘provinciale’  
in positieve zin te betekenen hebben.
 Het nummer opent met een bijdrage 
van Jouke Kleerebezem over hét medi-
um dat met de achterstelling van het 
lokale vereenzelvigd wordt: het inter-
net. Maar wat blijkt? Sinds het globale 
netwerk mobiel werd, is het lokale en 
regionale helemaal terug! Het lokale 
verschijnt echter niet zoals voorheen, 
maar wordt door de formats van het 
mobiele internet getransformeerd: 
‘de territoria, regionen en lokaliteiten 
krijgen zelf  nieuwe parameters en 
kwaliteiten toebedeeld’. Daniël Rovers 
situeert het lokale in onze verworte-
ling in de taal – in de manier waarop 
we vastzitten in allerlei inwisselbare 
spreekwijzen en gemeenplaatsen. Hij 
stelt bovendien dat sommige schrij-
vers – hij bespreekt het werk van 
Maartje Wortel, Tonnus Oosterhof  
en Anton Valens – deze verschillende 
‘taaleigens’ met elkaar in conflict 
brengen en zo de schijn van univer-
saliteit van dominante spreekwijzen 
doorbreken. De meervoudige talige 
verworteling houdt dus de belofte van 
kritisch verzet in!
 Alles wat we vervaardigen, wordt 
érgens gemaakt (en komt soms élders 
terecht): die gedachte staat centraal 
in een tweede cluster van het num-
mer. Christophe Van Gerrewey be-
spreekt de eerste projecten van Rem 
Koolhaas. Deze ontwerpen waren 
gebaseerd op (metropolitane) princi-
pes die Koolhaas ergens – met name 
in New York – had ontrafeld en die 
hij op een plek toepaste waar ze niet 
‘thuishoorden’: Koolhaas’ thuisland 
Nederland. ‘Het is pas door zijn terug-
keer dat zijn aanpak en zijn architec-
tuur betekenisvol werd’, concludeert 
Van Gerrewey. Steven Humblet belicht 
de impact van het langdurige verblijf  
van Berenice Abbott in Parijs op de 
manier waarop ze nadien haar thuis-
stad New York in het vizier nam. 
‘Wat nodig is, is een kunstenaar […] 
wiens blik is aangescherpt door een 
lang verblijf  in het buitenland, en 
die precies daarom het unieke, eigen 
Amerikaanse karakter van het onder-
werp beter kan lezen’, aldus Humblet. 
Bart Meuleman beschrijft de reisjes 
die hij als jonge snaak maakte van de 
provinciestad Turnhout naar de ‘grote 
stad Antwerpen’, een busrit van am-
per 42 kilometer die hem echter – via 
de platen die hij er kocht – toegang 
verschafte tot een onvermoede, ge-
heimzinnige wereld. 
 Koen Brams & Dirk Pültau gaan in 
gesprek met Piet Vanrobaeys, over zijn 
periode als ‘instellingsverantwoor-
delijke’ van het Provinciaal Centrum 
voor Beeldende Kunsten te Hasselt. 
In het kader van de reeks De geschie-
denis van het NICC spreken dezelfde 
auteurs met Fred Eerdekens over Door 
de smeerpijp, de eerste tentoonstelling 
geïnitieerd door het NICC (september 
1998).
 Tot slot bevat dit nummer een tekst 
van Bart Verschaffel over het schilder-
kunstige oeuvre van Walter Swennen.

JOUKE KLEEREBEZEM

Sinds ik in 2002 het tamelijk speculatieve, 
maar achteraf  gezien redelijk geïnformeer-
de De wereld als markt en medium schreef1, is 
onze omgang met informatie, en dus met de 
wereld, door de komst van het mobiele 
internet fundamenteel veranderd. Dat 
amper twaalf  jaar geleden het overgrote 
deel van onze personal computers nog stevig 
op een bureau of  werktafel stond, meestal 
zelfs in een apart kamertje, mogelijk naast 
een naaimachine, strijkplank, of  een ander 
nuttig stuk huisraad, kun je je inmiddels net 
zo moeilijk inbeelden als het feit dat de 
‘vaste’ telefoon ooit in elk huishouden een 
onontbeerlijk voorwerp was. Om de compu-
ter heen bevonden zich toen bakjes met de 
laatste floppy disks (die met de komst van 
rewritable cd’s dringend aan vervanging toe 
waren), de printer en papiervoorraad, 
mogelijk nog wat lees/schrijf-randappara-
tuur, een bundel kabels en een rijtje hand-
leidingen. De laptop was al geïntroduceerd 
eind jaren 80 en ongeveer tegelijkertijd met 
het commerciële internet waren in de vroe-
ge jaren 90 de eerste PDA’s, personal digital 
assistants, en voorlopers van de smartphone 
op de markt gekomen. Maar internetdien-
sten kwamen nog voornamelijk via een 
kabel uit de muur.  Onze huidige mediamo-
biliteit ontstond rond 2008, met de komst 
van de mobiele besturingssystemen 
Android en iOS van respectievelijk Google 
en Apple. Vanaf  dat moment begon de 
stormachtige ontwikkeling van de zoge-
naamde apps: de kleine, vaak gratis of  tegen 
een geringe vergoeding te verkrijgen combi-

natie van programmatuur en content, waar-
bij de gebruiker, die met zijn mobiele tele-
foon via wifi of  mobiel netwerk toegang tot 
het internet heeft, data kan raadplegen of  
verzenden, te allen tijde nieuwe en verbe-
terde versies van zijn apps binnen kan halen 
en de meest recente content raadpleegt. 
Android en iOS raceten in 5 jaar tijd ieder 
naar een aanbod van rond de 1.000.000 
apps! De toegang tot die ‘winkel’ zit, net als 
de producten die er aangeboden worden, in 
je telefoon of  tablet, en via dat apparaat 
geschiedt ook de betaling van aankopen.
 De smartphone geeft ondertussen ook de 
geografische coördinaten van het toestel 
aan, en daarmee in 99% van de gevallen de 
locatie waar de gebruiker zich op ieder 
moment bevindt. Die plek wordt ook onder 
de naam en het adres vermeld waaronder ze 
in de fysieke werkelijkheid bekendstaat. Net 
als het e-mailadres verschaft deze locatiesig-
natuur ons bereikbaarheid. De signalen ver-
sturende en ontvangende telefoon is beter te 
traceren dan de gebruiker zelf. Mocht deze 
zijn gadget onverhoopt uit het oog verliezen, 
dan is het zaak er snel achteraan te gaan 
teneinde niet ontheemd te raken. Via de tele-
foon is de gebruiker immers verbonden met 
tal van vitale diensten, die hem informatie 
verschaffen rond een heel scala aan interes-
sen, waarvan er vele ook nog eens plaatsge-
bonden zijn. De gps-functie van de telefoon 
filtert databases, die de apps die hierom vra-
gen van een oneindige hoeveelheid actuele 
geografische, commerciële, culturele, 
bestuurlijke en ‘evenementiële’ gegevens 
voorziet. Aangezien zulke gegevens in toene-
mende mate in sociale netwerken worden 

gedeeld, verbindt de telefoon de gebruiker 
ook met familie, vrienden en bekenden; alle-
maal mensen die gezamenlijk hun ervarin-
gen delen, elkaar aanbevelingen doen en 
zelfverzekerd poseren tegen de achtergrond 
van de geafficheerde informatie. In eenzelfde 
informatieve pose treffen we inmiddels ook 
de meeste mediapersoonlijkheden, politici 
en de overheden aan. Onze samenleving 
voelt zich steeds beter thuis op het net.
 Het medium is niet meer de boodschap, 
maar katalyseert deze in hoge mate. Er is 
geen gereedschap of  communicatiekanaal 
dat zozeer geformatteerd is als dat van de 
nieuwe mobiele media. Juist die formattering 
– de templates, effecten en filters, en de ‘clip 
art’ waarmee sociale apps als Instagram of  
Whatsapp zijn uitgerust – vormt de basis van 
hun immense populariteit. De interactieve 
communicatiemogelijkheden van de smart-
phone hebben een ware volkscultuur op gang 
gebracht die zich in een rap tempo vermengt 
met een traditionele en institutionele cultu-
rele productie. Wat ‘user generated content’ 
wordt genoemd, omvat alle mogelijke infor-
matie die door gebruikers gepubliceerd 
wordt, op uitnodiging van mediabedrijven, 
ondernemers en instellingen. In het internet 
floreren de sociale media en onlinepodia 
waarop ideeën, foto’s, beoordelingen van 
openbare gelegenheden en diensten – kort-
om alles wat ons dagelijks beroert – de wereld 
worden ingestuurd.2 De meest gebruikte apps 
zijn (afgezien van degene die als gereedschap 
dienen om te kunnen fotograferen, organise-
ren, navigeren, schrijven, tekenen, spelen 
enzovoort) in zes hoofdcategorieën in te 
delen. We onderscheiden 1) algemene brede 
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sociale media als Facebook en Twitter; 2) 
open podia waarop we onze journalistieke 
of  creatieve producten kunnen etaleren, 
zoals Youtube, Vimeo, Flickr, Pinterest, 
Soundcloud; 3) persoonlijke communica-
tieplatforms voor tekst, beeld en geluid als 
Whatsapp, Instagram, Messages en Snap-
chat; 4) sociale omgevingen die onze gang 
door het dagelijkse leven volgen, als Four-
square, Find Friends, Findery; 5) podia 
waarop we onze ervaringen met dienstver-
leners en uitbaters kunnen delen zoals 
Tripadvisor, Yelp; en tot slot 6) podia waar-
op we goederen en diensten te koop kunnen 
aanbieden: Ebay, Marktplaats, Airbnb, 
Blablacar. Aparte vermelding verdienen in 
deze handelsomgeving de (web)platforms 
voor crowdfunding als Kickstarter en 
Voordekunst, waar culturele en andere 
ondernemersbeloften worden verzilverd, 
dankzij de steun van geïnteresseerde en 
betrokken particulieren. Grote culturele 
instituten en traditionele uitzendgemachtig-
den blijven ondertussen niet achter, maar 
zijn volop actief  in de sociale media en willen 
hartstochtelijk geliked worden. Zoals gezegd 
bestaat er in onze genetwerkte vita activa 
nauwelijks een initiatief  dat zijn aanwezig-
heid niet uitbreidt buiten winkel, atelier en 
toonzaal, werkplaats of  laboratorium.
 De informatie die onze communicatie 
dankzij de bemiddeling van telefoon en 
tablet ondersteunt is (audio)visueel, tekstu-
eel en ‘infografisch’. Verfijnde moderne 
elektronica garandeert kwalitatief  hoog-
waardig beeld, geluid en geschreven of  
gesproken tekst. De vormgeving van de 
hard- en software is zeer gebruiksvriende-
lijk geworden. Er wordt niet alleen gezorgd 
voor een goede weergave, het is ook makke-
lijk geworden om het materiaal te reprodu-
ceren en (her-)distribueren, om nieuwe 
fragmenten op te nemen, samen te stellen 
en te verspreiden. De podia waarop infor-
matie wordt gedeeld, worden gecaterd door 
de ontelbare servers in alle uithoeken van 
de wereld. Deze voorzieningen werken in 
real time: de informatie leeft van minuut tot 
minuut met ons mee, we lopen volledig in 
de pas. Aan de andere kant van een tele-
foonlijn, die getransformeerd is tot een 
onstoffelijk en fijnmazig web van lijntjes in 
alle richtingen, lopen onze netwerkvrien-
den in hetzelfde tempo en ritme van een ver-
anderende tijds- en plaatsbeleving mee. 
Marktvoorwaarden die reeds gunstig 
waren, dankzij de maximalisering van het 
volume aan (materiële of  immateriële) goe-
deren, en dankzij het aantal en de snelheid 
van de transacties, worden door de mobiele 
media verder geoptimaliseerd.

Wij werden de media 

Onze vertrouwdheid met de laatste genera-
ties consumentenelektronica weerspiegelt 
zich in een drieledige verbondenheid, die de 
motor van onze informatie-economie 
vormt. De eerste is die tussen de gebruiker 
en de hardware, tussen mens en ding. Het 
communicerende object werd steeds kleiner 
en lichter, steeds gladder en glanzender, 
steeds meer een accessoire, en de techni-
sche specificaties verbeterden snel. De tou-
chscreen is een enorme doorbraak in de 
interface en op het vlak van de interactie-
mogelijkheden met zowel de hardware als 
de manipuleerbare data. Door het ontbre-
ken van een toetsenbord of  pen verdwijnt 
elke associatie met de omstandigheden 
waarin de meeste mensen hun dagelijkse 
werk verrichten. De huidige tablets en 
smartphones lijken niet meer op kantoorma-
chines, maar zijn gevormd naar de toe-
komstscenario’s die we uit sciencefiction-
films kennen. De subtiele vingerbewegingen 
waarmee ze worden bediend en waarmee de 
opgevoerde informatie wordt doorgebladerd 
zijn nieuw en intiem – en doen nergens aan 

denken, of  het zou Aladins wonderlamp 
moeten zijn.3 Tegelijkertijd laten deze appa-
raten zich dermate intuïtief  bedienen en is 
de learning curve zo vlak dat onze omgang 
ermee al snel zo vanzelfsprekend aanvoelt 
als fietsen of  een schaar hanteren.
 Het tweede soort verbondenheid met de 
apparatuur komt tot stand dankzij de inti-
miteit én directe toegankelijkheid van de 
inhoud: die beantwoordt immers aan onze 
eigen interessen, die gestalte krijgen in de 
berichtjes die ons soms in één onafgebroken 
stroom bereiken, én in de door onszelf  
samengestelde en verspreide informatie. De 
persoonlijke betekenis en het belang van de 
eigen foto’s, van het contact met onze naas-
ten, van onze muzikale en literaire voorkeu-
ren, het nieuws uit de eerste hand, onze 
navigatie in het verkeer, de weersverwach-
ting op de locatie waar we ons bevinden, 
eender welk object dat we wensen in bezit te 
krijgen, of  het nu nieuw of  tweedehands is 
– al deze interessen en verlangens vormen 
in hun authentieke samenhang een deel 
van onze identiteit. Wij werden de media. Het 
feit dat we zulke informatie dag en nacht bij 
ons dragen en dat zij in eerste instantie 
alleen voor ons toegankelijk is, of  enkel 
dankzij onze generositeit gedeeld wordt, 
geeft extra betekenis en zin aan de connecti-
viteit en aan de ‘extensies’ (McLuhan) 
waardoor deze tot stand kan komen. 
 De derde verbondenheid wordt natuurlijk 
gevormd door de sociale band tussen 
gebruikers. Ik noemde het al een volkscul-
tuur. Niettegenstaande het feit dat alles in 
netwerkondersteunde informatie-uitwisse-
ling ‘grenzeloosheid’ ademt, vindt 99% 
ervan plaats op basis van een vanzelfspre-
kende, bijna automatische omgang met 
vorm en inhoud, met sociale achtergronden 
en codes, met de betroffen culturele identi-
teiten, met de gebezigde beeld- en spreek-
taal. Hier manifesteert zich een cultureel 
conservatisme dat in alle milieus voorkomt 
en waardoor ieders identiteit mede gevormd 
wordt – met andere woorden: ‘we zijn weer 
thuis’. In plaats van hier negatieve conclu-
sies aan te verbinden, moet de hang naar 
vertrouwdheid en sociale geborgenheid 
echter gewaardeerd worden als het ultieme 
bewijs dat technologie nooit zelfstandig 
onze levensvoorwaarden verbetert, maar 
dat ze dit uitsluitend doet wanneer ze in 
handen komt van mensen die de technolo-
gie en haar effect in de wereld begrijpen, 
mede ontwikkelen, kritiseren, en erover dis-
cussiëren. Wat betekenen bestaande sociale 
filters voor de verhouding tussen wat we 
dagelijks ín en buiten het netwerk ervaren? 
Welke invloed hebben traditionele naviga-
tie- en selectiegewoonten op onze beleving 
van nieuwe en oude sociale omgevingen? 
Hoe vormt zich de comfortabele samen-
smelting van ’*on*’ en ’*off*’-line aanwezig-
heid, waar de meesten van ons zich inder-
daad in thuis lijken te voelen? Hoe 
baanbrekend kan een vernetwerkte samen-
leving zich ontwikkelen wanneer zij op de 
achteruitkijkspiegel navigeert?4

De weg terug 

Feitelijk zijn we met onze mobiele media na 
25 jaar achter de desktop weer in de wereld 
teruggekeerd. We zijn verlost van de termi-
nals die ons aan achterkamertjes kluister-
den, en bewegen ons nu voort door twee 
ruimten tegelijkertijd: de oude waaruit we 
meenden te emigreren naar het internet, en 
een nieuwe die wordt gevormd door de 
invulling van die oude omgeving met een 
eindeloze stroom informatie waarin de oude 
wereld opnieuw wordt uitgevonden, geana-
lyseerd, gethematiseerd en gedeeld. Gezien 
de beide omgevingen volledig met elkaar 
versmelten, is er feitelijk al geen sprake meer 
van ‘invulling’. We zijn ons niet meer bewust 
van het feit dat de ene omgeving aan de 
andere werd toegevoegd, maar bewegen ons 
onverstoorbaar in beide tegelijkertijd. De 
geruststellende en constructieve gedachte 
die hieruit voortkomt, is inderdaad dat niet 
meer het medium de boodschap is, zoals in 
het vroege tijdperk van de informatisering, 
maar dat die boodschap van het medium 
(een boodschap van connectiviteit, van 
many-to-many-verbondenheid, van het ver-
dwijnen van de middle man, van de toegan-
kelijkheid van alle informatie voor iedereen, 
op iedere plaats en ieder moment) zijn imple-
mentatie in traditionele culturele structuren 
begint te krijgen. Het zo men wil revolutio-
naire effect bestaat erin dat die traditionele 

mechanismen een nieuwe geïnformeerde 
kwaliteit krijgen, een andere dynamiek 
manifesteren en tot een andere waardering 
van ons eigen gedrag en onze herkomst 
inspireren, weg van de beelden die de traditi-
onele massamedia ons oplegden.
 Zonder enige twijfel beleven we daarmee, 
aan het begin van deze eeuw, de voorzichti-
ge vorming van nieuwe wereldbeelden. 
Voorzichtig, want ondanks de implementa-
tiesnelheid van de beschreven infrastruc-
tuur en het explosieve marktaanbod aan 
nieuwe apparaten en diensten, laten de 
beelden die een nieuwe wereld in zijn alles-
omvattende verband tonen zich niet zo snel 
fabriceren. Zeker niet nu er eens geen ultie-
me scheppende autoriteit aan het werk is. 
Dit betekent dat er ruimte is voor speculatie 
en initiatief, en daaraan is voorlopig inder-
daad ook geen gebrek. De overgang van een 
vast naar een mobiel informatienetwerk, 
dat gebruikmaakt van tekst, beeld, geluid 
en informatieve data, inspireert tot ontwik-
kelingen en experimenten die mobiliteit en 
daarmee flexibele lokaliseerbaarheid van 
informatie testen en vieren. De productie 
van nieuwe lokaliteit is in volle gang. Onder 
welke voorwaarden krijgt deze gestalte – 
ervan uitgaande dat het inderdaad om meer 
gaat dan een eenvoudige adreswijziging? 
Wát produceert lokaliteit – lokaal karakter, 
lokale kwaliteiten, lokale identiteit?  Onze 
ervaring van lokaliteit steunt op een aantal 
kenmerken waaraan het lokale zijn integri-
teit en uniciteit zou ontlenen. Het lokale is 
plaatsgebonden, in de betekenis van 
begrensd en uniek op zijn plek. In het lokale 
komen eigenschappen samen die zowel his-
torisch als actueel zijn, zowel geografisch 
als sociaal, zowel uniek als toch herkenbaar 
en interpretabel. Alles wat lokaal wordt 
geproduceerd, draagt het onmiskenbare 
stempel van zijn herkomst. Lokaliteit is de 
plek zélf  en alles wat deze exclusief  voort-
brengt aan producten, ideeën en mensen. 
De vraag of  deze lokaliteit alleen ter plekke 
te ervaren zou zijn, moet echter ontken-
nend worden beantwoord. Lokaliteit laat 
zich onder bepaalde voorwaarden verplaat-
sen, net zoals het zich ook ontwikkelt onder 
invloed van geïmporteerde kennis en goede-
ren. Die wisselwerking behoedt lokaliteit 
voor verstarring of  zelfs uitsterving. Ook 
lokaal staat de tijd niet stil. In welke mate 
lokale kwaliteiten standhouden of  zelfs 
groeien, hangt af  van de kracht van de 
eigenschappen waarop ze berusten. Deze 
moeten worden benoemd en geanalyseerd, 
hersteld wanneer versleten, vernieuwd 
wanneer onhoudbaar, aangevuld wanneer 
waarde kan worden toegevoegd zonder 
bestaande kwaliteiten te verstoren, en tot 
slot moet lokaliteit in algemene zin worden 
gecommuniceerd en verteld. Die narratieve 
context is niet alleen nodig voor niet lokaal 
geïnformeerden, ze is essentieel voor ieder-
een die bij de productie van lokaliteit betrok-
ken is: de oude en nieuwe lokalen (de oude 
en nieuwe lokale bevolking). Zij zijn de eer-
sten die de lokale kwaliteiten als een te ver-
dedigen waarde dienen te (leren) erkennen 
en (her)waarderen. Zonder dat zelfbewust-
zijn wacht het lokale onafwendbaar een 
langzame afbraak of  pijnlijke kolonialise-
ring. Alleen al in het mondiale toerisme zijn 
daarvan onuitputtelijk veel voorbeelden te 
vinden. Lokaliteit is een schaars goed 
geworden waarover in de eerste plaats de 
producenten zich uitgebreid moeten infor-
meren. Bezoekers en toevallige passanten 
vormen tegenwoordig een zeer invloedrijke 
factor voor het behoud en de ontwikkeling 
van lokale kwaliteiten. De keuzen blijven 
daarbij niet beperkt tussen Facebook of  
Tripadvisor, laat staan tussen Youtube en de 
lokale krant.
 Zonder achteruitkijkspiegel voert onze 
weg terug de paden op en de lanen in voor-
waarts. Teruggekeerd op locatie, met ont-
grenzende media in de hand, ontstaat de 
dynamiek die ik eens de radius loci doopte, 
ter aanvulling van de genius loci.5 Inmiddels 
vormt de reputatie van lokalen en initiatie-
ven het hart van hun identiteit en de motor 
van hun ontwikkeling. De wereld wordt niet 
zozeer opnieuw in kaart gebracht; de terri-
toria, regionen en lokaliteiten krijgen zelf  
nieuwe parameters en kwaliteiten toebe-
deeld, die door kleine en grotere belangen-
gemeenschappen in stand worden gehou-
den. Begon Facebook als podium om je 
persoonlijke ervaringen te ventileren en 
met je ‘vrienden’ te delen, vandaag heeft 
ieder plekje op aarde en zelfs het kleinscha-
ligste initiatief  op welk gebied dan ook er 

een eigen forum. Grote steden worden 
opnieuw opgedeeld volgens de maat van de 
kleinste gemeenschappelijke belangen. 
Tegelijkertijd met de hervorming van 
bestaande lokaliteiten ontstaan daardoor 
nieuwe. De opdeling van wat voorheen gro-
tere identiteiten waren, die door meer 
grootschalige (economische, culturele, poli-
tieke) belangen in stand werden gehouden, 
resulteert in zichtbaarheid voor kleinscha-
lige initiatieven met een uitgesproken cou-
leur locale. De aandacht voor lokaliteit en 
voor lokale producten en specialiteiten ver-
overt de markt. Het meest zichtbaar is dat 
bij de voedingsmiddelen en de restauratieve 
markt. Ook daar is de kleine producent 
terug van weg geweest. Traditionele telers 
en restaurateurs organiseren zichzelf  en 
worden daarin gevolgd door de grotere 
ketens, die de herkomst van de producten 
en de kleinschaligheid van de productie uit-
gebreid afficheren. Ondertussen delen bur-
gers auto’s of  reistrajecten, of  de bank in de 
zitkamer, en bereiden ze een paar extra 
maaltijden om af  te laten halen.
 De logistiek en dynamiek van het infor-
matienetwerk brengt gedeelde belangen op 
locatie bij elkaar. Het oude internet voert de 
vele nieuwe informatiestromen geduldig tot 
bij de mobiele gebruikers, waar ter wereld 
deze zich ook mogen verstoppen. De voor 
lokale identiteiten zo belangrijke beeldvor-
ming en bescherming is niet meer exclusief  
voorbehouden aan National Geographic of  
de Unesco. De exploitatie van lokale produc-
ten, ideeën en mensen is niet meer exclusief  
voorbehouden aan de grote marktspelers. 
Ondanks de gevaren die met het klakkeloos 
vrijgeven van informatie gepaard gaan – 
het informatienetwerk strekt zich inmiddels 
uit tot in de intiemste uithoeken van ons 
leven, waar onze anonimiteit nooit eerder 
zo werd bedreigd – ondanks de besmettelijk-
heid van virale desinformatie, ondanks een 
enorme volkscultuur aan volstrekt irrele-
vante maar eindeloos gekopieerde clichés, 
voert het internet ons als geen ander medi-
um terug naar de plekken waar we ons het 
meeste thuis voelen.

Noten 

 1 Jouke Kleerebezem, De wereld als markt en 
medium, in De Witte Raaf nr. 97, mei-juni 
2002,  pp. 15-16.

 2 Sociale media kennen momenteel naar 
schatting wereldwijd de volgende aantallen 
(mobiele) gebruikers: Facebook 874 miljoen 
mobiele gebruikers; Twitter 883 miljoen 
waarvan 232 miljoen ‘actief ’, waaronder 164 
miljoen mobiel; Whatsapp 400 miljoen ‘actief ’; 
Instagram 150 miljoen ‘actief ’; Path meer dan 
10 miljoen; nieuwkomer Findery telt tot slot 
enkele tienduizenden scribenten, die hun 
notities aan de wereldkaart hechten om deze 
vervolgens op de bewuste locatie op te kunnen 
roepen; daartoe is een mobiele app in 
ontwikkeling die dit voorjaar wordt 
geïntroduceerd.

  3 Het eind 2013 verschenen spel Luxuria 
Superbia van kunstenaars Michael Samyn en 
Auriea Harvey, in Gent verenigd onder de 
naam Tale of  Tales, ontleent zijn ‘gameplay’ of  
– zeer toepasselijk in dit geval – spelgenot 
geheel aan visuele en auditieve ‘beloningen’ 
voor meervoudige aanrakingen van het 
scherm .

 4 Marshall McLuhan noemde het teruggrijpen 
op gekende modellen bij innovaties ‘rearview 
mirrorism’. 

 5 Eind jaren 90 paste ik het begrip een eerste 
keer toe in een projectvoorstel voor het 
slibdepot ‘IJsseloog’ in het Ketelmeer. Ik 
presenteerde het voorstel onder de titel 
‘Gederecreatiseerde Zone IJsseloog’.

 
Illustraties: het verzamelde notariaat en de 
advocatuur van Chandigarh, India. Kantoor 
wordt gehouden onder de arcade van een 
door Le Corbusier ontworpen appartements- 
en bedrijfsgebouw. De coördinaten van de 
plek zijn 30.740877 / 76.785680. Voor een 
notitie op locatie door Jouke Kleerebezem, 
zie https://findery.com/Quasime/notes/
the-chandigarh-notaries.
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
After being admitted, visual artists and designers can participate in this programme. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 April 2014 and 1 October 2014.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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DANIËL ROVERS

1. 

Een trap kan soms een kunstwerk zijn, maar 
de uit beton, rode bakstenen en cement 
opgetrokken gevelbrede toegangstrap tot de 
Rabobank in Zelhem was dat allesbehalve. 
Dat vond ook de maker Gert Gebbink zelf, 
die twee huizen verder bij ons in de straat 
woonde, in de geurcirkel van varkensboer 
Bussel en Mengvoederbedrijf  De Hoop, en in 
een rode Opel Kadett reed. Gebbink had met 
die trap een onding in de wereld gebracht 
waarvoor hij zich schaamde, zei Angelique, 
z’n dochter die bij mijn zus in de klas zat; 
haar vader vervloekte dat lelijke ding en die 
steenpuist, en maakte altijd een omweg naar 
het dorpscentrum toe om die traptreden 
niet vanuit zijn ooghoeken te hoeven zien. 
Gert Gebbink vond zijn trap, geloof  ik, voor-
al overbodig en – al gebruikte hij dat woord 
niet – decadent.
 De Rabobank was die zomer uitgebreid en 
in oppervlakte verviervoudigd, en bij de 
opening hadden we ballonnen, sinas in 
plastic bekers en een rondleiding door de 
bank gekregen, helemaal tot in de kelder 
waar de kluizen stonden, gevuld met mun-
ten- en postzegelverzamelingen die geacht 
werden in waarde te stijgen terwijl de tijd 
zich steeds dreigender aftekende op het 
gezicht van de eigenaars. Het was een trap-
partij met veel variatie, wat eerder tot uiting 
kwam in de breedte en lengte van de treden, 
en de verschillende gebruiksmogelijkheden 
en routes naar de dubbele blauwe schuif-
deuren aan het uiteinde, dan in de uniforme 
betonnen balken en bakstenen, het materi-
aal waarmee ook nieuwbouwwijken inder-
tijd uit de grond werden gestampt. In het 
midden was er ruimte voor een paar beton-
nen bloembakken, aan de linkerkant daalde 
de rolstoelhelling langzaam en met een 
haast meetkundige precisie af  naar de brede 
parkeerplaats, waarvoor een groot stuk 
plantsoen en twee bomen hadden moeten 
wijken. Ik vond hem prachtig, die trap. Elke 
keer dat ik met mijn moeder de bank bezocht 
om zakgeld en verjaardagsgiften op mijn zil-
vervlootrekening bij te laten schrijven, of  
om aan de reisbalie informatie in te winnen 
voor een komende zomervakantie naar de 
zon, huppelde, stapte en schreed ik naar 
boven, telkens via een weer iets andere 
route. Als de zon scheen, vatte ik post op 
een van de brede treden om uit te kijken 
over de geparkeerde auto’s en de gemeente-
lijke toegangsweg. De trap bood toegang tot 
een wereld die rijker was dan wat ik me tot 
dan toe had verbeeld.
 De in 1972 uit de fusie van twee coöpera-
tieve boerenleenbanken ontstane Rabobank 
was ‘de bank van iedereen’. Ze verleende 
kredieten aan varkensboeren die een derde 
of  vierde stal wilden neerzetten toen de 
vleesprijzen opnieuw waren gestegen; ze 
verkocht vakanties in samenwerking met 
Holland International, sloot verzekeringen 
af  tegen ongelukken en overlijden, en bood 
het spaargeld van menig kind in de provin-
cie een veilig en rendabel onderkomen. Dat 
waren de jaren tachtig: veel van de boeren 
die de bank toen als hun beste vriend zagen, 
zijn inmiddels door diezelfde bank failliet 
verklaard. Van de Gebbink-trap heeft het 
filiaal een klein decennium gebruikge-
maakt, daarna verhuisde het naar een aan-
gelegen pand, een oude meisjesschool, om 
na een aantal jaar een nog kleiner kantoor 
in het centrum van het dorp te betrekken. 
Het internet nam steeds meer functies en 
taken over, baliemedewerkers gingen ser-
vicemedewerkers of  adviseurs heten en 
droegen voortaan niet meer hun eigen nette 
kleren, maar een bedrijfsuniform, alsof  ze 
plots allemaal directeur waren geworden – 
of  profvoetballers, want die schakelden in 
dezelfde tijd ook op de stropdas over. In het 
naburige Doetinchem raakte de plaatselijke 
Rabobank betrokken bij een schandaal, of  
beter, zij veroorzaakte dat schandaal, door-
dat ze een beleggingsclub veel te hoge prij-
zen aanrekende voor effecten en diensten – 

op zich is dat het businessmodel van de hele 
sector, maar hier maakte de directeur beleg-
gingen het kennelijk wel erg bont. De club 
had een Achterhoekse naam en heette D’n 
Anwas (de aangroei); de oorspronkelijke 
inleg was al snel tot eenderde geslonken. De 
rechtszaak duurde jaren, en kostte de bank 
uiteindelijk een compensatie van bijna 
twintig miljoen, en nog eens 2,5 miljoen om 
de klokkenluider die de zaak aan het licht 
had gebracht te mogen ontslaan.
 In de eenentwintigste eeuw sloot de 
Rabobank filialen, maar groeide ze gestaag, 
onder meer door zich in België als spaar-
bank te profileren en klanten ondoorzichti-
ge hypotheken aan te smeren, die later als 
‘woekerpolissen’ te boek kwamen te staan. 
Het trotse bedrijf  kreeg een drievoudige 
A-kredietwaardering, die het deelde met 
onder meer de liefdadigheidsinstelling 
Goldman Sachs. De bank sponsorde cultu-
rele evenementen alsof  het niets kostte, en 
zette een complete professionele wieler-
ploeg vol blozende blonde jongens in de 
markt. De goede naam van het bedrijf  was 
heilig: de Deense kopman werd al ontslagen 
toen hij alleen nog maar van doping ver-
dacht werd. De financiële meltdown van 
2008 doorstond de bank zonder al te grote 
verliezen, en ze hoefde niet om staatssteun 
te bedelen, in ieder geval niet in Nederland. 
Op het moment dat Fortis wankelde en 
genationaliseerd werd, en zelfs de arrogante 
oranje leeuw van ING op een schrale asiel-
kat begon te lijken, straalde Rabobank zelf-
vertrouwen uit. Die kon meteen in harde 
munt worden omgezet; de bank startte een 
reclameoffensief, in een poging doodsbe-
nauwde rekeninghouders tot een overstap 
te bewegen, want het was ‘tijd voor een 
bank die het anders doet’, aldus de van 
morele superioriteit vervulde slogan. De 
klanten stroomden toe.
 Pas laat kwam de hoogmoed in contact 
met de aarde. In 2012 werd de Rabobank, 
samen met een aantal andere multinatio-
nale banken, beticht van het manipuleren 
van een internationaal rentetarief, de Libor-
rente. (In hetzelfde jaar werd de oranjeblau-
we wielerploeg opgedoekt omdat uitgeko-
men was dat ze structureel van de dopingpot 
had gesnoept.) Rabo-handelaren gaven de 
verkeerde rentecijfers door opdat hun eigen 
bonus zou stijgen, daarbij duizenden naam-
loze hypotheekbezitters en spaarders dupe-
rend. De boete die de bank kreeg opgelegd 
bedroeg 712 miljoen euro. 
 NRC Handelsblad (30 november 2013) 
publiceerde een reconstructie van het 
schandaal. De krant schetste het verhaal 
van een provinciaal gewortelde, in Utrecht 
zetelende bank die in de jaren negentig aan-
sluiting zocht bij de grote banken in de 
Londense City. Daar richtte men een hoofd-
kantoor op, waarna het chequeboek getrok-
ken werd om een ploeg van internationale, 
vooral Britse zakenbankiers in te huren. De 
zaken gingen goed, zo goed zelfs, dat de 
bank gevraagd werd aan het Libor-panel 
mee te doen, op basis waarvan de internati-
onale Libor-rente berekend wordt. In eerste 
instantie vonden bankmedewerkers zich te 
goed om die tarieven in te dienen, het was 
een saaie, plichtmatige klus, maar vanaf  
2006 ontdekten ze dat ze daarmee de win-
sten en dus hun eigen bonussen konden 
opkrikken. En hoewel de handelaren die 
tarieven officieel niet zelf  indienden, was er 
veel contact tussen hen en de indieners, die 
overigens ook recht op de algemene kan-
toorbonus hadden. 
 Het zijn de Britten die in het artikel de 
schuld van het sjoemelwerk krijgen. Dat 
zijn jongens – van meisjes is geen sprake – 
die afkomstig zijn uit de lagere middenklas-
se; met name ene T. wordt genoemd, een 
‘Brit van het rauwere soort’, een rekenwon-
der afkomstig uit een volkswijk – ‘geen 
Oxford-type’, voegt de krant daar voor de 
volledigheid aan toe. Het journalistieke nar-
ratief  suggereert dat de Nederlandse bazen 
niet zozeer doortrapt of  schraapzuchtig 
zijn, maar te dom of  te provinciaal om de 
fraude op te merken. Als het bankkantoor 
na de financiële crisis en het imploderen 
van de zakenbank Lehman Brothers vanuit 

Londen terug verhuist naar Utrecht, waar 
de bank de komende jaren een nieuw hoofd-
kantoor met twee ronde torens in groen-
blauw spiegelglas zal betrekken, is die cul-
tuur van manipulatie standaardprocedure 
geworden. In Utrecht wordt de Nederlandse 
veertiger P. de baas van de afdeling die de 
tarieven door moet geven. Voordat hij aan-
treedt krijgt hij een e-mail van een veront-
ruste handelaar, die melding maakt van de 
praktijk van rentemanipulatie, maar P. leest 
die e-mail niet of  negeert hem. Pas twee jaar 
later grijpt hij in. Daarmee houdt het gesjoe-
mel nog niet op. De handelaren blijven via 
andere banken de tarieven bijsturen waar 
hen dat uitkomt; het bonusbeleid verandert 
niet. P. reageert te laks of  is te onwetend om 
tijdig en adequaat op te treden, en als hij 
maatregelen neemt gaan die nog niet ver 
genoeg. Toch vervult hij in het stuk niet de 
rol van kwade genius die de Brit T. inneemt, 
en wel in de eerste plaats omdat zijn laak-
bare optreden schijnbaar niet op persoon-
lijk winstbejag is gestoeld – al zal toch ook 
zijn bonus hoger zijn geweest als er meer 
gemanipuleerd werd, wat ook geldt voor de 
allerhoogste bazen. P. is in de eerste plaats 
een degelijke, tikje saaie bankmanager. De 
krant citeert een collega, die meldt dat P. 
‘niet het type is dat ’s avonds in de kroeg zijn 
trouwring uitdoet’.
 In een artikel dat verder in abstracte ter-
men geschreven is – het is al moeilijk 
genoeg de financiële termen juist weer te 
geven, zeker als de advocaten van de 
Rabobank met de journalisten meelezen, 
blijkt in de korte verantwoording ter afslui-
ting – fungeert die korte typering als een 
nauwelijks merkbaar effet du reél; een detail 
dat niet strikt noodzakelijk is voor het ver-
slag, maar het hele verhaal authenticiteit 
en dus geloofwaardigheid verleent. Zo’n 
uitspraak verzin je niet. Het is een waar-
merk voor de goede intenties van P., en 
daarmee ook, zou je kunnen zeggen, voor 
de bazen van P. De karakterisering maakt 
deelt uit van de vergoelijkende behandeling 
die de bank ten deel viel, na een aanvanke-
lijke periode van leedvermaak toen bleek 
dat het beste jongetje van de klas zo stevig 
gezondigd had. Commentatoren stelden 

bijvoorbeeld dat Rabo-klanten niet recht-
streeks gedupeerd werden door de manipu-
latie, al zou je een dergelijke fraude juist 
ook strenger kunnen beoordelen omdat de 
gemeenschap als geheel bedrogen wordt – 
het is als het ware graaien uit de collecte-
bus. Ook werd opgemerkt dat Rabobank 
tenminste niet had samengespannen met 
andere banken om de tarieven te manipule-
ren, zoals die malafide Zwitsers van UBS en 
de geslepen Schotten van The Royal Bank 
of  Scotland hadden gedaan. 
 Rabobankiers blijven mannen en vrou-
wen die hun trouwring niet afdoen – brave 
lieden die in een Volvo rijden en op het CDA 
stemmen, een partij die als regeringspartij 
de voorbije jaren ‘rentmeesterschap’ hoog 
in het vaandel voerde en ondertussen in de 
vernietiging van het milieu voorzag. De 
Rabobank heeft onlangs een ‘reputatiema-
nager’ aangesteld: die moet het verhaal van 
de bank in de loop van de komende jaren 
proberen bij te sturen.

2.

Maartje Wortels korte prozaschets De schrij-
ver (opgenomen in de verhalenbundel Dit is 
jouw huis) verhaalt over een schrijver die het 
schrijven moe is. Hij heeft geen zin meer te 
werken aan het product dat hij met de 
regelmaat van de klok op de markt brengt 
en dat met de generieke benaming ‘roman’ 
omschreven wordt. In zijn commercieel 
succesvolle schrijfonderneming is hij zich 
in de loop der jaren kwijtgeraakt, hij heeft 
zichzelf  als het ware in een vloed van fictie 
uitgewist, en neemt daarom het besluit te 
stoppen. Om zichzelf  opnieuw op het spoor 
te komen, begint hij notities over zijn 
gedachten en bezigheden te maken. Groots 
of  majestueus zijn die gedachten niet. Hij 
noteert dat het geluid van vallend bestek 
hem irriteert, dat hij vroeger geabonneerd 
was op een tijdschrift dat De Wereld van Pony’s 
en Paarden heette, en dat zijn vrouw altijd 
haar trouwring omhoudt, ook ’s nachts: ‘We 
waren dag en nacht getrouwd als het aan 
haar lag. Ik legde mijn trouwring ’s nachts 
op het nachtkastje. Hoewel ik veel van mijn 

Streekeigen
Over de Nederlandse gemeenplaats
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vrouw houd, voelde dat iedere avond als een 
bevrijding.’
 De kern van het verhaal bestaat uit aante-
keningen van spontane invallen, banale 
observaties en eenvoudige, onvervreemd-
baar eigen gedachten; in het boek worden ze 
door zogeheten bullets gerangschikt, een 
leesteken (als je dat zo mag noemen) dat elke 
literaire vormgeving of  opsmuk uit lijkt te 
sluiten, en juist daardoor authentiek aan-
doet. Het verhaal – waarin fictie afgezworen 
wordt in een vorm die zelf  fictie is – bezit een 
lichtheid die in elke samenvatting verloren 
zal gaan. Het is daarom met enige terughou-
dendheid dat ik het thema aanwijs; in de 
laatste regels van het verhaal meldt de schrij-
ver (maar naar mijn vermoeden ook Wortel 
zelf) dat hij inmiddels genoeg heeft van zijn 
notities en weer gewoon aan een roman is 
begonnen. Wortel laat haar romanschrijver 
opzichtig denken: ‘Mis schien was jezelf  uit-
wissen wel hetzelfde als jezelf  tevoorschijn 
toveren.’ Zo biedt het verhaal zich alsnog 
voor de samenvatting aan waartegen het 
zich in zijn vorm verzet. 
 Het raamwerk van het verhaal – de schrij-
ver zit zogenaamd in Georgië als hij inziet 
dat zijn romanproductie moet stoppen – is 
overduidelijk verzonnen. Maar de notities 
ogen vaak zo nietig en banaal dat het moei-
lijk voorstelbaar is dat ook zij uit de loutere 
verbeelding voortspruiten. Het moet haast 
wel dat auteur Maartje Wortel zich net als 
haar bestsellerauteur ergert aan vallend 
bestek, en dat zij vroeger zelf  een abonne-
ment had op De Wereld van Pony’s en Paarden, 
dat in werkelijkheid Wereld van Pony en Paard 
heette – mijn buurjongen Ron kreeg hem 
wekelijks in de bus.
 En die trouwring? Dat lijkt me dan weer 
duidelijk fictie, maar in haar beschrijving 
slaagt Wortel erin om die fictie geloofwaar-
dig te maken. Dat doet ze paradoxaal 
genoeg door de schrijver op een inwissel-
bare manier te laten spreken, waarvoor ze 
met name de clichématige uitdrukking 
‘dat voelde als een bevrijding’ inzet. Die 
frase werd het afgelopen decennium vaak 
opgetekend in krantenkolommen, onder 
anderen door een Volkskrant-correspondent 
in Afghanistan (‘Ik doe mijn hoofddoekje 
af, het voelt als een bevrijding’), of  geno-
teerd in interviews met voetballers (‘Dit 
voelt als een bevrijding na al die kritiek’) en 
politici (‘CDA’er Ferrier voelt zich bevrijd 
van machtspolitiek’). In de fictieve zoek-
tocht naar zichzelf  drukt de romancier in 
Wortels verhaal een van zijn meest diepge-
voelde emoties uit in een gemeenplaats. Zo 
vreemd is het daarom niet dat hij, gezegend 
met een ongetwijfeld bevrijdende oppervlak-
kigheid, op het einde van het verhaal de 
productielijn van zijn romans weer opstart. 
 In Translucent Goggles, een verhaal uit 
Tonnus Oosterhoffs prozadebuut Vogelzaken, 
is allang geen trouwring meer te bekennen 
– in de wc-pot gesmeten of  naar de Cash & 
Carry gebracht. Het verhaal gaat over Fred, 
die in een café Roos ontmoet. De man van 
Roos is een maand geleden van haar weg-
gegaan, Fred kent haar van de etsles die hij 
gevolgd heeft. Fred gaat met Roos mee 
naar haar huis, en in bed krabt ze ver-
strooid een pukkeltje op zijn arm open. 
Freds begeerte neemt af  zodra hij haar 
lichaam streelt. Oosterhoff  schrijft: ‘Toen 
neukten ze toch. Eerlijke seks die leek op de 
warme droge handdruk tussen een goede 
advocaat en een onschuldige verdachte.’ 
De volgende ochtend zit Fred aan het ont-
bijt en vertelt Roos hem dat haar man haar 
sloeg, wat hij aanhoort alsof  het niet meer 

dan een verhaal is. ‘En dat is echt gebeurd, 
Fred,’ zegt Roos bijna bestraffend, waarop 
Oosterhoff  noteert: ‘Fred staart naar de 
ontbijtspullen, een halfvol bekertje honing, 
een plastic bakje met kaas, een bord vol 
kruimels. De pindakaas was bijna op. Uit 
dat potje had Dick ongetwijfeld nog boter-
hammen gesmeerd.’
  Het verhaal navertellen is hier nog zinlo-
zer dan bij De schrijver. Translucent Goggles 
biedt een uitsnede uit het leven van Fred, en 
eindigt even abrupt als het aanving. Als het 
niet zo nietszeggend zou klinken, kon ik 
stellen dat het thema ‘de werkelijkheid’ is. 
Oosterhoff  besluit het verhaal met een psy-
chologisch experiment waaraan Fred mee-
doet. De twintiger Fred moet bij een lijst met 
stellingen aangeven of  hij zich in die stellin-
gen ‘herkent’. Het gaat om frases als Ik houd 
ervan om verantwoordelijkheid naar me toe te 
trekken en Ik voel me vaak groter dan ik in wer-
kelijkheid ben. Fred heeft er geen gedachten 
of  gevoelens bij – die staan althans niet in 
het verhaal beschreven – behalve dat hij 
zich afvraagt waarom bij de ene vraag het 
woord werkelijkheid wordt gebruikt, en in 
een andere, bijna identieke vraag het woord 
werkelijk. ‘Huiveringwekkende psycholo-
gie’, dat is de enige bedenking die uitgespro-
ken wordt, en zoals vaak in Oosterhoffs ver-
halen is het niet duidelijk bij wie ze opkomt: 
de verteller of  het personage.
 Dit is wat het allerbeste verhalend proza 
doet: het legt in fictie de veel grotere en meer 
bedreigende fictie bloot van vertogen die 
aangeduid kunnen worden met gezagheb-
bende namen als psychologie of  economie. 
Oosterhoff  – zelf  ooit werkzaam als psycho-
loog – snijdt in Translucent Goggles de pas-
klare frases aan waarmee allerlei deskundi-
gen de werkelijkheid denken te verklaren of  
verhelderen, terwijl ze haar ondertussen 
reduceren tot inwisselbare taal. Al klinkt 
juist een dergelijke formulering nog te veel 
als een aloude vorm van cultuurkritiek, 
waarbij de schrijver een positie denkt in te 
nemen die losstaat van hetgeen hij kriti-
seert. Eerder dan kritiek – die er wel degelijk 
uit af  te leiden valt – laat Oosterhoff  een 
pijnlijke verworteling ervaren. Wat de 
schrijver laat zien is dat niemand soeverein 
over zijn taal beschikt en dat het altijd weer 
de taal is die zich meester van ons en onze 
gedachten en gevoelens maakt. 

3.

Het zijn bedenkingen die al eerder, uitge-
breider en met meer autoriteit zijn geformu-
leerd. Bijvoorbeeld door Michail Bachtin, 
die in de jaren dertig van de vorige eeuw het 
essay schreef  dat pas vijftig jaar later als 
Discourse in the Novel in een Amerikaanse 
vertaling beschikbaar kwam. Bachtin zocht 
een manier om de studie van de formele 
aspecten van de literatuur te combineren 
met onderzoek naar de maatschappelijke, 
ideologische inbedding ervan. Dat mondde 
uit in zijn definitie van de roman als een ver-
zamelpunt van verschillende soorten taal: 
oude, afgedankte literaire stijlen, sociolec-
ten, jargon, dialecten en straattaal.1 
Bachtin muntte het begrip ‘heteroglossia’ 
voor de centripetale kracht die voelbaar 
wordt in deze deeltalen, waarin steeds een 
bepaalde visie op de wereld, een levensbe-
schouwing of  ideologie vervat ligt. Hij 
benadrukte dat er geen neutrale woorden 
bestaan; elk woord en elke zinsuitdrukking 
komt uit een bepaalde machtsbasis voort. In 
de roman worden verschillende talen door 

de schrijver met elkaar in conflict gebracht, 
en van de ene stem op de andere overgedra-
gen. Zo werkt ideologie: door de wijze van 
besmetting of, positiever geformuleerd, aan-
steking. De roman is een meerstemmige, 
hybride vorm waaruit de schrijver zich 
schijnbaar heeft teruggetrokken – de vertel-
ler of  de vertelstem laat het woord aan de 
personages en fungeert als een soort 
bewustzijn te midden van verschillende 
talen, die op hun beurt omringd worden 
door één nationale taal, die zelf  weer 
omringd wordt door andere landstalen: 

‘The novel begins by presuming a verbal and 
semantic decentering of  the ideological world, 
a certain linguistic homelessness of  literary 
consciousness, which no longer possesses a 
sacrosanct and unitary linguistic medium for 
containing ideological thought; it is a consious-
ness manifesting itself  in the midst of  social 
languages that are surrounded by a single 
[national] language, and in the midst of  
[other] national languages…’ 

Sinds Rabelais, aldus Bachtin, beschikken 
schrijvers over een ‘galileïsch taalbewust-
zijn’. Een auteur die sedertdien nog denkt 
dat zijn personages draaien rond de hoogst-
eigen taal die hij in zijn boeken hanteert, 
alsof  de zon om de aarde draait, wordt ver-
raden door een stijl die geen tegenstemmen, 
geen verscheidenheid hoorbaar maakt; in 
feite schrijft zo’n auteur slechts een als 
roman vermomd traktaat en handhaaft hij 
vooral zijn eigen autoriteit. Een armzalige 
onderneming, aldus Bachtin.
 Bachtin heeft zijn bevindingen toegelicht 
aan de hand van Dostojevski, de eerste schrij-
ver die de roman werkelijk als een polyfone 
compositie zou hebben geconcipieerd – en 
zich zo volledig rekenschap gaf  van de ‘hete-
roglosse’ aard van een landstaal. De moeilijk-
heid is echter dat Dostojevski voor verreweg 
de meeste Nederlandstalige lezers een ver-
taalde schrijver is – en Pieter Boulogne heeft 
al aangetoond dat de vroegste vertalingen 
veelal uit het Frans en Duits ontstonden, 
waarbij niet alleen onwelgevallige passages 
werden weggelaten, maar de diversiteit aan 
stemmen en dialecten volledig verloren ging.2 
En zelfs tegenwoordig, met de prachtige ver-
taling van De broers Karamazov door Arthur 
Langeveld, die de verschillende taalregisters 
wél herkent en kenbaar maakt, kunnen we 
de roman niet meer zo ervaren als de Rus 
Bachtin dat in de jaren dertig deed.3 
 Ook in romans die in de eigen streek, maar 
in een andere tijd zijn geschreven, gaat de 
ervaring van de heteroglosse taal deels ver-
loren. Neem de Amsterdamse roman De 
avonden. Het is oudejaarsdag en Frits van 
Egters brengt de avond zonder enige geest-
drift met zijn familie in de huiskamer door. 
Het gezin eet een naoorlogs feestmaal van 
aardappelen, ingemaakte tuinbonen, appel-
moes en varkensvlees, en Frits complimen-
teert zijn moeder met het resultaat, ‘vooral 
de jus’. Later op de avond maakt moeder 
appelbollen, en ze heeft ook een fles wijn 
gekocht, tenminste, dat denkt ze, want Frits 
ziet ‘bessen-appel’ op het blauwe etiket van 
de fles donkerrode vloeistof  staan. Drie gul-
den en tien cent heeft zijn moeder betaald 
voor een fles bessen-appelsap, inclusief  een 
kwartje voor de fles, en Frits moet van tafel 
wegvluchten, zo moeilijk heeft hij het met 
dit huiskamerverdriet: ‘Iets duurs kopen’, 
fluistert hij, ‘dat thuis kapot of  waardeloos 
blijkt. Erger leed bestaat niet. Het is erger 
dan alles wat er is. Het is zo erg, dat men er 
niet over kan praten.’

 Wat in deze passage heeft de naoorlogse 
lezer gegrepen en ontroerd? Hij zal zijn 
eigen leefwereld hebben herkend, waarin 
een tekort aan materiële middelen samen-
ging met het verlangen naar een zekere 
wereldse smaak. Het is een banaliteit die op 
zich universeel en van alle tijden is, maar 
die lokaal ervaren wordt in wat ‘lulligheid’ 
heet. Reve beschrijft die ervaring in een 
gedragen, haast Bijbelse taal waarin de 
afstand tot het beschrevene de bescher-
ming biedt die we ironie noemen. Daarin 
schuilt benauwenis of  huiver, omdat zowel 
lezer als schrijver weten dat ze gevangen 
zitten in de versteende frases en gemeen-
plaatsen van de taal die hen met de paple-
pel is meegegeven – en met lepels vol naar 
binnen werd gepropt. Maar met die pijnlijke 
benauwenis is er ook genot in de vaardig-
heid waarmee de auteur de verschillende 
frases naar zijn hand zet. Beide ervaringen 
vergen een grote intimiteit met de taal van 
een zekere tijd en streek.
 Hoe moeten we de specifieke pijn, de hui-
vering en het genot begrijpen die wij van-
daag ervaren als we literatuur in onze moe-
dertaal, uit onze geboortestreek lezen? In 
welke wereld achten wij onszelf  gevangen 
gezet, waaruit zouden wij onszelf  met alle 
mogelijke middelen willen bevrijden? 
Dichter en essayist Marc Kregting – de 
meest clichégevoelige kunstenaar in het 
Nederlands taalgebied – heeft daar in de 
jaren negentig, toen hij nog woonachtig in 
Arnhem was, een these over geformuleerd. 
Hij kwam tot de stelling dat het Nederlands 
gedomineerd wordt door het jargon uit 
twee branches in de Nederlandse econo-
mie, namelijk de managers- en de welzijns-
wereld: ‘Een dominant soort spreektaal 
leunt daarin vervaarlijk tegen het onbegrij-
pelijke. Zoals media enerzijds met een druk 
op de knop bereikbaar zijn geworden en 
anderzijds, wanneer je als het ware de sluis 
naar het weten openzet, een vloed van 
informatie heten te veroorzaken, geeft de 
huidige dominante spreektaal nimmer ver-
sagend gebabbel af. De afzonderlijke woor-
den ervan hoef  je niet in het woordenboek 
op te zoeken, al vraag je je in het begin nog 
welwillend af  wat men bedoelt.’4

 Zelf  verzette Kregting zich in zijn literaire 
werk tegen deze door communicatiedrang 
platgeslagen taal, door in  gedichten en 
proza het gelaakte gebabbel in gecompri-
meerde, verhakselde vorm op te nemen. 
Waarbij hij aantekende: ‘Deze outsourcing 
klinkt misschien gemakzuchtig, maar ik doe 
dat omdat ik begrip graag zie groeien. Dus 
zal ik eerst uit media de abstracties moeten 
overnemen, voordat ik, in een schier bodem-
loos vat van taal, begrijp wat ermee geambi-
eerd wordt (men hoeft Foucault niet te lezen 
om zich te realiseren dat wie het woord 
neemt of  op schrift stelt macht heeft).’5 
Oftewel, zoals Kregting in Hakkel je, hakkel je 
(2000) dichtte: ‘Logischerwijs is de wijsheid 
op het vinkentouw.’

4.

Halfweg de jaren negentig waait er een 
taalwind doortrokken van marktwerking 
en profijtbeginsel vanuit Washington en 
Londen naar Nederland. Publieke diensten 
dienen te worden blootgesteld aan wat de 
tucht van de markt heet, hetgeen onder 
meer leidt tot de verzelfstandiging van het 
spoorwegbedrijf  NS en de privatisering van 
de thuiszorg. Nadat de mooie woorden zijn 
overgewaaid, wordt duidelijk wat de gevol-
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gen ervan in de praktijk zijn. Zorginstell-
ingen ontslaan werknemers zodat ze, met 
medeweten van de zich als sluwe inkopers 
gedragende gemeenten, diezelfde werkne-
mers vervolgens tegen een goedkoper uur-
loon weer kunnen aannemen. Een diepte-
punt is het schandaal dat aan het licht 
komt in 2008, als de voormalig directeur 
Bart V. van Thuiszorg Drenthe wordt gear-
resteerd. De door hem geleide zorginstel-
ling werd in de jaren negentig Pantheon 
gedoopt, en ging later ICare en nog later 
Unu heten. Bart V. wordt er onder meer 
van verdacht vastgoed van wat ooit de 
wijkverpleging en gezinszorg was (en 
daarmee overheidsbezit) onder de waarde 
te hebben verkocht aan een zakenkennis, 
die de desbetreffende panden binnen een 
uur doorverkocht met 2,5 miljoen gulden 
winst, waarvan een deel teruggesluisd is 
naar V. Een soortgelijke truc blijkt succes-
vol bij het zorgbedrijf  Thuiszorg Perfect. 
Dat wordt door V. als noodlijdend bestem-
peld, waarna het door een vriendin van hem 
voor een symbolisch bedrag van een gulden 
wordt gekocht. Vervolgens wordt Thuiszorg 
Perfect ‘onderaannemer’ van ICare, het 
bedrijf  van V., en gaat de omzet weer groeien. 
Bij ICare vallen er ondertussen ontslagen 
wegens afnemende activiteiten. Na twee jaar 
wordt Thuiszorg Perfect voor 8,4 miljoen 
euro aan Randstad doorverkocht. V. bezit 
tweederde van de aandelen in Thuiszorg 
Perfect b.v. Na de verkoop gaat het opeens 
veel slechter met het thuiszorgbedrijf  en drie 
jaar later verkoopt Randstad het weer, voor 
de helft van het bedrag. De koper heet ICare.
 Over thuiszorgschandalen geen woord 
in Anton Valens’ roman Meester in de hygi-
ene (2004), waarin een werknemer in de 
Amsterdamse thuiszorg vertelt over de 
hoogbejaarde ‘cliënten’ bij wie hij dage-
lijks het huishouden doet. Bonne heet de 
verteller, een kunstschilder die aan schil-
deren niet meer toekomt. Politieke uitspra-
ken over het nut of  het nadeel van privati-
sering doet hij niet; Bonne heeft het lastig 
genoeg om zijn eigen leven op orde te hou-
den. Als hij met het zorgbedrijf  van doen 
heeft, is dat in de persoon van zijn baas of  
bazin, en onder die leidinggevenden is er 
een groot verloop. Bonne krijgt achtereen-
volgens met de dames Ganzema en De 
Sonnaville, en de heer Hegge te maken. Die 
laatste, een twee meter lange, kale, in 
leren broek geklede manager, wil de puin-
hopen bij het thuiszorgbedrijf  opruimen; 
hij begint zijn operatie met de introductie 
van een nieuwe naam. Thuisz org 
Amsterdam moet voortaan T.A. worden 
genoemd. Semantiek is de goedkoopste 
manier van verandering.
 Manager Hegge, die met dooddoeners als 
‘Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen’ 
over cliënten en werknemers regeert, voert 
gemeenschappelijk werkoverleg in en orga-
niseert allerlei weekendcursussen, onder 
meer de cursus Stilstaan bij bewegen, dit om 
het grote ziekteverzuim terug te dringen. Er 
worden nieuwe richtlijnen opgesteld in 
overleg met de werknemers, maar Bonne 
vraagt zich af  of  iemand zich in de praktijk 
er wat van zou aantrekken: ‘Er was name-
lijk niemand die toezicht hield.’ 
 Meester in de hygiëne gebruikt het manage-
mentjargon van de zorgsector maar en pas-
sant; centraal staat de taal van degenen die 
Bonne verzorgt, dat wil zeggen de negen 
bejaarden die de negen hoofdstukken van 
het boek bevolken. De lezer gaat in elk ver-
haal weer mee op huisbezoek; achter de 
deur van elke deeltitel wacht een andere 

stem. Dit is wat in Meester in de hygiëne 
gebeurt: de bejaarden – cliënten van de 
thuiszorg – krijgen een stem. Zo is er bij-
voorbeeld de tamelijk grofgebekte heer Edes 
uit de Diamantbuurt, die Bonne bij het bin-
nenkomen onmiddellijk toeroept: ‘Dat wijf  
heb zeker stront in d’r oren. Ik heb d’r nog 
gezegd, géén vent! Godverdomme, geen 
vent.’ Bonne becommentarieert deze klacht 
in de taal van wat hij zelf  zonder enige bit-
terheid de ‘zachte sector’ noemt: ‘Het ver-
mogen om een eigen mening naar voren te 
brengen en uiting te geven aan zijn boos-
heid was bij hem goed ontwikkeld.’ 
 In de loop van het verhaal raken de vertel-
ler Bonne en de bejaarde Edes vertrouwd 
met elkaar. Misschien omdat ze alle twee 
aan de ‘depressiefpillen’ zitten, zoals Edes 
dat uitdrukt, pillen die volgens de man ‘geen 
ene kut doen’. Net als bij zijn andere ‘cliën-
ten’ vereenzelvigt Bonne zich met Edes, wat 
onder meer blijkt uit het feit dat hij deels 
diens taaleigen overneemt, in dit geval een 
agressieve schuttingtaal, het absolute 
tegendeel van de eufemistische slogantaal 
van Thuiszorgmanager Hegge. Repte die 
laatste van dwarsliggers waarzonder er 
geen trein rijdt, dan heeft de dwarsligger 
Edes zo zijn eigen wijsheden in pacht: ‘Geld 
is net sperma. Het vliegt je zak uit.’ 
 Meester in de hygiëne gaat over hulpverle-
ning, al is lang niet altijd duidelijk wie dege-
ne is die hulp behoeft. Bonne mag dan wor-
den ingeschakeld als ‘hulpie’, hijzelf  heeft 
zijn zaakjes allerminst op een rij. Hij lijdt 
aan, zoals zijn baas Hegge dat stelt, een ‘per-
soonlijke lacune’ en die leemte probeert hij 
op te vullen met zijn werk. Naar professio-
nele maatstaven hecht hij zich te veel aan de 
bejaarden van wie hij slechts het huis 
schoon hoeft te houden. Als Bonne te horen 
krijgt van de dochter van zijn cliënt Waghto 
(met Bordewijkse stuursheid worden alleen 
de achternamen van de ‘cliënten’ vermeld) 
dat haar moeder is gevallen en met een 
gebroken arm en gebroken ribben in een 
verpleegtehuis is opgenomen, en dat hij niet 
meer hoeft te komen, zegt hij aanvankelijk 
dat hij niet weet wat hij moet zeggen. Op dat 
moment denkt hij voor zichzelf: ‘Lekker, vol-
gende week woensdag vrij.’ Daarop volgt 
een tweede besef, namelijk dat het nu echt 
afgelopen is met zijn geliefde cliënt. ‘Als ze 
maar geen pijn heeft’, denkt Bonne, en hij 
barst in snikken uit.
 Meester in de hygiëne lezen is een onthut-
sende ervaring. Het boek toont dat het 
leven van hoogbejaarden niet te vangen 
valt onder een algemene term als ouder-
dom. Dat woord klinkt nog veel te comfor-
tabel; denk aan de stralende acteur op leef-
tijd die in een interview zegt dat het leven 
na de zestig alleen maar leuker wordt. Dat 
kan zijn, maar bij de tachtig begint hoe dan 
ook de ellende. Al is dat laatste een veel te 
groot woord, dat in het boek zelf  niet 
gebruikt wordt. Valens laat zijn personages 
in hun eigen taal spreken en roept daarmee 
vaak in één woord of  één zinssnede een 
hele wereld op. Zo heeft hij oor voor de 
levenswijsheid van Waghto, die ‘Het zit, 
zoals het zit’ luidt, soms omgedraaid tot 
‘Zoals het zit, zit het’. Bonne noemt het de 
stomste van alle dooddoeners die hij ooit 
heeft gehoord, maar hij bedenkt ook met-
een: ‘Ze was met steun van dit gezegde 
negenentachtig jaar geworden. Het had 
haar de kracht gegeven tal van vernederin-
gen en langdurige perioden van armoe, 
tegenspoed en keihard zwoegen te door-
staan, dus zo stom als ik dacht kon het niet 
zijn.’ Tegelijk is Bonne zelf  niet vrij van het 

gebruik van gemeenplaatsen; ook hij 
klampt zich vast aan de taal die hem gege-
ven is. Zelf  beleeft hij daar een zeker genoe-
gen aan, net zoals hij genot puurt uit het 
lappen van de ramen, een bezigheid die 
voor hem niet alleen verwant is aan het 
schilderen, maar die hem ook plezier ver-
schaft omdat hij, staand op een keuken-
trapje in de frisse aprillucht, niet de rem-
mingen ervaart die hem van werkelijk 
schilderen afhouden.
 Valens schrijft het op met een hele lichte, 
milde ironie en velt nergens een expliciet 
oordeel. In de vertelling weerklinken het 
verouderde idioom van de bejaarden, 
Bonnes eigen spreektalige gedachten bij de 
cul de sac waarin zijn leven zich bevindt, het 
managementjargon van zijn bazen, en het 
retorische geweld waarmee de kinderen 
hun hulpbehoevende ouders, die zij in 
Bonnes bijzijn steevast tot kleine kinderen 
reduceren, proberen weg te redeneren. 
Zoals de dochter van Waghto met schijn-
bare compassie beweert: ‘Dat ze maar snel 
uit haar lijden verlost mag worden, want 
als ze er overheen komt, waarvan de dok-
ters zeggen dat de kans klein is, dan zal ze 
naar een verpleegtehuis moeten, en je weet, 
iedereen weet, jij ook, dat zei ze altijd, tegen 
iedereen, dat ze dat nooit wilde. Dat kunnen 
we haar niet aandoen.’ 

5.

Het samenkomen van de taalregisters in 
Meester in de hygiëne is precies wat Bachtin 
met heteroglossia bedoelde – al zal dat 
Bonne ongetwijfeld een zorg zijn.6 De over-
koepelende term is het aloude Griekse con-
cept mimesis, dat meer dan nabootsing – 
een pejoratieve aanduiding – uitbeelding 
betekent. Gwennie Debergh, op wier proef-
schrift over Hugo Claus en mimesis ik me 
hier beroep, onderscheidt in haar studie 
twee soorten mimesis: een statische, waar-
bij mimesis staat voor representatie in tekst 
(en die vaak negatief  geconnoteerd is), en 
een dynamische, waarin de aandacht gaat 
naar de wisselwerking tussen literaire tekst 
en werkelijkheid, met name de teksten die 
aan die werkelijkheid ten grondslag liggen. 
Die wisselwerking is zeker niet vrijblijvend, 
zij is een kwestie van macht, namelijk 
macht die de wereld uitoefent op de schrij-
ver en lezer door middel van gedachte-
structuren, genres, stijlpatronen; macht 
ook die de schrijver (in beperkte mate, 
maar toch) op de wereld kan uitoefenen 
door gedachtestructuren te doorbreken, 
andere genres te introduceren, geen genoe-
gen te nemen met de gangbare stijl. Een 
citaat van de literatuurwetenschappers 
Gunter Gebauer en Christoph Wulf  uit 
Deberghs studie:

Literaire mimesis is een gevecht met de macht 
van maatschappelijke instituties en machtheb-
bers, en dus met bestaande communicatiesyste-
men, stijlpatronen en de daarin tot uitdrukking 
komende wereldbeschouwingen.7

Het woord ‘gevecht’ geeft meteen de inten-
siteit en de betrokkenheid aan. Je zou hier 
ook van engagement kunnen spreken, en 
het kunnen hebben over de vraag die elke 
schrijver zich heel concreet te stellen heeft, 
ook al hoeft hij dat niet in expliciete bewoor-
dingen te doen: hoe dien je je in woorden te 
verhouden tot wat in diezelfde woorden 
werkelijkheid wordt genoemd? Woorden 
als wisselwerking, verhouding en engage-
ment zijn metaforen of  begrippen die vat 
proberen te krijgen op de ongrijpbare band 
tussen tekst en (lokale) realiteit. Je zou deze 
complexe verwikkeling van streek en tekst 
ook anders kunnen benoemen. Te denken 
valt aan: vrije concurrentie.

Noten

 1 Poëzie komt volgens Bachtin voort uit het 
verlangen naar een zuiverdere spreekpositie,  
en legt zich daarom eerder toe op de uitvinding 
van nieuwe talen dan op de incorporatie van 
levende talen. Bachtin spreekt, vermoedelijk 
niet zonder afkeuring, over een neiging tot 
priesterlijkheid. In dit opzicht is zijn theorie 
door de (post)moderne poëzie als die van Marc 
Kregting, Dirk van Bastelaere en Jeroen Mettes 
achterhaald – en er dus op van toepassing.

 2 Verschenen op Pieter Boulognes weblog Van 
Poesjkin tot Poetin en snel weer terug en in Filter: 

Tijdschrift over vertalen, 2013, jrg. 20, nr. 1,  
pp. 66-72.

 3 Zou het kunnen dat vertaalproblemen 
binnenkort niet eens meer als zodanig worden 
opgemerkt? Tim Parks heeft in een bijdrage 
voor The New Yorker (9 februari 2010) 
gewaarschuwd voor de opkomst van de new 
dull global novel, geschreven door auteurs die 
niet meer schrijven voor de lezers in hun 
moedertaal, maar voor een internationaal 
publiek, waar al het specifieke en eigene dat bij 
vertaling voor onbegrip zou kunnen zorgen al 
bij voorbaat weggelaten wordt, en waar verder 
wordt gekozen voor een eenvoudige zinsbouw, 
zonder al te veel bijzinnen of  moeilijke 
woorden. Parks noemt hier Het verdriet van 
België als positief  voorbeeld van een boek dat 
nog wel in een nationaal, of  liever, lokaal kader 
geschreven werd (Vlaanderen), en zet dat af  
tegen de boeken van onder meer Gerbrand 
Bakker en Alessandro Baricco. 

 4 Marc Kregting, De truc met de hoge rug bij Boris 
Ejchenbaums ‘De illusie van skaz’, in yang,  
jrg. 33, nr. 2, 1997, pp. 198-206.

 5 Marc Kregting, Aan gene zijde van het behang,  
in Parmentier, jrg. 14, nr. 3, 2005, pp. 51-60.

 6 Valens in Meester in de hygiëne: ‘Vaag wist 
Waghto wel dat ik schilderde, maar het had 
niet haar interesse. Wanneer ik de debatten  
[op de kunstacademie] vergelijk met de 
gesprekken die ik in dezelfde periode met haar 
had, springen de eenvoud van haar taalgebruik 
en haar gebrek aan pretentie sterk in het oog. 
Uit haar mond zou je nooit termen als 
‘gelaagdheid’, ‘presentatie’ of  ‘nostalgische 
context’ vernemen, om nog maar te zwijgen 
van ‘globalisering’ of  ‘urbanisatie’. Aan zulke 
begrippen had ze geen boodschap.’

 7 Gunter Gebauer & Christoph Wulf, Mimesis: 
Kultur – Kunst – Gesellschaft, geciteerd in 
Gwennie Debergh, ‘Zie ik nu dubbel, of  word ik 
zot?’ Statische en dynamische mimesis in  
Het verdriet van België (Hugo Claus), Vrije 
Universiteit Brussel, 2006, p. 249. Zie ook het 
nummer ‘werkelijk, dus’, van het voormalige 
tijdschrift yang (nr. 1, 2001), dat de uitweg uit 
het postmodernisme in een hernieuwd gebruik 
van het begrip mimesis zag. 

Illustraties: Erik van Lieshout, Commission, 
2011, filmstills (film gemaakt in opdracht 
van Sculpture International Rotterdam en 
Hart van Zuid)
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11–17u
www.nouvellesimages.nl

Jerry Keizer (nieuwe schilderijen)
Peer Veneman (beelden en 
fotowerken)
 25/01 t/m 05/03

• Bovenzaal
 Wir sind das Gedächtnis 
Jasper de Beijer (foto’s)
 25/01 t/m 05/03

• Art Rotterdam
Marnix Goossens (foto’s), Pieter 
Laurens Mol (werken op papier), JCJ 
Vanderheyden (schilderijen)
 06/02 t/m 09/02

• ‘The Frik Collection  
 Ceramic Museum’, 
 keramische objecten
Helen Frik
Toon Teeken (nieuwe schilderijen)
 08/03 t/m 09/04

• Bovenzaal 
Elizabeth de Vaal (nieuwe schilderijen  
en werken op papier)
 08/03 t/m 09/04

  

plATFoRM57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10–22u
www.platform57.nl

• Floating population
Nadine Stijns
 fototentoonstelling met  
 site specific installatie
 t/m 01/02

• System
Hans Wilschut
 site specific werk

• on Spam
Niels Post
 site specific werk

Aandacht voor alle kunst in het gebouw 
Zuid57 bij de gratis kunstrondleidingen: 
26/01 en 16/02 om 13u30 

  

1646
Boekhorststraat 125
do–zo 13–18u
www.1646.nl

• The ongoing 
 ConveRSATion 
A collaboration with Master Artistic 
Research
 14, 17, 21, 24, 28 & 31/01

• RAdiCAl huMAniSM 
Tamy Ben-Tor & Miki Carmi
 14/02 t/m 23/03

  

WaNder
de Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86
www.go–wander.org

Simon Farid
 Maart

Fran Meana
 April–Mei

Gemak
paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
wo–vr 12–17u za 13–17u 
en op afspraak
www.gemak.org

• later als ik groot ben 
99 schilderijen van 99 kinderen, 
van 3 – 13 jaar oud, uit de Haagse 
Schilderswijk
 i.s.m. Art-S-Cool
 opening: 18/01 om 14u 
 t/m 25/01

• Symposium 
 Kunst kun je wel / niet leren!
 25/01 om 14–17u

• Suppose it’s true after all,
 what then …
Met en door The People of The 
Labyrinths: over mode als nieuwe 
religie, en over beeldresearch, 
beeldcommunicatie en (mode)
identiteit.
 opening: 31/01 om 17u
 t/m 15/03

• Symposium Mode & identiteit
 15/02, 14–18u

  

gAleRie MAuRiTS 
vaN de laar
herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12–18u 
laatste zo/maand 13–17u
www.mauritsvandelaar.nl

• Zee
Stan Klamer, Rens Krikhaar, Astrid 
Nobel, Zeger Reyers, Dirk Zoete 
(tekeningen, installatie, video)
 t/m 02/02

• Art Rotterdam
Stand 1: Martin Assig, Marcel van 
Eeden, Zeger Reyers (tekeningen, 
installatie)
 05/02 t/m 09/02

Suzan Drummen,  
Christie van der Haak (installatie)
 16/02 t/m 16/03

  

WeST
groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
wo–za 12–18u (of op afspraak)
www.west–denhaag.nl

• 1 houSe 
Wannes Goetschalckx
 t/m 25/01

• ThiS iS noT AFRiCA, 
 ThiS iS uS
 Part i: kunsthal rotterdam
Kudzanai Chuirai
 07/02 om 10–11u30, ochtend debat 
 olv Jelle Bouwhuis
 Info + rsvp: www.west-denhaag.nl 
 01/02 t/m 16/02

 Part ii: art rotterdam 
Simon Gush, Kemang Wa Lehulere & 
Kudzanai Chuirai
 05/02 t/m 09/02

 part iii: West den haag 
Simon Gush, Kemang Wa Lehulere & 
Kudzanai Chuirai
 07/02 t/m 29/03

• ARCo MAdRid 
Reynold Reynolds
 19/02 t/m 24/02

livingSTone 
Gallery
anna Paulownastraat 70 a/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12–17u
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

• The loneliness of the 
 modern man, paintings 
Jan Wattjes
 t/m 23/02

• Waiting for the Sun, paintings
Roger Wardin
 t/m 23/02

• project-rooom: various Artists 
Preview RAW Art Fair 2014
 t/m 23/02

• RAW art fair Cruise terminal 
 rotterdam 
Raquel Maulwurf, Manfred 
Schneider, Simon Schrikker, Hugo 
Tieleman, Birgit Verwer, Jan Wattjes, 
Roger Wardin
 05/02 t/m 09/02

• van euwe tot livingstone,  
 25 jaar onderweg, 
 paintings & sculptures 
Klaas Gubbels
 02/03 t/m 26/04

• 50 years after venice’,  
 prints & collages 
Robert Rauschenberg
 02/03 t/m 26/04

STRooM
den hAAg
hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85 
wo–zo 12–17u
www.stroom.nl

• exformation
Agnieszka Kurant
 t/m 23/02

OpZicht: Machteld Rullens
 t/m 12/01

Ondertussen: LUST
 t/m 09/02

OpZicht: Elsbeth Ciesluk
 13/01 t/m 28/04

  

neST
de Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86 
do–zo 13–17u
nestruimte.nl

• lezing, het werk van 
 izaak Zwartjes
 30/01 om 20u

Izaak Zwartjes
 t/m 09/02
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Dat gevoel kent iedereen wel, dat je omgeving 
dingen van je verwacht, of  eist, waarvan je zelf  
denkt: daar heb ik helemaal geen pasgeld op. Ik 
geloof  dat de wereld blijft draaien, doordat 
mensen hebben afgesproken om die onderwer-
pen dan ook maar te mijden. Maar een schrij-
ver heeft de taak om die dingen juist aan te roe-
ren, of  liever gezegd, hij kan er een heleboel 
stof  uit halen. 
 Willem Frederik Hermans1

Niemand zal beweren dat Rem Koolhaas, 
geboren in 1944 in Rotterdam, architect is 
geworden omwille van zijn vaderland. 
Eerder het omgekeerde lijkt waar: Koolhaas 
richtte zich op de architectuur om aan 
Nederland te ontsnappen. Het enige archi-
tecturale element dat hem rechtstreeks ver-
bindt met zijn geboorteplaats is het beroep 
van zijn grootvader Dirk Roosenburg 
(1887-1962) – een architect in wiens teken-
zaal hij als kind ‘speelde met de gummen en 
de zachte potloden’, en in wiens werk hij 
later een ‘merkwaardige mengeling van 
conservatisme en openheid’ zou bewonde-
ren.2 En hoewel Koolhaas in een middel-
eeuwse binnenstad tot de architectuur 
geroepen werd – ‘Ik liep door Delft toen ik 
plotseling letterlijk aan de grond genageld 
bleef  staan. Ik wist in een bliksemflits dat ik 
architect zou worden.’3 – is het project van 
zijn Office for Metropolitan Architecture 
nauwelijks geïnspireerd door de Nederlandse 
architectuur- of  stadsgeschiedenis.
 Na een korte carrière als filmmaker en 
journalist, studeerde Koolhaas van 1968 
tot 1972 aan de Architectural Association 
in Londen. Daarna reisde hij naar de 
Verenigde Staten om aan Cornell University 
samen te werken met O.M. Ungers, en in 
Manhattan nauw betrokken te raken bij het 
Institute for Architecture and Urban 
Studies. In 1975 stichtte hij samen met Elia 
Zenghelis O.M.A., en in 1978 publiceerde 
hij Delirious New York, het boek met onder 
meer zijn retroactieve definitie van een 
metropolitane ‘cultuur van congestie’, en 
met de uitwerking van een ‘paranoïde-kriti-
sche methode’ om aan architectuur te doen.
 De overtuigingen van Koolhaas zijn glo-
baal en modern, en ook zijn faam lijkt te 
berusten op Engelstalige teksten en artike-
len. Delirious New York werd in het Engels 
geschreven (en in het Frans vertaald, maar 
slechts gedeeltelijk in het Nederlands4); de 
vroege projecten van O.M.A. werden ont-
worpen voor Londen of  New York, en het 
werk werd voornamelijk tentoongesteld en 
gepubliceerd in het buitenland. Tijdens de 
jaren tachtig maakte Koolhaas vaak duide-
lijk dat er niets gebeurde in Nederland – 
zoals in een interview met Mil De Kooning 
uit 1985: ‘Niets heeft effect. Dat is precies 
een van de raadselachtige fenomenen van 
de Nederlandse architectuurcultuur. Een 
groot en absoluut zwijgen. Ik heb een rijker 
geschakeerde verhouding met m’n 
Amerikaanse, Engelse en Franse collega’s.’5

 Toch zijn er vanaf  het eind van de jaren 
zeventig door O.M.A. ontwerpen gemaakt 
voor Nederlandse en Europese steden – en is 
het werk van Koolhaas ook hier ontvangen, 
besproken en bekritiseerd. De context van 
steden als Den Haag en Rotterdam bleek een 
belangrijk proefveld voor zijn architectuur, 
terwijl de interpretatie van het werk op een 
bijzondere manier tot bloei kon komen in de 
Nederlandstalige architectuurcultuur. 
Koolhaas werd door enkele critici ontvan-
gen als iemand die de overtuigingen, de 
architectuurclichés en de verwachtingen in 
het thuisland kon aanvechten en overtref-
fen. Meer nog: het is pas door zijn terugkeer 
dat zijn aanpak en zijn architectuur beteke-
nisvol werd, en zelfs glorieuze nieuwe kan-
sen openbaarde in zijn vaderland. Om dat te 
illustreren is de laatste zin van de allereerste 
tekst die Geert Bekaert over OMA/Rem 
Koolhaas schreef  in 1982 exemplarisch: ‘Er 
is weer hoop.’6 Dit essay, gepubliceerd in 
wonen-TA/BK, kan als een verwelkoming van 
Koolhaas gelezen worden. De evolutie die 
Bekaert onderkende in diens traject is de vol-
gende. Enkel in het buitenland kon Koolhaas, 

door New York te onderzoeken en er van te 
leren, een architectuurmethode ontwikke-
len die intelligent en efficiënt de teleurstel-
lingen van het modernisme kon ondervan-
gen, zonder in postmoderne spelletjes te 
vervallen. Zeer belangrijk, aldus Bekaert, 
was echter het besef  dat de toepassing van 
deze methode onmachtig zou blijken in een 
metropolitane context. Een retroactief  
manifest zoals Delirious New York, waarin de 
ruimtelijke en conceptuele eigenschappen 
van Manhattan worden gedefinieerd, is 
onbruikbaar op de plek waar die mechanis-
men vanzelf  tot stand komen. Om de groot-
stedelijke architectuur te doen ‘werken’, was 
iets helemaal anders nodig – iets waartegen 
deze strategieën konden reageren: een ‘pole-
mische stimulans’. ‘In de Nietzscheaanse 
arena van de metropool’, schreef  Bekaert, 
‘heeft [Koolhaas] reeds al zijn ideologische 
pijlen verschoten. Wie achter het retroactief  
manifest gaat staan, heeft als ontwerper in 
New York geen kans meer. Noodgedwongen 
moet hij uitwijken naar de niet-metropolita-
ne provincie. Nederland bijvoorbeeld.’ Aan 
het slot van zijn tekst verwijst Bekaert naar 
The Story of  the Pool, een verhaal dat 
Koolhaas in 1977 publiceerde samen met 
enkele illustraties van Madelon Vriesendorp.7 
In 1923 bouwt een student in Moskou een 
drijvend en langwerpig zwembad. Als er 
voldoende zwemmers in één richting zwem-
men, beweegt het zich als een boot voort in 
de andere richting. Omdat de politieke situ-
atie in Moskou stilaan ‘deprimerend, ver-
stard, bedreigend’ wordt, besluiten enkele 
constructivistische architecten naar New 
York te varen. Pas in 1975 bereiken ze hun 
bestemming. Hun Amerikaanse collega’s 
weten niet goed wat ze met hen moeten 
aanvangen; de ‘provinciale Russen’ ver-
wonderen zich over het uniforme uiterlijk 
van de manhattanites in Wall Street, zeker 
als blijkt dat zij zonder uitzondering besne-
den zijn. Uiteindelijk keren de Amerikanen 
zich tegen het modernisme van het zwem-
bad, dat opnieuw moet vertrekken, een 
onzekere toekomst tegemoet. Bekaert ver-
zon een volgende episode bij dat verhaal: 
‘Het drijvende zwembad van de Russische 
constructivisten heeft op zijn odyssee intus-
sen Rotterdam aangedaan en […] een thuis-
haven gevonden. Er is weer hoop.’
 De vraag is dus: hoe en waarom werd de 
terugkeer van Koolhaas geïdentificeerd met 
een boodschap van hoop voor de Nederlands-
talige architectuurscene? Het antwoord is 
traceerbaar aan de hand van de polemische 
positie van vier onuitgevoerde ontwerpen 
van O.M.A. ten opzichte van respectievelijk 
de historische stad, de stedelijke instituties, 
de architectuurcultuur en de toekomst van 
het Europese continent: de uitbreiding van 
de Tweede Kamer (1978) en het nieuwe 
Stadhuis (1985) in Den Haag; het Nederlands 
Architectuurinstituut in Rotterdam (1986) 
en het Sea Trade Center in Zeebrugge (1989). 
Hoewel het een cliché is geworden om de 
positie van Koolhaas in de jaren tachtig te 
laten samenvallen met zijn kruistocht tegen 
het postmodernisme, tonen zijn ontwerpen 
voor Nederland en België een ander en pre-
ciezer beeld, samen met de manier waarop 
ze ontvangen werden. Het was omdat hij 
alles waar architectuur in de Lage Landen 
voor stond, niet alleen bekritiseerde, maar 
ook door een alternatieve aanpak verving, 
dat Koolhaas als de brenger van hoop werd 
beschouwd. De Nederlandstalige receptie 
suggereert dat Koolhaas’ zoektocht gedu-
rende de jaren zeventig naar een stabiel fun-
dament voor de architectuur van O.M.A. – 
bewust of  onbewust – ondernomen werd 
met het thuisland in de achteruitkijkspiegel.

1978: Den Haag

In 1978 werd een open wedstrijd georgani-
seerd voor de uitbreiding van de Tweede 
Kamer in het Binnenhof  in Den Haag. Het 
ontwerp van O.M.A. – het allereerste item in 
de projectchronologie op de website van het 
kantoor – nam het op tegen 110 inzendin-
gen. De jury, geleid door de Nederlandse 
bouwmeester Wim Quist, besloot dat ‘geen 
van de projecten geselecteerd kon worden 

voor een tweede ronde’: ‘De complexiteit 
van de opdracht werd met onvoldoende 
vakmanschap tegemoet getreden.’8 Het 
ontwerp van O.M.A. kreeg wel een eerste 
prijs, samen met dat van de structuralist 
Leo Heijdenrijk. In 1980 werden drie ande-
re bureaus om een nieuw ontwerp gevraagd. 
Het voorstel van Pi De Bruijn werd geselec-
teerd: de bestaande bebouwing werd aan 
elkaar gesmeed door toevoegingen in klas-
siek-modernistische stijl, zodanig dat een 
gesloten, massief  bouwblok ontstond.
 Al na de eerste wedstrijd deden verschil-
lende critici hun best om aandacht te vra-
gen voor het ontwerp van O.M.A. Umberto 
Barbieri en Cees Boekraad noemden het in 
Vrij Nederland ‘het enige voorstel van een 
internationaal niveau’.9 In hetzelfde week-
blad kreeg Koolhaas (in een interview met 
Max Pam) de kans om de andere ontwerpen 
te bekritiseren: ‘In alle inzendingen staat 
het hele Binnenhof  vol met een gigantische 
pudding van beton, terwijl in ons plan het 
terrein leeg lijkt, ondanks het feit dat wij 
hetzelfde grondoppervlak nodig hebben. 
Het neerkwakken van die puddingen is 
steeds gedaan uit naam van de kleinschalig-
heid, steeds gemotiveerd met de opmerking 
dat men heeft ontworpen vanuit respect 
voor de historische kern. Maar al die ont-
werpen zijn volkomen volgebouwd en de 
kern is niet eens meer zichtbaar.’10 Het ont-
werp van O.M.A. was inderdaad uitzonder-
lijk. Zoals de ontvangst van het voorstel 
toont, was het contrast groot met de op dat 
moment overheersende opvattingen over de 
omgang met de historische en gelaagde 
architectuur van de Europese stad. Het ont-
werp was gebaseerd op het verlangen om 
het contrast tussen nieuwe toevoegingen en 
het bestaande weefsel zo duidelijk mogelijk 
te maken. Drie gebouwen werden gerang-
schikt langs twee assen: een lang gebouw 
met ontmoetingsruimtes en publieke zalen 
(een balk uit glazen bakstenen); een smal 
gebouw (evenwijdig aan het eerste) voor de 
politici; en een nog smaller gebouw om aan 
de vereiste vloeroppervlakte te voldoen. De 
drie volumes werden verbonden met hel-
lingbanen, liften, trappen en één grote 
‘kloostergang’. Natuurlijk was het nodig 
om enkele aanpassingen aan te brengen op 
de dichtbebouwde site van het Binnenhof. 
O.M.A. stelde echter geen afbraak voor, 
maar – en dat is het meest polemische, zelfs 
pesterige aspect van het ontwerp – ‘a trans-
plantation of  one 17th century structure to 
a position in front of  the complex, where it 
[…] restores some of  the original definition 
of  the Binnenhof. The breach created by 
this removal is then occupied by two 
slabs.’11 Eén bestaand gebouw zou dus ver-
plaatst worden om ruimte te maken voor 
nieuwe infrastructuur. De jury had het over 
een ‘hard voorstel’: ‘de ontwerper heeft een 
positie ingenomen, de omgeving wordt ver-
nietigd, de gebruiker wordt onderworpen 
aan de formele visie van de architect.’12

 Na de tweede wedstrijd in 1980 werd met 
hernieuwde intensiteit opgeroepen om het 
voorstel van O.M.A. in overweging te nemen. 
Een open brief  werd door kunstenaars en 
critici aan de Tweede Kamer gericht: ‘Dé 
fout is volgens ons geweest dat de jury niet 
de moed heeft gehad dit zelfbewuste, eigen-
tijdse ontwerp voor te dragen voor uitvoe-
ring. […] Wij eisen van het rijk als opdracht-
gever dat zij aan architect Rem Koolhaas de 
opdracht geeft zijn ontwerp, na overleg met 
betrokkenen en de Haagse burgerij, verder 
uit te werken en het zo mogelijk maakt dat 
een reële discussie kan ontstaan tussen 
voorstanders van nieuwbouw en die groe-
pen die pleiten voor het behoud van de 
bestaande bebouwing.’13 En in het eerder 
vermelde artikel uit 1982 schreef  Geert 
Bekaert: ‘Een uitgelezener gelegenheid voor 
Koolhaas’ ideologische architectuurde-
monstratie is onvoorstelbaar. Het ingedien-
de project laat ook niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Het dient iedereen van ant-
woord: politici, architecten, sociologen… 
[…] Voor Nederland is het een unieke gemis-
te kans om zijn faam van moderne natie eer 
aan te doen en een traditie van moderne 
zakelijke architectuur hoog te houden. […] 
Het project werd met een premie bedacht 

omwille van zijn bijdrage in de algemene 
discussie. Van hoeveel gebouwen kan dat 
laatste gezegd worden?’ De ingrijpende bij-
drage van het voorstel van O.M.A. tot de dis-
cussie, bestond in de radicale positie die het 
ontwerp innam tegenover de historische 
stad. Zo’n moderne en niet-lokale wijze om 
met het verleden en met de plekken van de 
macht om te gaan, veroorzaakte uiteinde-
lijk meer verzet dan aanvaarding.

1986-1987: Den Haag

Het was vervolgens in de tweede helft van de 
jaren tachtig dat Koolhaas het polemische 
potentieel van zijn voorstellen maximaal 
kon uitbuiten – en dat het debat erover 
intens werd gevoerd. Opnieuw in Den Haag 
werd in 1986 – op initiatief  van Adri 
Duivesteijn, wethouder van Ruimtelijke 
Ordening en Stadsvernieuwing – een wed-
strijd georganiseerd voor een stadhuis op 
het Spui. Er werden vijf  ontwerpen 
gemaakt, door Van den Broek & Bakema, 
Helmuth Jahn, Rem Koolhaas/O.M.A., 
Richard Meier en Saubot & Julien.
 In de reacties werd enkel aandacht 
besteed aan de ontwerpen van Koolhaas en 
van de New Yorker Richard Meier. Het pro-
ject van O.M.A. had een rechthoekig grond-
plan, met drie langgerekte, evenwijdige seg-
menten. De drie delen variëren in hoogte en 
vertonen een verschillende gevelopbouw, 
wat het massieve karakter ervan moest 
temperen – het ging om een complex van 
150.000 m2. Door de drie verticale lagen, 
die als kammen over elkaar schuiven, zorg-
de het gebouw voor een ambigue bijdrage 
aan de grootstedelijke skyline. Het ontwerp 
van Meier was een object dat aan duidelijk-
heid niets te wensen overliet: in de witte, 
gedetailleerde, laatmodernistische stijl van 
de architect, werden uniforme, ononder-
broken geveloppervlakken naar de verschil-
lende delen van de stad gericht. Het project 
van Koolhaas vormde een driehoekig plein 
met een gedeelte van de bestaande bebou-
wing. De verschillende onderdelen van het 
stadhuis, waartoe ook de openbare biblio-
theek behoorde, werden zoveel mogelijk op 
elkaar betrokken.
 Het gebouw dat door Koolhaas als model 
werd aangehaald was het Rockefeller Center 
van Raymond Hood, een complex van 19 
commerciële gebouwen, tussen 1929 en 
1940 gebouwd in het hart van Manhattan. 
En inderdaad presenteerde het ontwerp van 
O.M.A. dezelfde verweving van verschillen-
de programmaonderdelen, uitlopend in een 
centraal hart, én in de rest van de stad. Het 
grote verschil was natuurlijk dat Koolhaas 
het aandurfde het Haagse stadhuis expliciet 
te verbinden met een dergelijk stedelijk cen-
trum, gekenmerkt door allerlei vrijetijds-
functies als shoppen en toerisme. Meier 
daarentegen ging traditioneler en eenduidi-
ger te werk: hij voorzag in zijn gebouw één 

Polemiek in de niet-metropolitane provincie  
Rem Koolhaas in de Lage Landen

Rem Koolhaas en Madelon Vriesendorp

The Story of  the Pool, 1976
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gigantisch grote hal – het atrium van een 
kantoorgebouw, of  eerder nog een straat die 
de in- en uitgang van het complex met 
elkaar verbond, en die enkel onrechtstreek-
se relaties onderhield met de buitenruimte. 
De wervelende verweving van grootstede-
lijke activiteiten die Koolhaas voorstond, 
bleef  in dit ontwerp afwezig.
 In 1988 schreef  Stanislaus von Moos in 
het Japanse tijdschrift A+U dat O.M.A. deze 
wedstrijd niet won omdat hun ontwerp 
werd beschouwd als een ‘manifest van 
trans-Atlantische romantiek’, terwijl het ‘in 
feite een architecturale hommage was aan 
de essentie van de Nederlandse metropool 
van vandaag’.14 Die analyse is gedeeltelijk 
kunstmatig, omdat beide uitersten elkaar 
niet uitsluiten: de evolutie van de 
Nederlandse metropool was volgens O.M.A. 
precies ondenkbaar zonder een grote portie 
nieuwe Amerikaanse stedelijkheid. 
Opnieuw waren de ideeën van Koolhaas 
voor sommigen een fantastische kwaliteit 
en voor anderen een onoverkomelijk belet-
sel. Op dinsdag 30 december 1986 werd het 
hoofdeditoriaal van NRC Handelsblad aan 
het nieuwe stadhuis gewijd. De krant koos 
duidelijk voor Meier. De overzichtelijke 
structuur van diens ontwerp werden aan-
geprezen, net als het voorstel om een ver-
dwenen gracht opnieuw uit te graven ‘om 
zo de gezelligheid en de menselijke maat 
van het hele complex te onderstrepen’. 
Geert Bekaert was het daar niet mee eens. 
Op 22 januari verscheen er in dezelfde krant 
een opiniestuk van zijn hand: Een kans om te 
grijpen. Koolhaas’ ontwerp voor het stadhuis in 
Den Haag. Volgens Bekaert had het geen zin 
om van stedelijke gebouwen te verwachten 
dat ze zich zo goed mogelijk in- of  aanpas-
sen. ‘De vraag is niet welk ontwerp de situ-
atie het minst verstoort, want verstoren 
doet het toch, maar welk ontwerp het mees-
te inbrengt. Alleen banale architectuur 
beantwoordt aan de verwachtingen.’ Dat 
deed het ontwerp van O.M.A. nadrukkelijk 
niet: ‘Het plan van Koolhaas wil niet impo-
neren, maar begrepen worden. Het doet 
zich niet voor als een definitief  gebaar, maar 
als een uiterst intelligente articulatie van 
mogelijkheden. Architectuur wordt weer 
spannend. Het ontwerp doet geen dwingen-
de uitspraken over die plek in de stad, noch 
over de stad in het algemeen, tenzij dat het 
die plek rijp en uitnodigend maakt voor een 
veelvuldige beleving. Het past zich niet aan, 
maar geeft vorm aan die plek. Het gelooft in 
de mogelijkheden ervan. Het straalt van 
optimisme. […] Een stad leeft zolang zij 
doorgaat met haar eigen beeld te verstoren 
en de spanning tussen het bestaande en het 
nieuwe erin te houden.’
 Op woensdag 11 februari kreeg Bekaert 
eveneens in NRC Handelsblad een repliek 
van Niek de Boer, hoogleraar stedenbouw 
aan de TUDelft (Meiers overwinning op de 
chaos. Bekaert heeft alleen gelovigen gesticht 
over Haagse stadhuisplan Koolhaas). De Boer 
meende dat het voorstel van Koolhaas niet 
op een stadhuis leek, maar dat het enkel 
(zoals inderdaad het Rockefeller Center) een 
wirwar van totaal uiteenlopende activitei-
ten ensceneerde. Meier daarentegen pro-
beerde ‘niet zonder succes de chaos te 
bezweren. […] Hij brengt een reeks van 

afwisselende stedelijke ruimten tot stand die 
zich binnen het gebouw voortzet in een 
grandioze stadshal […] met de mogelijkheid 
voor duizend varianten op het thema bur-
ger-overheid.’ Uiteindelijk werd het ontwerp 
van Meier uitgevoerd.
 Wat Koolhaas voor het Spui voorstelde, 
was anders dan wat er in de omgeving 
plaatsgreep – en het was vooral anders dan 
wat in Nederland van de architect verwacht 
werd: bescheiden, voorzichtige en mooi 
vormgegeven objecten maken die boven 
alles de menselijke schaal respecteren, die 
het gebruik letterlijk in goede banen leiden, 
en die hun representatieve functie waardig 
dragen. Architectuur die dus vooral geen 
ambigue programmatische ambities met 
zich meebrengt, laat staan wervelende 
voorafspiegelingen van intense en complexe 
grootstedelijkheid.

1988: Rotterdam

In 1988 nam O.M.A. deel aan een volgende 
Nederlandse wedstrijd, die minstens even 
bewogen verliep. Hier stond iets anders op 
het spel dan bij de vorige twee wedstrijden, 
met name de identiteit en de culturele rol van 
de Nederlandse architectuur. Het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) was een nieuwe 
instelling, in hetzelfde jaar ontstaan uit een 
fusie van drie organisaties (de Stichting 
Architectuurmuseum, het Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst 
en de Stichting Wonen). Het gebouw van het 
NAi moest een museum huisvesten, een 
cafetaria, een bibliotheek, een archief, kanto-
ren en een boekhandel. Als locatie werd het 
driehoekige Hobokenplein naast het stads-
centrum gekozen. Zes architecten werden 
uitgenodigd: vijf  Nederlanders (Jo Coenen, 
Benthem & Crouwel, Hubert-Jan Henket, 
Rem Koolhaas/O.M.A., Wim Quist) en een 
Zwitser (Luigi Snozzi uit Ticino).
 In de zomer van 1988 werden de inge-
diende projecten in een tentoonstelling 
voorgesteld. Het debat werd gemonopoli-
seerd door het project van O.M.A., en de 
catalogus gaf  een eerste duw in die richting. 
Korte teksten introduceerden de architec-
ten. De tekst over Koolhaas besloot: ‘Het 
gebrek aan een werkelijk metropolitaan 
milieu in Nederland brengt het risico met 
zich mee dat Koolhaas’ gebouwen niet ver-
der komen dan het loze, verspilde gebaar 
van de prima donna in de provincie.’15 Het 
verwijt in de catalogus bleef  niet onopge-
merkt. Koolhaas was er nog razend over 
toen hij begin januari 1989 opnieuw werd 
geïnterviewd door Mil De Kooning, die 
vroeg: ‘Is het om te beginnen al niet verba-
zingwekkend dat dit citaat afkomstig is van 
medewerkers van de museumwedstrijd?’ 
Waarop Koolhaas: ‘Scháámteloos, onvoor-
stelbaar. Het feit dat het, 4 maanden voor de 
afloop van de wedstrijd, op díé manier in 
hun eigen catalogus geformuleerd wordt, is 
van een tergende openlijkheid. In een 
beschaafd land zou je een proces beginnen. 
[…] Terwijl critici en journalisten collectief  
macht, of  althans het vermogen bezitten om 
iets aan de Nederlandse situatie te verande-
ren, gebruiken ze dit soort stellingname als 
een excuus voor het feit dat die situatie – 

ondanks hún aanwezigheid en bedrijvigheid 
– ‘onoverwinnelijk’ is. […] Voor mijn gevoel 
is het terug te voeren op Delirious New York. 
Het boek is mijn eigen Procrustesbed 
geworden: als we bescheiden doen zijn we 
niet grandioos genoeg; ontwerpen we iets 
grandioos dan is het niet bescheiden 
genoeg.’ Koolhaas ging zo ver om zijn boek 
af  te vallen: ‘Naarmate we langer in dit 
land werken zou je verwachten dat we die 
mythe kunnen corrigeren – een correctie 
waarmee ik trouwens al begonnen ben 
toen ik Delirious New York klaar had, name-
lijk door te stellen dat ik als architect geen 
uitstaans meer wou hebben met het boek, 
dat ik niet degene wou zijn die de thesen 
ervan zou gaan bewijzen.’16

 Toch werd het ontwerp van Koolhaas 
voor het NAi ook op lof  onthaald – lof  die 
tevens, op een meer subtiele manier, met de 
kritische betekenis van de grootstadsarchi-
tectuur van O.M.A. in Nederland is te ver-
binden. Op 26 augustus 1988 schreef  Geert 
Bekaert opnieuw een opiniestuk in NRC 
Handelsblad: Een toetssteen voor de bouw-
kunst. Het lijkt alsof  architectuur door haar 
instituut in quarantaine is geplaatst. Hij bena-
drukte dat het nieuwe gebouw van het NAi 
de zelfbewuste plaats van de architectuur in 
de moderne samenleving zonder complexen 
moest uitdragen. ‘Als de architectuur zaak is 
van creatieve verbeelding in een bepaald 
domein van de menselijke geest, zoals thea-
ter of  beeldende kunst, wil dat ook zeggen 
dat ze een eigen ruimte creëert waarin ze 
kan opereren, dat er zich een wereld van de 
architectuur vormt, geen gesloten wereld, 
maar wel een specifieke. […] De keuzes kun-
nen geen nietszeggende, abstracte stelling-
names zijn in de aard van het bevorderen 
van de kwaliteit van de architectuur, maar 
moeten heel concrete uitspraken inhouden 
over wat er op een moment zich als zinvol en 
boeiend aandient. […] Waar het op aan-
komt is dat het instituut zich van meet af  
aan profileert door het ontwerp te kiezen 
waarin de architectuur verschijnt als een 
gebeurtenis, even gewoon als onverwacht, 
even vanzelfsprekend als verrassend, even 
doorzichtig als mysterieus.’ Het NAi van 
Koolhaas representeerde de architectuur 
niet op een symbolische, monumentale of  
betuttelende wijze, maar presenteerde de 
architectuur, en alles wat ze als culturele 
activiteit met zich meebrengt, open en pro-
bleemloos aan de samenleving. De architec-
tuur werd als tentoonstellingsonderwerp 
niet belerend ingekleurd of  traditioneel op 
een sokkel geplaatst, maar integendeel zo 
confronterend mogelijk aangeboden.
 Het ontwerp van Koolhaas was inderdaad 
een machine voor activiteiten, ontmoetin-
gen en confrontaties: een balkvormig hart 
bevatte de private functies (archieven en 
kantoren); een groter driehoekig dak defini-
eerde de publieke ruimtes rond deze kern; 
het dak helde af  in de richting van de stad, 
terwijl het gebouw omhuld werd met glas in 
verschillende graden van doorzichtigheid. 
Talloze scenario’s werden denkbaar. ‘We 
hoeven ons alleen maar de mogelijkheden 
voor te stellen’, schreven Herman Kerkdijk 
en Arthur Wortmann in Forum, ‘die het 
auditorium met het wegschuiven van het 
gordijn als voortzetting van de hal te bieden 

heeft op het moment dat er te veel mensen 
op een of  andere architectuurmanifestatie 
zijn aangekomen. Dit open auditorium 
vormt dan […] in de meest letterlijke zin van 
het woord een feestzaal, die aan iedereen de 
ruimte biedt om de spreker op het bordes dat 
uit de archieftoren steekt, te zien en te 
horen.’17 Het is niet toevallig dat dit artikel 
verscheen in Forum. Nog geen decennium 
eerder was Forum het tijdschrift van de 
Nederlandse structuralisten: hun neiging 
om menselijke activiteiten te ordenen of  te 
verbeteren door middel van architectuur, 
verschoof  in het werk van O.M.A. naar de 
bereidheid om de architectuur te laten 
bepalen door de activiteiten die er plaats-
grijpen.
 Hoewel ook Riek Bakker, op dat moment 
directeur van het Departement voor 
Stadsontwikkeling in Rotterdam, Koolhaas’ 
ontwerp verkoos, won Jo Coenen de wed-
strijd met een traditioneel en monumentaal 
ontwerp, met een zinloos extra dak als een 
kroon op het gebouw, en met een lege 
gekromde galerij op de kop van de site. Het 
idee dat architectuur, als een vitale sociale 
functie, niet achter een symbolische gevel 
of  een indrukwekkende presentie verborgen 
moest worden, werd door de machthebbers 
niet aanvaard. Dat architectuur, samen met 
alles wat een architectuurcultuur kan 
opwekken, onproblematisch aanwezig kan 
zijn te midden van het leven van de groot-
stad, werd echter niet alleen toegejuicht, 
maar door velen dankzij het ontwerp van 
O.M.A. ontdekt.

1989: Zeebrugge

In 1987, één jaar voor de wedstrijd voor het 
NAi, werkte O.M.A. aan het ontwerp voor 
de Kunsthal en voor het Museumpark in 
Rotterdam. In 1989 werd in Museum 
Boijmans Van Beuningen de O.M.A.- retro- 
 spec tieve The First Decade georganiseerd, 
en in hetzelfde jaar realiseerde Koolhaas 
zijn laatste grote project van de jaren tach-
tig voor de Lage Landen: het Sea Trade 
Center in Zeebrugge. Het ontwerp werd 
gemaakt in opdracht van de Maatschappij 
van de Brugse Zeevaart inrichtingen, 
onder meer verantwoordelijk voor de orga-
nisatie van het ferryverkeer. In 1986 was 
de aanleg van een tunnel onder het Kanaal 
aangevat. Om de overtocht per boot aan-
trekkelijk te houden, besloot het bestuur 
van de maatschappij tot de bouw van een 
terminal. Het verhaal dat Koolhaas naar 
aanleiding van Zeebrugge vertelde, kwam 
neer op een verheerlijking van de moge-
lijkheden van publiek transport en van het 
vrije verkeer van mensen en goederen, 
producten en activiteiten, in het Europa 
van het eind van de twintigste eeuw.
 De rol van Geert Bekaert in het verloop 
van de wedstrijd is nauwelijks te overschat-
ten. Hij was voorzitter van de jury en auteur 
van het boek waarin de projecten werden 
voorgesteld. Over de inzendingen (van 
Koolhaas, Charles Vandenhove, Bob van 
Reeth/AWG, Fumihiko Maki en Aldo Rossi) 
gaf  hij in 1990 een lezing in de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Kunsten in Brussel.18 Over het 
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winnende ontwerp van O.M.A. zei hij daar: 
‘Het boeiende in dit project is dat het niet 
[…] van bestaande beelden en verwijzingen 
uitgaat, maar zelf  beelden genereert, of  
juister nog, dat het een volstrekt uniek beeld 
is van zichzelf, geen beeld dus eigenlijk, 
maar een evidentie van het programma. 
[…] Het project is de meest directe belijdenis 
van een geloof  in de toekomst van onze 
hedendaagse cultuur. Het becommentari-
eert de traditie niet, maar neemt ervan de 
dynamiek, die steden als Brugge en 
Zeebrugge hebben laten ontstaan, weer op.’
 In de zomer van 1989 nam O.M.A. deel 
aan drie grote Europese wedstrijden: naast 
dat voor Zeebrugge, maakte het bureau een 
ontwerp voor de Très Grande Bibliothèque 
in Parijs en voor het Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie in Karlsruhe. In een 
lezing die Koolhaas aan de TUDelft uitsprak 
in 1989, gaf  hij toe dat de rol die O.M.A. 
speelde bescheidener was dan die van de 
opdrachtgevers: ‘Er zit blijkbaar iets in de 
lucht. Uit die drie opdrachten tegelijkertijd 
blijkt dat er een enorme concrete vraag is 
naar een aantal dringende voorzieningen 
die op één of  andere manier met het klas-
sieke arsenaal van de architect moeten wor-
den beheerst, en dat het niet meer zo is dat 
hij zelf  maar voortdurend projecterend 
rondloopt en anderen met tegenzin iets 
opdringt. […] Het heeft te maken met een 
typisch Europees optimistisch gevoel, waar 
je graag in meegaat.’19

 In het ontwerp van O.M.A. voor Zeebrugge 
werden die optimistische ambities niet 
alleen onderkend, maar ook versterkt en 
opgedreven. Al de activiteiten binnen en 
buiten het gebouw werden zo intens moge-
lijk verweven. Deze Europese versie van de 
Amerikaanse cultuur van congestie resul-
teerde in een architectuur die op elk 
moment bijna drie of  vier confrontaties 
bood met de verschillende aspecten van de 

laattwintigste-eeuwse moderniteit. Zoals 
blijkt uit een tekening van het interieur, zou 
het voor een reiziger onmogelijk geweest zijn 
zich te isoleren van de realiteiten die de 
bestaansreden vormden van dit gebouw: 
handel, commercie, verkeer, cultuur, natuur 
(de Noordzee), industrie, transport, sight-
seeing, toerisme en vrije tijd. Veel van die 
fenomenen had Koolhaas bestudeerd in de 
metropool van New York, en werden nu ver-
bonden met de toekomst van het Europese 
continent. Het merkwaardige aan het ont-
werp was dat het al deze activiteiten niet in 
duidelijke beelden vatte, zoals de andere 
voorstellen. Dit blijkt uit de vele associaties 
die het ontwerp sinds 1989 heeft opgeroe-
pen. Het deed Bekaert denken aan een kei 
die door het water is geslepen, terwijl ande-
ren vergelijkingen maakten met een meer-
paal20, ‘een overmaatse helm van een 
ruimtepak uit een ouderwetse scienceficti-
onstrip’21, een ei waaruit een toren tevoor-
schijn komt (gelijkend op het eerste logo 
van O.M.A. uit 1975)22, de Globe Tower 
(ontworpen voor Coney Island in 1906 en 
besproken in Delirious New York)23, het 
Guggenheim van Frank Lloyd Wright24, de 
toren van Babel ondersteboven (een meta-
foor die O.M.A. hanteerde), en een schilderij 
van Dominique Appia, dat in 1978 het pos-
terbeeld vormde voor de tentoonstelling Le 
Temps des Gares in het Centre Pompidou 
(zoals Bekaert in 2004 in De Witte Raaf sug-
gereerde, in een tekst naar aanleiding van 
de Content-tentoonstelling van O.M.A. in de 
Kunsthal in Rotterdam).25 De andere wed-
strijdontwerpen waren weliswaar ook uit 
beelden opgebouwd, maar niet uit floating 
signifiers: Aldo Rossi groepeerde maritieme 
gebouwen op een platform; Bob van Reeth 
verwees naar de traditionele schuren in de 
streek rond Brugge; Charles Vandenhove 
verzamelde autonome, popachtige frag-
menten; en Maki ontwierp een sprookjesde-
cor, met een reuzenrad en een gigantische 
origamivogel. Tegelijk is het vormelijk onver-
anderlijke karakter van Koolhaas’ meerdui-
dige ontwerp een van de weinige redenen 
waarom het bekritiseerd werd, bijvoorbeeld 
door Francis Strauven, die het schaalmodel 
van O.M.A. in De Standaard van 29 maart 
1990 ‘een statisch object’ noemde ‘dat 
voortdurend dezelfde vorm toont.’
 Het ontwerp van O.M.A., en de aanpak 
van Koolhaas in het algemeen, beoogde niet 
zozeer een esthetische appreciatie, maar 
was er vooral op gericht zowel de architec-
tuur als de maatschappij een toekomst voor 

te spiegelen. Door de institutionele en repre-
sentatieve aspecten van de architectuur 
achter zich te laten, en door voluit te kiezen 
voor het verbeelden van de door transport 
en handel aangedreven menselijke activitei-
ten, probeerde het Sea Trade Center te 
tonen wat Europa en de maatschappij in het 
algemeen nog kon betekenen – of  wat alge-
mener mensen nog kon verzamelen.

1990

De polemische kracht van de strategieën 
van O.M.A. in de niet-metropolitane provin-
cie had met het ontwerp voor het Sea Trade 
Center een hoogtepunt bereikt. Dat het 
voorstel niet werd uitgevoerd, had in 
Zeebrugge – in tegenstelling tot in Den Haag 
en Rotterdam – dan ook niets te maken met 
de weerstand die het opriep, als wel met de 
niet te winnen strijd tegen de trein en vooral 
het vliegtuig. In de loop van 1990 besloot 
de Maatschappij van de Brugse Zeevaart-
inrichtingen dat zelfs het ontwerp van 
Koolhaas daartegen niets had in te brengen.
 In de lente van 1990 werd aan de TUDelft 
een symposium georganiseerd naar aanlei-
ding van het afscheid van Rem Koolhaas als 
hoogleraar. De titel van het symposium was: 
Hoe modern is de Nederlandse architectuur?26 
Koolhaas slaagde er opnieuw in om zijn 
landgenoten te doen schrikken, bijvoorbeeld 
door op te biechten dat hij ‘met een bepaalde 
kwaadaardige wil het Schröderhuis [van 
Gerrit Rietveld in Utrecht] ook kan lezen als 
de meest gesublimeerde versie van een zigeu-
nerwagen.’ Zijn oproep aan Nederlandse col-
lega’s om afscheid te nemen van een 
Nederlandse ‘architectuur zonder bedoelin-
gen, een triomfalistisch modernisme, totaal 
ongevaarlijk, van zijn tanden ontdaan, 
gesteriliseerd’, bleef  vruchteloos, zo blijkt uit 
een bespreking van het evenement in Archis: 
‘De architecten slaagden er niet in om zich-
zelf  te overstijgen. […] Het resultaat van het 
luisteren naar zoveel irrelevante lezingen 
was wanhoop.’27

 Toch was ook het omgekeerde ondertus-
sen waar: Koolhaas begon school te maken, 
en de provincie verloor geleidelijk aan haar 
polemische stimulans. Zijn programma 
werd door steeds meer architecten beleden, 
en de thema’s ervan werden gemeengoed. In 
2001 zei Geert Bekaert in een interview met 
Pier Vittorio Aureli en Saskia Kloosterboer: 
‘De charme van Koolhaas bestond erin dat 
hij de indruk kon wekken dat er geen pro-
bleem was met architectuur. Architectuur 
was evident. Dit betekende een bevrijding 
van de theorie en van de architectuurcul-
tuur.’28 Als deze koolhaasiaanse charme zich 
manifesteerde in de jaren tachtig, dan werd 
architectuur in de jaren negentig steeds evi-
denter, net als de vooruitstrevende moderne 
strategieën van O.M.A.
 Na zijn leerschool in Manhattan in de 
jaren zeventig, en zijn ‘thuiskomst’ in de 
Lage Landen in de jaren tachtig, globali-
seerde Koolhaas zijn werkveld zo radicaal 
mogelijk in de jaren negentig. Het resulteer-
de in de publicatie van S,M,L,XL in 1995, in 
ontwerpen, projecten en gebouwen over de 
hele wereld, én in een geleidelijke uitdoving 
van de Nederlandstalige receptie van zijn 
werk, en van zijn invloed op debatten en 
wedstrijden aldaar. Het werk van O.M.A. 
van de jaren tachtig was (vooral) in de Lage 
Landen krachtig en betekenisvol omdat het 
kritisch weerstand bood aan lokale gewoon-
tes en provinciale overtuigingen, door mid-
del van moderne fenomenen en grootstede-
lijke ontwerpen. Vervolgens raakte het 
drijvende architectuurzwembad van O.M.A. 
steeds voller, dreigde het over te lopen en te 
zinken, en begon het vanuit Europa aan een 
cruise rond de wereld die nog steeds niet 
afgelopen is.

Een andere, Engelstalige versie van deze 
tekst verschijnt in het eerste nummer van 
2014 van Architectural Theory Review.
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STEVEN HUMBLET

Berenice Abbott, geboren in Springfield, 
Ohio op 17 juli 1898. Nog net een kind van 
de 19e eeuw. Bracht een ongelukkige jeugd 
door met haar gescheiden moeder. Volgde 
een kort semester lang een opleiding journa-
listiek aan de staatsuniversiteit van Ohio. In 
1918 verliet ze het platteland van Ohio voor 
New York, waar ze in haar levensonderhoud 
voorzag door allerlei baantjes aan te nemen. 
Ze speelde enkele kleinere rollen in toneel-
stukken van Eugène O’Neill. Samen met een 
paar vrienden deelde ze een kamer in 
McDougal Street, in de buurt van Greenwich 
Village, het artistieke hart van New York. Ze 
ontmoette er Marcel Duchamp, volgde een 
cursus beeldhouwen, leerde Man Ray dan-
sen. In de lente van 1921 vertrok ze, zoals 
zovele andere Amerikaanse kunstenaars, uit 
weerzin voor de commerciële uitwassen van 
de stedelijke cultuur, naar Europa, naar 
Parijs. Ze betrok er een kleine studio op de 
Rive Gauche en stortte zich volop in het uit-
bundige intellectuele en artistieke leven dat 
stad de emigrante aanbood. In 1923 reisde 
de rusteloze Abbott eventjes naar Berlijn. 
Door geldproblemen zag ze zichzelf  echter 
genoodzaakt terug te keren naar de Franse 
hoofdstad. Ze zou er tot 1929 blijven.
 Haar eerste ontmoeting met New York in 
1918 maakte haar blijkbaar niet erg enthou-
siast. Na nauwelijks drie jaar nam ze afscheid 
van New York. Niets hield haar daar: niet de 
mensen, niet het culturele leven, niet de stad 
zelf. Bij haar terugkeer in 1929, nog geen 
decennium later, veranderde dat echter: 
vanaf  dat moment was ze plots in de greep 
van ‘a fantastic passion’ voor de stad.

Parijs-New York

Berenice Abbott komt voor het eerst in aan-
raking met fotografie in 1923. Berooid terug-
gekeerd uit Berlijn loopt ze in Parijs toevallig 
Man Ray tegen het lijf. Het weerzien is harte-
lijk. Man Ray, die op dat moment op zoek is 
naar een nieuwe technische assistent voor 
zijn fotopraktijk – het liefst iemand die geen 
enkele ervaring met fotografie had zodat 
Man Ray hem (of  haar) volledig naar eigen 
inzicht kon kneden – vraagt of  ze geïnteres-
seerd is. Abbott, inderdaad een onbeschre-
ven blad als het op fotografie aankwam, gaat 
dankbaar op het aanbod in. Twee jaar lang 
zal zij Man Ray bijstaan in de studio en de 
donkere kamer. Vanaf  1925 mag ze af  en toe 
gebruikmaken van Man Ray’s studio om zelf  
portretten te maken, een tegemoetkoming 
voor het vele werk dat Abbott verzet en dat 
Man Ray niet met een gewone loonsverho-
ging kon (of  wou) compenseren.
 Al vlug ontpopt Abbott zich tot een vaar-
dige portretfotografe, wat niet onopgemerkt 

blijft bij het cliënteel van Man Ray. Steeds 
vaker uiten klanten de expliciete wens om 
door Abbott in plaats van door Man Ray 
gefotografeerd te worden, wat na verloop 
van tijd tot spanningen leidt. Een jaar later, 
in 1926, opent Abbott dan ook een eigen 
portretstudio. Al snel slaagt ze erin een 
trouw (en invloedrijk) cliënteel te verwerven 
(ze maakt onder anderen portretten van 
James Joyce, Djuna Barnes, René Crevel, Jean 
Cocteau, Penny Guggenheim…). Ze publi-
ceert in verschillende avant-gardepublica-
ties, maar bijvoorbeeld ook in de Franse 
Vogue. In datzelfde jaar krijgt ze ook haar eer-
ste solotentoonstelling in een kleine Parijse 
galerie. In 1927 maakt ze drie portretten van 
Eugène Atget, een fotograaf  die ze via Man 
Ray leerde kennen. Enige maanden later, 
kort na zijn dood, koopt ze de helft van zijn 
nalatenschap. Het jaar nadien neemt ze deel 
aan het Premier Salon Indépendant de la 
Photographie, een tentoonstelling georgani-
seerd als protest tegen het gevestigde Salon 
de la Photographie. Met zijn indrukwekkende 
deelnemerslijst (naast Abbott ook fotografen 
als Eugène Atget, Germaine Krull, André 
Kertesz, Paul Outerbridge, George Hoyningen-
Huene en de onvermijdelijke Man Ray) maakt 
deze expo zich sterk voor een moderne, stede-
lijke fotografie en introduceert ze een nieuwe 
stijl die sterk contrasteert met het nog steeds 
toonaangevende pictorialisme dat op het con-
currerende salon wordt getoond.

 

Een beloftevolle carrière in Parijs, op dat 
moment toch nog steeds de bakermat van de 
avant-gardefotografie (en -kunst), achterla-
ten voor een ongewisse toekomst in Amerika 
was allerminst vanzelfsprekend. En toch is 
het precies dat wat Berenice Abbott in 1929 
doet. Na een laatste, korte terugreis naar 
Parijs (onder meer om het door haar aange-
kochte archief  van Atget in te pakken en 
naar haar nieuwe thuisstad te verzenden) 
keert ze in april van dat jaar voorgoed terug 
naar New York. Ze zal er voor de volgende 
dertig jaar blijven wonen en werken.
 Haar interesse in het land dat ze nauwe-
lijks een decennium geleden heeft verlaten, 
wordt opnieuw gewekt door de lectuur van 
Les Etats-Unis d’aujourd’hui van de Franse 
auteur André Siegfried.1 Dat boek beschrijft 
vanuit een Europees perspectief  wat er aan 
de andere kant van de plas aan het gebeu-
ren is. Het is een typisch voorbeeld van de 
dubbelzinnige Europese houding – een 
mengeling van angst en afgunst – ten aan-
zien van die nieuwe Amerikaanse cultuur 
in wording. In een interview uit 1975 zegt 
ze daarover het volgende:

His book was everything to me… I became very 
much aware – which determined later my com-
ing over here and staying over here. […] People 
said, ‘You’re crazy to go back, just insane.’ But 
I felt an extremely strong pull. The American 
scene, it just fascinated me. I was like a stran-
ger. I could have been from Mars almost. When 
you are very fresh, impressionable, sensitive, 
and you are away for years, and then you come 
back and you see this whole strange land and 
it’s your own and it fascinates you. It did me.2

Wat in dit citaat vooral opvalt, is hoe Abbott 
haar fascinatie voor New York verbindt met 
haar positie als buitenstaander. Haar langdu-
rig verblijf  in het buitenland heeft haar net 
voldoende ‘vervreemd’ van haar geboorte-
land om erdoor geprikkeld te worden. Maar 
ook de stad zelf  is tijdens haar afwezigheid 
ingrijpend veranderd – hoger, kolossaler, 
imposanter. Een korte schets van de evolutie 
die haar stadsfotografie tussen 1929 en 1935 
doormaakt, maakt duidelijk hoe het samen-
spel van deze twee transformaties – van de 
blik en de stad – zich vertaalt in verschillende 
strategieën om de stad weer te geven.

New York (1929-1930)

Tussen 1929 en 1930 stelt Abbott een 
album samen met daarin meer dan 250 
stadsbeelden.3 Dat album geeft niet alleen 
een belangrijke indicatie van wat de foto-
grafe nu interessant genoeg vindt om te 
fotograferen, maar leert ons ook iets over 
haar werkwijze. Ze fotografeert vooral wol-
kenkrabbers (de hoge kantoorgebouwen in 

en rond Wall Street), de stedelijke drukte 
(passanten op straat, maar ook de frenetie-
ke bouwwoede die zowat overal in de stad 
heerst), het exotische Chinatown, een 
Memorial Day Parade op Fifth Avenue, de 
imposante skyline, de industriële activiteit 
in en rond de haven… De beelden zijn 
gemaakt met een kleinbeeldcamera, wat de 
mobiliteit van haar blik verklaart: we zien 
veel kikvorsperspectieven, een enkele keer 
een vogelperspectief  en vooral scherpe, bru-
tale kadreringen. Desoriënterende perspec-
tieven, gecombineerd met sterke grafische 
accenten en strakke, bijna abstracte, geo-
metrische composities, maken duidelijk dat 
Abbott kiest voor een moderne ‘stijl’, voor 
de avant-gardistische beeldtaal van de 
Europese fotografie, van de ‘neue Optik’. 
Haar beelden tonen de onstuitbare dyna-
miek van een grootstad die volop in trans-
formatie is, met naar de hemel strevende 
constructies die elke verbeelding tarten, 
met een gevarieerd straatleven, met een 
(nog steeds) florerende industrie. Toevallige 
passanten worden in volle actie en op een 
onbewaakt moment vastgelegd: nergens 
verstilling, contemplatie, altijd weer die 
razende snelheid van het jachtige stadsle-
ven. Gulzig slorpt de fotografe de energie op 
die de grootstad in haar pezig lichaam injec-
teert. Abbott manifesteert zich hier als een 
impulsieve fotografe die niet analyseert wat 
ze ziet (en hoe ze kijkt), maar enkel haar ver-
bazing over het geziene toont. Er gebeurt 
vaak heel veel in deze foto’s en toch is de 
informatieve waarde ervan relatief  laag. 
Haar beelden zijn vaak moeilijk leesbaar, ze 
ontberen een duidelijk centrum (zeker in de 
straatscènes) of  ze missen de nodige afstand. 
Ze desintegreren terwijl je ernaar aan het 
kijken bent.
 Het bizarre resultaat van dit alles: we zien 
New York niet. Of  liever: het unieke karak-
ter van de stad verdwijnt in de algemeen-
heid van de formele principes die Abbott zo 
onverbiddelijk toepast. De vorm is zo 
nadrukkelijk, zo dwingend, dat de specifici-
teit van de vastgelegde stad erin oplost. 
Neem bijvoorbeeld die pagina uit het plak-
boek waar ze een aantal foto’s van Lower 
Manhattan samenbrengt. De gevolgde 
werkwijze is telkens dezelfde: Abbott neemt 
een verhoogd standpunt in, kijkt ofwel naar 
beneden, ofwel recht voor zich uit, over de 
daken heen. De beelden bevatten weliswaar 
elementen die de kijker zouden kunnen hel-
pen bij het identificeren van de plaats – een 
iconisch bouwwerk als Brooklyn Bridge, de 
monumentale billboardreclames van New 
York – maar door het ingenomen standpunt 
worden ze naar een uithoek van het beeld 
verwezen, zodat ze hun identificerende 
functie verliezen. In de beelden waar de 
camera naar beneden is gericht, ontbreken 
zelfs deze minimale herkenningspunten. 

New York herbekeken:  
Berenice Abbott’s Changing New York

Berenice Abbott

Elevated Views of  Lower Manhattan Buildings and Billboards, New York, 1929-1930  
(archief  Metropolitan Museum of  Art, New York)

Berenice Abbott

View of  the Trinity and Equitable Building from One Wall 
Street, ca. 1929-1930

Berenice Abbott

Brooklyn Bridge, With Pier 21, Pennsylvania R.R., 1937 (uit: Changing New York, E.P. Dutton & C°,  
New York, 1939)
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Door de afwezigheid van een kenmerkend 
gebouw of  andere markeringspunten, is het 
onmogelijk de gefotografeerde ruimtes pre-
cies te lokaliseren: wat hier vastgelegd 
wordt, kan zich evengoed elders, in om het 
even welke stad, afspelen. De straatscènes 
krijgen een abstract karakter: de foto’s han-
delen niet over New York, maar illustreren 
het algemenere begrip ‘moderne stedelijk-
heid’. Deze abstraherende lectuur van een 
particuliere ruimte wordt nog versterkt 
door de manier waarop Abbott licht en don-
ker, wit en zwart, aanscherpt en inzet. Het 
grafische spel tussen donkere en lichtere 
vlakken haalt vaak de overhand op de acti-
viteit die in de ruimte plaatsgrijpt: het beeld 
wordt grafisch, de ruimte abstract. 

Changing New York

De beelden die ze de eerste jaren na haar 
terugkeer maakt, zijn het resultaat van een 
explosieve, maar ongerichte passie. In een 
tweede fase onderneemt ze een poging om 
New York op een meer systematische 
manier vast te leggen, een project dat uit-
eindelijk de naam Changing New York zou 
dragen. Deze overgang van een eerder 
wilde fotografie naar een meer gerichte en 
meer bezadigde aanpak, gaat gepaard met 
de keuze voor een andere techniek en een 
ander fotografisch rolmodel. Opnieuw 
blijkt een figuur uit de Europese fotografie 
richtinggevend. Vanaf  het begin van de 
jaren dertig vervangt Abbott de klein-
beeldcamera door een grootbeeldcamera 
op statief. Het is dezelfde uitrusting waar-
mee de door haar zo bewonderde Atget 
rondstruinde in Parijs. Niet dat ze het pro-
ject van Atget zomaar transporteerde naar 
de nieuwe wereld: zowel in de keuze van 
haar onderwerp als haar formele behande-
ling ervan wijkt ze vaak radicaal af  van 
haar leermeester.
 Waar Atget toch vooral de oude stad vast-
legde – ‘the houses, sites, chateaux, hotels 
that were about to disappear […] her monu-
ments, old churches, Parisian types, little 
occupations, the fairs, shop windows, bou-
levard scenes, the farthest streets, the hum-
blest homes, interiors of  all types of  houses 
[…]’4 – poot Abbott haar camera in de eerste 
plaats neer op die plaatsen waar verleden, 
heden en toekomst van de stad in een 
gespannen verhouding tot elkaar staan. 
Ook in de plastische behandeling van haar 
onderwerpen wijkt ze op cruciale punten af  
van Atgets werkwijze. Bij Atget is van 
‘moderne’ standpunten geen sprake, nooit 
zwenkt de camera omhoog of  omlaag, nooit 
zoekt hij de hoogte op om van daaruit een 
brede panoramische blik te werpen op de 
stad. Abbott daarentegen blijft volop experi-
menteren met meer gewaagde standpunten 
(getuige daarvan de opname van het kerk-
hof  vlakbij Trinity Church, gemaakt met 
een loodrecht naar beneden gerichte came-
ra). Zijzelf  lijkt zich trouwens ook bewust 
van de kloof  die haar project scheidt van dat 
van Atget. In een brief  aan Ansel Adams 
(gedateerd op 14 juni 1940) schrijft ze 
daarover het volgende: 

Essentially Atget belongs to the 19th century 
tradition. He is a true poet, a romantic. The 
world he recorded was a world externally and 
visually rooted in the past. There is an aura of  
nostalgia often in his photographs, not in his 
approach, but in their very content. Atget’s 
work ended in 1927. My own documentary 
work did not start till 1929. For the technical 
point of  view we worked with different resourc-
es, though I too have believed that the big cam-
era is the best machine for this kind of  photogra-
phy. Our cities are different. New York could 
only be the child of  the New World… The psy-
chic clime is tropical in comparison with the cre-
puscule which Paris often can be. Externally 
and visually New York is the face of  the modern, 
bred of  industrial centralization. Paris remains 
the symbol of  pre-industrial civilization, of  a 
hand craft economy…5 

Ze stelt exact één technische overeenkomst 
vast tussen haar en Atgets fotografische 
strategie: beiden werken ze met een groot-
beeldcamera. Voor de rest ziet Abbott enkel 
verschillen. Zij en Atget hebben elk een 
andere verhouding tot tijd (het eerder trage 
ritme bij hem versus de aandacht voor 
bruuske ritmewisselingen bij haar) en tot 
het verleden (Atget inventariseert de histori-
sche stad, mijdt de brede boulevards van de 
nieuwe stad, terwijl Abbott veeleer de frictie 

tussen oud en nieuw opzoekt); beiden opere-
ren binnen een andere visuele cultuur (de 
19e-eeuwse poëtische sensibiliteit van Atget 
versus de koelbloedige zakelijkheid van de 
moderne fotografie bij Abbott). Maar ook 
hun onderwerp verschilt radicaal: New York 
is een 20e-eeuwse stad, de vrucht van indus-
trialisering, de stad van de toekomst. Parijs is 
het symbool van de pre-industriële samenle-
ving, de schimmige stad van het verleden. 
Waar ze elkaar dan wel weer treffen, is in het 
soort van fotografie dat ze beoefenen (‘this 
kind of  photography’). Die overeenkomst 
gaat echter verder dan het delen van een 
gelijksoortige techniek, maar veronderstelt 
ook een gelijkaardige manier van kijken.

Niet een stad, maar deze stad

Wat heeft Abbott dan precies geleerd van 
Atget? In een latere tekst over de Franse foto-
graaf  voert Abbott hem op als een van die 
uitzonderlijke figuren uit de geschiedenis 
van de fotografie die erin geslaagd is fotogra-
fie tot zichzelf  te laten komen. Atget is een 
‘primitieve’ fotograaf, niet omdat hij als een 
naïeve dwaas zou tekeergaan en geen inzicht 
zou hebben in zijn eigen fotografische activi-
teit, maar omdat hij zich onttrok aan 
bestaande conventies en zo een ruimte cre-
eerde waar fotografie op haar eigen merites 
kon worden beoordeeld. Atget is voor haar 
een ‘primitieve’ fotograaf  omdat hij trouw 
blijft aan het wezenskenmerk van de fotogra-
fie, te weten een absolute overgave aan de 
werkelijkheid. Net zoals Atget zal ook Abbott 
zichzelf  als taak stellen de buitenwereld zo 
precies mogelijk in beeld te krijgen. Tot die 
precisie behoort ook het uitschakelen van elk 
moreel oordeel: het gaat om het vastleggen 
van de wereld zoals hij is, met al het fraais en 
het lelijks dat hij te bieden heeft, of, zoals het 
in de tekst van Abbott luidt: ‘the warts and 
wrinkles of  the immediate scene’.6 Foto-
graferen wordt dan een oefening in leren kij-
ken, ‘to see the outside world precisely, with 
intelligence as well as sensuous insight’.7

 Net zoals Abbott in haar eerste reeks beel-
den van New York een Europees model volgt, 
doet ze dat ook in haar latere stadsfotografie. 
Alleen genereert deze Europese invloed nu 
een radicaal ander effect: waar in haar eer-
ste snapshots het specifieke karakter van 
New York verdween in de rigoureuze stijl die 
ze hanteerde, staat in Changing New York het 
particuliere karakter van de stad juist cen-
traal. In een brief  uit 1931 waarin ze haar 
project uitlegt aan Hardinge Scholle, de 
toenmalige directeur van het Museum of  
the City of  New York,  probeert Abbott een 
beschrijving te geven van de blik die recht 
kan doen aan de complexiteit van de stad die 
zij wil weergeven. Ze schrijft: 

I am overwhelmed by the importance of  
American material, so often ignored by our 
native artists. By neglecting their own material 
they are leaving open such a rich field to foreign 
artists who will interpret the American scene 
too much from the European standpoint. The 
attitude of  an American whose appreciation is 
tempered by long residence abroad and whose 
observation has been made more acute by a 
truer perspective is the more balanced view-
point. New York to be interpreted honestly must 
be approached with love void of  sentimentality.8

Haar verblijf  in het buitenland heeft haar de 
ogen geopend: in de transformatie die New 
York tijdens het decennium van haar afwe-
zigheid ondergaan heeft, ziet zij eindelijk de 
belofte gerealiseerd van een uitdagend 
inheems onderwerp voor de Amerikaanse 
kunstenaar. Dit onderwerp braak laten lig-
gen zal ertoe leiden dat de Europese kunst 
het zich zal toe-eigenen, om het vanuit haar 
specifiek (en dus veel te Europees) oogpunt 
te benaderen. Maar ook de andere, mis-
schien evidente optie – het onderwerp toe-
vertrouwen aan een Amerikaanse kunste-
naar zonder buitenlandse (lees: Europese) 
ervaring – is daarom nog geen recept voor 
succes, integendeel zelfs. De Amerikaanse 
kunstenaar zit vaak te dicht op zijn onder-
werp en ‘ziet’ het daardoor domweg niet. 
Wat nodig is, is een kunstenaar die de 
Europese en Amerikaanse sensibiliteit in 
zich verenigt, wiens blik is aangescherpt 
door een lang verblijf  in het buitenland, en 
die precies daarom het unieke, eigen 
Amerikaanse karakter van het onderwerp 
beter kan lezen. Wat nodig is, is afstand, is 
een gewogen blik die het onderwerp alle 
recht doet. 

In Abbotts brief  aan Scholle worden twee 
gevoelens resoluut tegenover elkaar 
geplaatst: ‘love’ versus ‘sentimentality’. 
Abbott suggereert dat de Amerikaanse 
kunstenaar zonder buitenlandse ervaring 
vooral sentimenteel reageert op zijn onder-
werp. Sentimenteel is de kunstenaar die 
zich als een willoos object door zijn gevoe-
lens laat meeslepen. Hij is overdreven ont-
vankelijk voor indrukken, maar doet er 
niets mee. Sentimentaliteit is oppervlakkig, 
en vooral, het schakelt het oordelende ver-
stand uit. Bij de ontheemde Amerikaanse 
kunstenaar van Abbott daarentegen, is de 
waardering voor het eigen land ontdaan 
van alle excessen. Hij is gematigder, het 
evenwicht tussen verstand en gevoel is bij 
hem hersteld. Hij is dan ook in staat een 
meer gebalanceerd standpunt in te nemen. 
De liefde voor zijn onderwerp vervangt hier 
een puur sentimentele overgave: deze liefde 
kan niet zonder gestrengheid, zonder een 
zekere mate van afstandelijkheid. Enkel de 
kunstenaar uitgerust met deze liefdevolle 
blik is in staat een eerlijk, onvervalst beeld 
te geven van de stad zoals ze is. Het is dat 
wat Abbott uiteindelijk van Atget heeft 
geleerd: dat invoelend kijken een kritische 
attitude niet uitsluit, integendeel zelfs. Wat 
ze van Atget overneemt, is een mentaliteit 
die sensualiteit aan intelligentie paart. 
Opmerkelijk hierbij is dat Abbott niet op 
zoek gaat naar een manier om deze tegen-
stellingen te overstijgen of  met elkaar te 
verzoenen, maar dat ze deze juist heel 
bewust tegenover elkaar uitspeelt: ze ope-
reert in het veld waar al deze tegenstrijdige 
intenties en verwachtingen op elkaar bot-
sen, niet in het aseptische tussengebied van 
de nuance (van de verzoening). Slechts zo 
slaagt ze erin het anders zijn van het eigene 
te onderkennen.

Noten

 1 Zie hiervoor Peter Barr, Becoming documentary: 
Berenice Abbott’s photographs, 1925-1939, 
ongepubliceerd proefschrift.

 2 Een stuk uit het interview met James McQuaid 
& David Tait, juli 1975, geciteerd in Barr, ibid., 
pp. 86-87.

 3 Dat album is nu een onderdeel van de 
fotocollectie van het Metropolitan Museum of  
Art in New York.

 4 Berenice Abbott, Eugène Atget, in: Creative Art, 
vol. 5, nr. 3, september 1929.

 5 Zie Barr, op. cit. (noot 1), pp. 151-152.
 6 Berenice Abbott, The World of  Atget, New York, 

Horizon Press, 1964.
 7 Ibid.
 8 Brief  van Berenice Abbott aan Hardinge 

Scholle, gedateerd 16 november 1931. Archief  
van het Museum of  the City of  New York.

Berenice Abbott

Doorway: 204 West 13th Street, Manhattan, 1937 
(uit: Changing New York, E.P. Dutton & C°,  

New York, 1939)

Eugène Atget

Hôtel des Archevêques de Lyon,  
Rue Saint-André-des-Arts 58, Paris, 1900

Berenice Abbott

Lower East Side alleyway from Brooklyn Bridge, 
ca. 1929-1930

Eugène Atget

Rue Boutebrie, 1922
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Annie Gentils 
Gallery
Peter Benoitstraat 40, 2018 Antwerp
+32 (0)3 216 30 28
+32 (0)477 756 721
www.anniegentilsgallery.com
tue–sat, 14:00–18:00

Some Moments Never Sleep
Herman Van Ingelgem

Nocturne & preview: 30/01, 18:00
Opening: 30/01, 18:00
31/01–08/03

Niels Donckers
Opening: 15/03, 18:00
15/03–03/05

Galerie Marion  
de Cannière
Pourbusstraat 3, 2000 Antwerp
+32 (0)3 283 09 88
www.mariondecanniere.com
wed–sat, 14:00–18:00

Nyx
Vadim Vosters

31/01–01/03

Art Rotterdam – New art section
Anton Cotteleer

05/02–09/02

The Eccentric Banquet
Zoe Walker and Neil Bromwich

14/03–26/04

Base-Alpha 
Gallery
Kattenberg 12, 2140 Antwerp
+32 (0)3 295 86 36
+32 (0)476 620 317
www.basealphagallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Sneeuwwitje en de zeven Segers 
(exercises in loneliness)
Lieven Segers

tot 01/03

Art Rotterdam
Tinka Pittoors

05/02–09/02

Formel: Marionett
Suse Weber

13/03–19/04

Axel Vervoordt 
Gallery
Vlaeykensgang - Oude Koornmarkt 16 
2000 Antwerp
+32 (0)477 88 80 60
www.axelvervoordtgallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Tàpies in the 1960s –  
Scars of the Real

tot 26/01

Leap into the Void
Anish Kapoor, Lucio Fontana, 
Yves Klein, Jef Verheyen, Hiroshi 
Sugimoto, Shozo Shimamoto, a.o.

30/01–09/03

Tsuyoshi Maekawa
13/03–04/05

LLS387 
ruimte voor 
actuele kunst 
(vzw)
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerp
+32 (0)497 48 17 27
users.telenet.be/lls387
thu–sun, 14:00–18:00

Fotowerken
Florian Bijloos

Opening: 08/03, 18:00
09/03–20/04

Galerie Schoots 
+ Van Duyse
Napoleonkaai 15, 2000 Antwerp
+32 (0)3 689 13 14
+32 (0)468 188 928
www.schoots-vanduyse.com
wed–sat, 12:00–18:00

Reflexions (boekpresentatie)
Robbert Fortgens

Opening: 09/02, 15:00
09/02–22/03

Tickle your funny bone 
Stijn Bastianen

Opening: 09/02, 15:00
09/02–22/03

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Antwerp
+32 (0)3 216 16 26
+32 (0)3 216 09 92
www.zeno-x.com
wed–sat, 13:00–17:00

Susan Hartnett 
Opening: 19/01, 15:00–18:00
22/01–22/02

Tropical Nights
Johannes Kahrs

Opening: 19/01, 15:00–18:00
22/01–22/02

Dirk Braeckman
Opening: 02/03, 15:00–18:00
06/03–12/04

Cristof Yvoré
Opening: 02/03, 15:00–18:00
06/03–12/04

Galerie 
Micheline 
Szwajcer
Verlatstraat 14, 2000 Antwerp
+32 (0)3 237 11 27
www.gms.be
tue–fri, 10.00–18.30
sat, 12:00–18:30

A Whole Range of Furtively 
Titillating Stereotypes
Edouard Manet, Rodney 
Graham, Simon Starling, 
Lili Dujourie, Valérie Mannaerts, 
Lucy McKenzie, Guy Mees, 
Willem Oorebeek, Vaclav 
Pozarek, Jochem Vanden Ecker 
& Pol Matthé, Asier Mendizabal, 
Luciano Fabro, Jessica Warboys 
and Walter Swennen

Curated by Koenraad Dedobbeleer
tot 08/02

Jos de Gruyter & Harald Thys
13/02–15/03

ARCO Madrid
19/02–23/02

Tim Van Laere 
Gallery
Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerp
+32 (0)3 257 14 17
www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

Peter Rogiers
30/01–15/03

Nicolas Provost
30/01–15/03

ARCO Madrid
19/02–23/02

The Armory Show New York
05/03–09/03

Galerie  
Van De Weghe
Pourbusstraat 5, 2000 Antwerp
+32 (0)478 258 044
www.galerievandeweghe.be
thu–sat, 14:00–18:00

A hair’s breadth
Lucas Devriendt

Opening: 30/01, 18:00
31/01–01/03

Dimitar Genchev/Tim Breukers
13/03–12/04

Art Brussels
25/04–27/04

Geukens &  
De Vil
Pourbusstraat 19, 2000 Antwerp
+32 (0)475 398 399
www.geukensdevil.com
thu–sat, 14:00–18:00

Coda
Peter De Meyer

30/01–01/03

Jaromír Novotný
13/03–13/04

Art Rotterdam
Ruben Bellinkx (Stasis,  
video projection)

05/02-09/02

Drawing Now
Salon du Dessin, Parijs
26/03–30/03

Stieglitz19
Klapdorp 2, 2000 Antwerp
+32 (0)495 515 777
www.stieglitz19.be
wed–thu, 14:00–18:00
fri, 15:00-18:00
sat, 14:00-18:00

Chinese Spring #2 
Photography: 223 (Lin Zhipeng), 
Ren Hang, Chi Peng, Liu Xiaofang
Drawings: Nini Sum
Wood Carving: Cai Huanhe

Opening: 18/01, 16:00
18/01–01/03

Lara Gasparotto
23/03–03/05

Art Brussels
25/04–27/04
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BART MEULEMAN

Als we door de roetige Turnhoutse Poort rij-
den, begint er een andere wereld. Net voor-
dien zaten we nog in het onbestemde gebied 
van afritten en uitdovende snelwegen. Nu 
voert de bus ons via een overbrugde door-
gang de grauwe stad in. De lucht schijnt te 
betrekken. Het licht wil de straat maar niet 
raken. Even zwijgzaam en met eendere blik-
ken als voordien zitten de passagiers voor 
zich uit te kijken of  door de ramen van de 
bus te staren.
 De gebouwen lijken bruut en zonder zorg 
voor harmonie tegen en op elkaar gesta-
peld. Kleur ontbreekt. Alleen een geel plak-
kaat met witte letters valt op in dit palet van 
vaal grijs, smerig wit en bleek zwart. 
‘Volksunie’, staat erop. Ik weet nog niet dat 
vijfhonderd meter verder Hugo Schiltz werd 
geboren. Dat de Vlaamse beweging niet 
lang geleden in stukken uiteenscheurde. 
Maar ik voel dat er wat kookt in deze ketel. 
Ik zie ook enkele Marokkanen, ze laten geen 
bijzondere indruk na. Ik vind hen hoogstens 
goed bij de omgeving passen.
 De bus rijdt nog enkele lange minuten 
door de Turnhoutse Baan, een smalle pijp, 
voor we het eindstation bereiken, de 
Rooseveltplaats. De zon lijkt weer door te 
breken. Pas hier kan ik weer ademen, hier 
vind ik dat de stad echt mag beginnen. Hier 
stap ik uit, licht verdwaasd bij zoveel gon-
zende drukte. Ik ben hier net zoals mijn 
vader vele jaren geleden – of  toch ook niet: 
van verwondering zag hij slecht waar hij 
liep en stootte zich zo een buil aan de 
beruchte IJzeren Brug. Ik ben dus niet ver-
wonderd. Wel op mijn hoede. Het ademen is 
niet helemaal vrij, het gaat ongeveer tot 
halverwege de longen. Dat moet de herse-
nen scherp houden voor onverwachte 
gebeurtenissen.
 Hoewel ik een doel heb – altijd hetzelfde, 
nu al meer dan een jaar lang één woensdag-
middag per maand! – is niets hier zo span-
nend dan afgeleid te worden. Door een win-
kelraam, door het volk. Dat heeft hier andere 
koppen dan bij ons. Fijner of  grover. De 
vrouwen zijn bijzonder mooi soms, en altijd 
onbenaderbaar. Ze lopen in bonte kleren 
over de Meir, de centrale winkelstraat, met 
een gemak alsof  ze hier thuis zijn. Hoe kan 
men hier thuis zijn?
 Op deze dag heb ik mij goed voorbereid. Ik 
draag een ribfluwelen zwarte blazer zoals er 
bij ons niet veel te zien zijn, met op de kraag 
een button. Een portret van Ian Curtis. De 
zelfmoordenaar. Een groengeel gestreepte 
broek spant strak om mijn dunne benen en 
mijn rode puntschoenen spreken waar-
schijnlijk boekdelen. Voortdurend kijk ik 
naar beneden om te zien of  ze schitteren. Ik 
zal toch niet de enige zijn die ziet hoe deze 
schoenen schitteren? Maar mijn haar is te 
dun voor een stekelige coupe, ik kan er geen 
indruk mee maken. En mijn gezicht, dat 
bleke, zachte gezicht dat ik al vaak heb ver-
wenst – ik zag het net nog zijdelings gespie-
geld in een vitrine – helpt ook veel naar de 
vaantjes. Waarschijnlijk ga ik door de mand 
vallen. Tenzij niemand mij taxeert. Maar 
iemand moet toch zeker mijn schoenen zien? 
Dat mag ik toch hopen? Maar zou zo iemand 
dan ook niet willen zien wie er in die schoe-
nen loopt? En me in de ogen willen kijken? 
Kijk naar mijn schoenen! Kijk niet in mijn 
ogen! De bril verbrodt het helemaal. Zo’n bril 
op zo’n gezicht, dat gelooft niemand.
 Mijn verschijnen is een moeilijk even-
wicht. Ik moet genoeg gezien kunnen wor-
den om onopvallend te versmelten in de 
massa. Dat men vooral niet denkt dat ik niet 
van hier ben. Ik ga ook niet doen of  ik niet 
van hier ben. Maar wat ik moet doen om wel 
van hier te zijn, weet ik ook niet. Ik ben voor-
lopig van nergens. Dan probeer ik het den-
ken uit te schakelen, dieper in te ademen. 
Voorzichtig, stap voor stap vergroot mijn 
weerstand. Ik loop rechtop nu, ik adem in tot 
op de bodem van mijn longen. Niemand in 
het bijzonder kijkt naar mij, en als er toch 
iemand naar mij kijkt, dan is dat ongewild en 
blijft zijn blik niet bij me hangen. Dan zal er 
zeker iets van een indruk over me achterblij-
ven, maar enkel vaag, zodat die indruk drie, 
vier tellen later alweer plaatsmaakt voor een 
andere vage indruk, over iemand anders. Zo 
zal ik zonder oordeel opgaan in de totaaler-
varing van gelijk welke voorbijganger.

Een punker, zijn lief  en zijn hond, komen 
recht op mij af. Hij heeft zijn handen in zijn 
zakken. Het meisje, haar borsten bloot en 
schuddend onder haar shirt, zingt mij toe en 
doet een dansje. ‘Here he co-o-omes!’ Ze 
steekt haar armen naar mij uit. Als ze me 
passeren, doe ik wel of  ik het niet hoor, maar 
ik hoor het goed. Hij sist het tussen zijn tan-
den. ‘Nepgast’. Ik lees het misprijzen op zijn 
gezicht. Maar ik buig mijn hoofd niet naar 
de grond, ik zoek geen steun bij de punten 
van mijn schoenen. Op slag woelt in mij een 
ongemak, dat is waar, maar het zit onmerk-
baar achter het masker van mijn koud 
gezicht. De trots is diep geraakt. Het geheu-
gen slaat zoiets onmiddellijk op, en voor-
goed. Van dit gespuis komt nooit iets terecht. 
Ooit zal de dag van de wraak aanbreken.

—

Het laatste deel van de tocht loop ik wel eens 
verloren. Daar heb ik plezier in. Het is in 
deze straatjes dat iedere vreemde op een 
vrije dag en met geld op zak wil verdwalen. 
Hier is de druk van het volk in de centrale 
winkelstraat afgenomen, hier houdt men 
als enkeling stil voor kleinere uitstalramen 
die dingen tonen die men elders niet ziet. 
Blikken mechanisch speeltuig. Oude boeken 
en prenten. Indische gewaden en flesjes 
muskus en patchoeli. Gekleurde lapjes en 
buttons met het silhouet van cannabis.
 Vanaf  de Melkmarkt versnel ik mijn pas. 
De plek van bestemming zuigt mij aan, ze is 
vlakbij en ze doet me veren in mijn schoe-
nen, als loop ik op luchtkussens. Ik voel de 
spanning in mijn handen, ik haal luider en 
dieper adem – voor niemand hoorbaar, 
maar toch. Zo zou het kunnen zijn, zal ik 
jaren later denken, als je een peepshow 
nadert. Of  een hoer.
 Ik houd halt voor de oude, met de hand 
geschilderde pui aan het smalle stuk van de 
Grote Markt. Hier liggen de waren waar ik zo 
intens naar heb verlangd. De nieuwste lang-
speelplaten. Niet zomaar de nieuwste platen. 
Niet die van Toto, Genesis, Joe Jackson, zelfs 
niet die van The Clash. Als het om dat soort 
platen ging, had ik net zo goed in Turnhout 
kunnen blijven. De platen die hier liggen, die 
heeft Turnhout niet. Misschien dat Turnhout 
ze wel zou willen, maar het heeft geen benul 
van deze platen. Heel vaag misschien, dat is 
mogelijk, heel in de verte misschien heeft 
Turnhout een flauw en minderwaardig 
benul van het koele feit dat langspeelplaten 
als deze bestaan. Maar naar waarde schatten 
kan het deze platen nooit. Het levensbelang 
van deze platen, dat kan het met geen moge-
lijkheid beseffen. Natuurlijk kan Turnhout 
deze platen onder ogen krijgen, als bijvoor-
beeld iemand zoals ik die platen Turnhout 
ook daadwerkelijk onder ogen houdt. En dat 
doe ik ook, ik breng deze platen mee uit 
Antwerpen en ik laat ze Turnhout zien, zij 
het voorzichtig, omdat ik nooit goed weet hoe 
ik me met deze platen tegenover Turnhout 
moet gedragen. Fier, en ook wat arrogant, 
omdat ik ze toch maar in mijn bezit heb. Of  
ook wat ongemakkelijk, omdat je het bezit 
van deze platen ook begrijpen kan als een 
vorm van weekheid, van zwakte. Gezonde, 
sterke jongens kopen zo’n platen niet. Die 
hebben spieren, en neuken al eens een griet. 
De gewone dingen van het leven. Maar wat 
ik eigenlijk wou zeggen: ik weet heel goed dat 
Turnhout na een vluchtige blik op deze pla-
ten zijn schouders zal ophalen en verder zal 
gaan met de orde van de dag. Terwijl deze 
nieuwe langspeelplaten juist de geheime for-
mules bevatten om aan de orde van de dag te 
ontsnappen. Maar hoe zou Turnhout ook 
kunnen ontsnappen aan de orde van de dag? 
Turnhout is de orde van de dag zelf.
 De vitrine van de winkel ziet er onveran-
derlijk sjofel uit – sjiek mag het hier niet zijn. 
In het neonlicht liggen dode vliegen. Een 
houten plaat neemt bijna de ganse opper-
vlakte van het raam in beslag, en de richels 
eraan dragen lege hoezen. Strakgespannen 
plastic koorden houden de hoezen op hun 
plek. De primitieve sokkel dient perfect zijn 
doel: een verscheidenheid aan ontwerpen 
laten zien die soms koel, strak en sober zijn, 
dan weer broeierig, schrikwekkend en vol 
kleur. In elk geval kunstzinnig. Zo zag ik op 
een hoes een razende aap tegen een gele 
wand met witte spatten. De muziek erin ver-

borgen, kon niet anders dan op chaotische 
wijze de wereld verklaren. Ik zag de bruin-
rode foto van een met witte strepen beschil-
derd wezen, iets tussen een foetus en een 
inboorling, dat ons woest en gluiperig aan-
staarde. Hier gingen zich donkere kloven 
openbaren, waar het griezelige begin van 
alle leven als krioelende dril op de bodem lag 
te gisten. Ik zag de foto van een dode boom in 
de besneeuwde toendra, op een witte achter-
grond met een verticale zwarte streep, en nu 
vermoedde ik zwakke, murmelende stem-
men die van onder de grond met hun povere 
kracht maar net boven de drempel van het 
levensvatbare uitkwamen. En ik zag, op een 
smetteloos witte en van duur papier gevou-
wen hoes, een in marmer gebeitelde scène 
van vrouwen, wenend bij een opgebaarde 
Christus. Een beeld om bij te sterven. Ik zag 
vage foto’s en afbeeldingen, ik zag vlekken, 
krassen en vegen, die elke verwijzing naar 
het tastbare hadden opgegeven, soms in 
grijze tonen, soms in onderzeese kleuren, op 
een glimmend, metalig oppervlak, of  licht 
verzonken in een luxueus karton gedrukt. 
Evengoed zag ik vormen, vlakken en lijnen, 
in de strengste composities, die zich uitdruk-
kelijk tegen alle verwijzingen naar het orga-
nische weerden – alleen de geometrie telde. 
Ik zag grauwe collages van het bruutste 
knip-, scheur- en plakwerk. Ik zag hoezen 
die op een woord na nauwelijks iets of  zelfs 
niets prijsgaven. Hoezen zonder woorden, 
zonder naam. Anonieme hoezen. Blinde 
hoezen. Kreupele hoezen. Doodzieke hoe-
zen. Levensbedreigende hoezen. Ik zag ook 
hoezen die betoverden, bezwoeren, beheks-
ten. Tussen alle geweld zag ik een schilderij, 
een man in het wit met een zwart hoofd, in 
een naïef  landschap van warme kleurvlak-
ken – Malevich, zo heette de schilder, over-
weldigend. 
 Het geheel doet zich hooghartig voor. Het 
heeft zich met de rug naar ons gekeerd en 
met een amper zichtbaar oog beloert het 
ons van over de schouder. Wil het ons weg-
jagen? In geen geval. Het wil ons aanzui-
gen, vasthouden. Juist ons, die voor het 
geheim zo vatbaar zijn. Het wil het geheim 
zo groot mogelijk houden, en daartoe ves-
tigt het een zekere vorm van tirannie. Als 
we hier eenmaal staan, wil het ons inpepe-
ren aan welke strenge regels we ons moeten 
houden, welke filosofie we moet aanhan-
gen, hoe we met de werkelijkheid behoren 
om te gaan. Hoe divers de muziek achter 
deze beelden ook klinkt, van zwaar indus-
trieel gedreun en geruis (Throbbing Gristle) 
tot de liefelijkste zuchten uit een onbe-
staanbaar eden (Virginia Ashtly), allemaal 
boven en naast elkaar geschikt vormen de 

beelden een even aanlokkelijke als ondoor-
dringbare zwarte spiegel. Wie achteloos 
voorbijloopt ziet alleen onleesbare krabbels. 
Wie lang genoeg oefent en met de juiste blik 
leert te kijken, ontwaart door het donkere 
glas een andere kant van het leven.
 Het zijn beelden die mij nog niet lang ver-
trouwd zijn. Geen beelden van de zanger of  
de groep. Geen beelden van de ster en zijn 
trouwe instrument. Geen beelden van man-
nen met lang haar en een wilde blik, of  van 
mannen met plots bijgeknipt haar en een 
koelere blik, in deze allernieuwste tijd. Geen 
beelden van rockers in jeans of  leer. Geen 
beelden van heren in pak. Geen foto’s van 
jongens in T-shirt. Geen beelden van de sexy 
zangeres. Geen beelden van het stoere of  
het weerloze meisje in ondergoed. Geen 
beelden met exotische kapsels. Geen actie-
beelden. Geen humoristische beelden. Geen 
mild-ironische tekeningen van het alle-
daagse leven in onze huidige wereld. Geen 
futuristische landschappen. Geen pastiches. 
Geen trompe-l’oeils en absurde taferelen. 
Geen snapshots van zweterige liveconcer-
ten. Allemaal beelden die ik goed heb leren 
kennen door in de kleine stad urenlang voor 
de vitrine van een platenzaak te staan. 
Beelden die van een vitaal en eigentijds 
bestaan getuigen. Het bonte, versplinterde 
aangezicht van de pop. De banale smaak 
van het alledaagse. Wil de sjofele vitrine 
waar ik nu voor sta, in de veel grotere stad, 
iets met pop te maken hebben? Wil ze getui-
gen van een vitaal bestaan? Wil ze eigen-
tijds zijn? Eigentijds, het woord klinkt op 
slag verkeerd. Gemakkelijk, vlot. Vals. Ik 
besef  het. Daarom neem ik elke maand een 
keer de bus naar Antwerpen, niet anders 
dan een bedevaarder, en leg ik de laatste 
kilometers te voet af, naar dit doffe schrijn 
in dat goedkope licht van buislampen. Ik 
laat er mij waarschuwen tegen de valse 
schijn van het eigentijdse. Ik hernieuw mijn 
gelofte in het obscure. Voor de vitrine staan 
kijken, vlak voor het binnengaan van de 
winkel, het heeft iets van het verwijlen aan 
de drempel. Ik bekeerde mij tot een sekte.

Illustratie: hoes van de lp Thirst van Clock 
DVA uit 1981

Naar Antwerpen
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Galerie 
Jan Dhaese 
Playground Pleasure
Christophe Malfliet 
  tot 09/02

Pavel Braila
  16/02 tot 23/03 

Volta NY
Hedwig Brouckaert
  06/03 tot 09/03 

Galerie 
fortlaan 17 
I Told You So. The World Is Flat
Jan Verbruggen 
  tot 31/01 

Art Rotterdam
Lawrence Malstaf, Tom Kok, 
Jan Willem Deiman 
  Van Nellefabriek, Rotterdam  (NL)
  05/02 tot 09/02

00:00:01
- a split second -
Gloria Friedmann, Manor 
Grunewald, Lawrence Malstaf, 
Kiki Smith, Max Pinckers, Pieter 
Laurens Mol, Stanislas Lahaut, 
Joey Kötting, Eva Schlegel, 
Milica Tomic 
  OpeNiNg: 21/02, 19.00u–21.30u
  21/02 tot 26/04

Croxhapox 
Instalraam
Annelien Vermeir
  LOCATie: Onderstraat 26, gent
  Januari–Maart

Berten Jaekers, Hou Chien 
Cheng, Philippe Van Wolputte, 
Fabrice Pichat, Annelien 
Vermeir, Benjamin Verhoeven, 
Meggy Rustamova, Stephen 
Verstraete, Jasper Rigolle, 
Jonas Vansteenkinste & Veerle 
Michiels
  OpeNiNg: 01/02 om 18.00u
  02/02 tot 23/02

Tvf Recent Exhibition 
Documentations #1
Aernoudt Jacobs, Jeroen 
Vandesande, Laura Maes,
Ben Benaouisse
  OpeNiNg: 01/02 om 18.00u
  02/02 tot 23/02

Galerie 
tatJana pieters 
IM-EX
PLICIT
Marie Angeletti, Ricardo Brey, 
Raphaël Buedts, Mark Cloet, 
Luc Coeckelberghs, Stefaan 
Dheedene, Jimmie Durham, Ida 
Ekblad, Nick Ervinck, Michael 
Fullerton, Joris Ghekiere, Ištvan 
Išt Huzjan, Jan Van Imschoot, 
Willem Oorebeek, Lore Rabaut, 
Julião Sarmento, Ricard Serra & 
Lawrence Weiner
  Curator: Luc Derycke
  tot 09/02

Summary; fox, milk, smoke
Kasper Bosmans 
  OpeNiNg: 16/02 om 15.00u 
  16/02 tot 23/03

Kawagoopa!
Rein Dufait
  OpeNiNg: 16/02 om 15.00u 
  16/02 tot 23/03

Interpunction #6
Stefanie De Vos 
  OpeNiNg: 16/02 om 15.00u 
  16/02 tot 23/03

Art Rotterdam /  
New Art Section
Kasper Bosmans 
  05/02 tot 09/02

Arco Madrid
Philippe Van Snick 
  ism. ARCADe, London /  
  Anna Barham 
  19/02 tot 23/02

KiosK 
A way of removing an element 
that interferes with the subject
Zachary Formwalt
  tot 26/01

A proposal to set CH4 · 5.75H2O 
on fire (work in process)
Pratchaya Phinthong
  tot 26/01

Rana Hamadeh
  OpeNiNg: 07/02 om 20.00u
  08/02 tot 23/03

Hamza Halloubi
  OpeNiNg: 07/02 om 20.00u
  08/02 tot 23/03

Galerie
s. & h. De BuCK 
Opstelling met de werken van 
Wim Carrein, Tim Peeters, Nico 
Vaerewijck, Marianne Turck, 
Karl Mechnig, Sven Verhaeghe, 
Maureen Bachaus, Johan Clarysse, 
Stefaan Van Biesen, e.a.
  Januari 2014: enkel op afspraak

Hommage aan Inge
met foto’s van Meltem Elmas, 
Jan Vandenabbeel, Evi Breuer 
  15/02 tot 22/02: enkel op 
  afspraak

Quatre mains
met tekeningen en schilderijen 
van Reniere& Depla en de 
voorstelling van hun boek: 
“Twee handen, één artistieke 
wereld” uitgave Lannoo. 
  Opening door Frank Verdu 
  28/02 tot 05/04

Hedendaagse juwelen en 
zilveren objecten van de hand 
van Siegfried De Buck  
  permanent

CeCilia Jaime 
Gallery 
Lucia Sammarco Pennetier 
  08/02 tot 08/03

Hallveig Agústsdóttir
  08/02 tot 08/03

Maggie Michael 
  29/03 tot 26/04

Kristof De  
ClerCq Gallery 
German Stegmaier 
  19/01 tot 02/03

Carole Vanderlinden
  19/01 tot 02/03

Art Rotterdam
Agnes Maes, Vicken Parsons, 
Evi Vingerling 
  05/02 tot 09/02

Contemporary
art Gent

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo-za: 15.00u-18.00u 
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
09.222.00.33 
wo-vr: 14.00u-18.00u 
za: 12.00u-18.00u
www.fortlaan17.com

croxHapox
Lucas Munichstraat 76-82
0471.44.13.62
do-zo: 14.00u-18.00u
www.croxhapox.org

Galerie tatjana pieterS
Nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo-zo: 14.00u-18.00u
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
Louis pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di-vr: 14.00u-18.00u
za-zo: 11.00u-18.00u
www.kioskgallery.be

Galerie jan DHaeSe
Ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do-za: 14.00u-18.00u
zo: 11.00u-14.00u
www.jandhaese.be

kriStoF De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
vr-zo: 15.00u-18.00u
www.kristofdeclercq.com

cecilia jaime Gallery
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo-za: 14.00u-18.00u
en op afspraak
www.ceciliajaime.com

Gent matinee
23/03 van 11:00u 

tot 18:00u
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1996 werd je 
aangesteld als ‘instellingsverantwoordelijke’ van 
het Provinciaal Centrum voor Beeldende 
Kunsten (P.C.B.K.) in Hasselt. Je volgde Urbain 
Mulkers op, die in het najaar van 1995 een nieu-
we functie was aangeboden in de administratie 
van de Provincie Limburg. Hoe was jij te weten 
gekomen dat er een vacature was in het P.C.B.K.?
Piet Vanrobaeys: Het was alom bekend. Dat 
kon je ook afleiden uit de ruime opkomst 
van gegadigden voor die vacature.
K.B./D.P.: Op 10 oktober 1995 verscheen in 
Het Belang van Limburg een artikel waarin 
een aantal ‘kandidaten’ werden voorgesteld: 
René Geladé, Bart De Baere, Lief  Brijs, Luk 
Lambrecht, Jan Kenis en Frank Hendrickx. Van 
alle genoemden kwam alleen Luk Lambrecht 
ervoor uit een sollicitatiebrief  te hebben gericht 
aan Sylvain Sleypen, de toenmalige Gedeputeerde 
van Cultuur van de Provincie Limburg.
P.V.: Luk Lambrecht heb ik niet gezien tijdens 
het examen, Bart De Baere was wel aanwe-
zig. Bart was favoriet, dat was mijn overtui-
ging. Hij maakte deel uit van de selectiecom-
missie die het programma bepaalde in de 
huisjes van het Begijnhof. Hij kende de gang 
van zaken in het Provinciaal Centrum zeer 
goed. Iedereen ging ervan uit dat hij de job in 
de wacht zou slepen.
K.B./D.P.: Je vermeldde reeds dat er een exa-
men werd georganiseerd. Was dat een schrifte-
lijke proef?
P.V.: Ja, eerst was er een schriftelijke test, die 
collectief  georganiseerd werd. Ik heb nog 
een levendige herinnering aan de autorit 
naar Hasselt. Er was een enorme file op de 
Brusselse ring. Het ging geen meter vooruit. 
Op een gegeven moment reed ik naast een 
auto waarin Bart De Baere en Hans Martens 
zaten. Echt hilarisch. Toen we uiteindelijk 
in het lokaaltje binnenstoven, zaten alle 
Limburgse kandidaten op hun nagels te bij-
ten. Ze hadden op ons moeten wachten. Het 
examen omvatte een verhandeling en een 
vragenlijst. Vraag me niet welke vragen 
moesten worden beantwoord, want dat 
weet ik niet meer. Ik herinner me wel dat 
het zaaltje afgeladen vol zat; er waren wel 
veertig kandidaten, meen ik. Wie zat daar 
allemaal? Bart, Hans, Joris Capenberghs, 
Anna Geukens, Ronald Van de Sompel… De 
kandidaten die na het schriftelijk examen 
overbleven, werden uitgenodigd voor een 
mondelinge proef.
K.B./D.P.: Welke herinnering heb je aan dat 
gesprek?
P.V.: Ik meen dat er nog maar een drietal 
kandidaten in de running waren. Ik was 
echt in vorm die dag – logisch, ik was net 
vader geworden.
K.B./D.P.: Had je na de mondelinge proef  eerst 
nog een gesprek met Sylvain Sleypen, de 
Gedeputeerde van Cultuur?
P.V.: Ja, maar toen wist ik al dat de keuze op 
mij was gevallen. Nog voor ik officieel 
bericht had gekregen van de Provincie, had 
Luk Lambrecht mij al tijdens een vernissage 
toevertrouwd dat ik directeur zou worden: 
‘Proficiat, het zal voor u zijn.’ Weinig later 
werd dat nieuws ook in de media gebracht. 
Sleypen was not amused. Ik herinner me ook 
dat er veel tijd overheen ging voordat de 
Provincie de knoop doorhakte.
K.B./D.P.: Je eerste contact met de Gedeputeerde 
verliep dus een beetje in mineur?
P.V.: Sleypen was gepikeerd, maar wat had 
ik met dat lek te maken?
K.B./D.P.: Wist jij wie voor het lek verantwoor-
delijk was?
P.V.: Neen. Luk Lambrecht had voordien de 
tentoonstelling Dialogues (26 november 
1994 – 22 januari 1995) gerealiseerd in 
het Provinciaal Centrum voor Beeldende 
Kunsten. Misschien had hij daar goede con-
tacten met ambtenaren van de Provincie 
aan overgehouden?
K.B./D.P.: Voordat je aan de slag ging als instel-
lingsverantwoordelijke van het P.C.B.K., was je 
actief  als curator van de door jou gestichte 
Gentse vereniging Opus Operandi. Je realiseerde 
er onder meer projecten van Honoré d’O, Joëlle 

Tuerlinckx en Francis Alÿs. Heb je in Gent nog 
tentoonstellingen gemaakt nadat je in dienst 
van het Provinciaal Centrum kwam?
P.V.: Neen, neen, er was me van bij aanvang 
meegedeeld dat ik daarmee moest stoppen. 
Ik heb daar ook meteen gevolg aan gegeven. 
Men was bang voor belangenvermenging.
K.B./D.P.: Was je voorganger Urbain Mulkers 
nog aanwezig toen jij aan je opdracht begon op 1 
augustus 1996? Heeft hij jou de spreekwoorde-
lijke sleutels overhandigd?
P.V.: Neen, ik heb Mulkers enige tijd later bij 
toeval in het provinciehuis ontmoet. We 
hebben elkaar daarna nog verschillende 
keren gesproken. Urbain was niet mals voor 
de Limburgse politiek. Jarenlang was hij 
tegengewerkt, vertelde hij me. Urbain had 
op een bepaald moment zelf  aangestuurd 
op een andere functie omdat hij de inmen-
ging van de politici spuugzat was. Hij was 
hoofd van de Grafische Dienst van de 
Provincie geworden.
K.B./D.P.: Wie leidde dan het Provinciaal 
Centrum voordat jij er als instellingsverant-
woordelijke van start ging?
P.V.: Anna Geukens en Steven Dusoleil 
waren de twee hoogsten in rang. Ik vermoed 
dat zij de dagelijkse leiding op zich hadden 
genomen. 
K.B./D.P.: Toen jij aan je mandaat begon, liep 
in het Provinciaal Centrum de expo Hebben 
wij het geweten, georganiseerd door Annemie 
Van Laethem, die de gelijknamige galerie runde 
in Rekem.
P.V.: Vanaf  het vertrek van Urbain werd de 
programmatie door externe curatoren ver-
zorgd. Na Hebben wij het geweten ging de 
expo Artificial flowers van start, geïnitieerd 
door Hilde Teerlinck. Heeft Mulkers de keuze 
voor Annemie en Hilde nog gemaakt? Het 
zou me niet verwonderen. Mij kwam het 
goed uit dat het programma van 1996 al 
vaststond. Het gaf  me tijd om een beleids-
plan te schrijven en het programma voor 
1997 uit te werken.
K.B./D.P.: Wat waren de hoofdlijnen van je 
beleidsplan?
P.V.: Ik heb dat niet meer precies op mijn 
netvlies. Ik weet wel dat ik een programma 
met zowel lokale, als nationale en internati-
onale accenten voorstelde. Die mix vond ik 
erg belangrijk.
K.B./D.P.: Reageerde de Gedeputeerde positief  
op je beleidsplan? 
P.V.: Laten we het erop houden dat hij gema-
tigd positief  was. Heel enthousiast was hij 
zeker niet. De volgende anekdote is wat dat 
betreft sprekend: in een vergadering met 
Sleypen werd ik een keer door zijn adviseur 
Jean-Pierre Dewael gepolst of  het geen goed 
idee was om een thematische tentoonstel-
ling op te zetten voor een ruim publiek. 
‘Over welk onderwerp?’, vroeg ik. Weet je 
wat hij antwoordde? ‘Een tentoonstelling 
over de zee.’ In Hasselt, stel je voor!

K.B./D.P.: Wat was jouw reactie op die suggestie?
P.V.: Ik repliceerde dat ik niet had meege-
dongen naar de functie van instellingsver-
antwoordelijke om dat soort plannetjes te 
verwezenlijken. Het was vlug duidelijk dat 
we niet op dezelfde golflengte zaten. In het 
beleid van de Gedeputeerde van Cultuur 
stonden twee ordewoorden centraal: ‘inno-
vatie’ en ‘gemoedelijkheid’. Als je met een 
project rond nieuwe media kwam aanzet-
ten, zat je gegarandeerd goed. Maar daar-
naast wou men ook dat alles ‘gemoedelijk’ 
was. Hoe ‘innovatief ’ te rijmen was met 
‘gemoedelijk’ heb ik nooit begrepen. Waar 
ik ook mee geconfronteerd werd, was de 
haast dwangmatige gedachte om Limburgse 
kunstenaars voor het voetlicht te brengen. 
Dat werd me al duidelijk bij mijn eerste klus-
je. Sleypen vroeg me om in de herfst van 
1996 een project uit te werken in Stokkem. 
Het moest razendsnel gaan, want men 
stond nog nergens toen ik de opdracht 
kreeg. Ik arriveerde in Stokkem in augustus 
en begin september moest de tentoonstel-
ling opengaan. Ik benaderde de Gentse 
schilder Philippe Tonnard, maar er moest 
ook een Limburger aan te pas komen. Ik 
kwam uiteindelijk terecht bij Willy Van 
Parijs. Tonnard en Van Parijs realiseerden 
het project Nieuwe bewoners geven Stokkem 
kleur.
K.B./D.P.: Waarom was Stokkem de locatie?
P.V.: Dat is me nooit duidelijk geworden. Is 
Sleypen niet afkomstig van een dorp bij de 
Maas? Het project was in ieder geval al vast-
gelegd toen ik op 1 augustus aan de slag 
ging in het Provinciaal Centrum. Het moest 
en zou gebeuren.
K.B./D.P.: Hoe ging je daarna om met de eis om 
Limburgse kunstenaars een podium te bieden?
P.V.: Ik wilde elk jaar een groot project ver-
wezenlijken met een Limburgse kunste-
naar. Het eerste jaar kwam ik daar nog niet 
aan toe – het was een plan op middellange 
termijn. De eerste die op mijn lijstje stond, 
was Jef  Geys. Ik nam contact met hem op en 
hij stemde toe op voorwaarde dat Roland 
Patteeuw de curator van de tentoonstelling 
zou worden. Voor mij was dat geen pro-
bleem. Maar wat bleek? In het Kabinet van 
de Gedeputeerde viel die selectie niet goed: 
‘Hij is van Balen, dat is eigenlijk Limburg 
niet; het is geen echte Limburger.’ Ik wist 
niet wat ik hoorde!
K.B./D.P.: Met welke andere Limburgse kun-
stenaars had je plannen?
P.V.: Jan Carlier – hem wilde ik ook een grote 
tentoonstelling aanbieden. Naar dat soort 
persoonlijkheden was ik op zoek. Maar het 
hoefden volgens mij niet altijd grote projec-
ten te zijn. In de huisjes van het Begijnhof  
vonden voortdurend exposities plaats met 
overwegend Limburgse kunstenaars – soms 
zelfs meerdere tegelijkertijd. Ik vond dat niet 
meer dan normaal. De tentoonstellingsaan-

vragen werden ingediend door lokale vereni-
gingen en het was de selectiecommissie die 
de uiteindelijke beslissing nam. Die commis-
sie werd evenwel na mijn komst opgedoekt, 
zodat de programmatie een verantwoorde-
lijkheid van het PCBK werd. Ondertussen 
was er wel een band met lokale verenigingen 
ontstaan en die relatie werd in de program-
mering verdergezet.
K.B./D.P.: Welke verenigingen waren bij de 
werking van het Begijnhof  betrokken?
P.V.: Labo – een vereniging die zich inzet 
voor vormgeving – stuurde geregeld voor-
stellen in. In het Begijnhof  gingen onder 
meer ook een tentoonstelling van de 
Provinciale Hogeschool Limburg en het 5th 
international Seminar on Photography door. 
Soms dienden zich ook kunstenaars aan, 
zoals het Nederlands-Limburgse duo Anke 
Schäfer en Desirée Palmen. Nederlandse 
Limburgers of  kunstenaars uit de Euregio 
(Nederlands Limburg, Aken, Luik) hadden 
een streepje voor op de anderen. Eerst 
Limburg, dan de Euregio, en ten slotte 
Vlaanderen, dat was de juiste volgorde. Als 
er geen voorstel was binnengekomen, lag de 
bal in mijn kamp. Op het einde van 1996 
organiseerde ik in een van de huisjes een 
project van Walter Daems en Jårg Geismar. 
Het was eigenlijk Walter zelf  die met het 
voorstel was gekomen om het gaatje in de 
kalender op te vullen. Geismar was een 
vriend van hem. In de lente van 1997 pro-
grammeerde ik zelf  de tentoonstelling Anna 
komt zo met Gert Robijns, Johan De Wit, 
Willo Gonnissen en Honoré d’O. Dat was 
een boeiend kwartet: twee Gentenaren en 
twee Limburgers.
K.B./D.P.: Waarom had jij er in je beleidsplan 
niet voor gepleit om de volledige programmatie 
van het Provinciaal Centrum voor Beeldende 
Kunsten, inclusief  de Begijnhofsite, in handen 
te krijgen?
P.V.: Ik ging ervan uit dat men die plaatse-
lijke verenigingen een dienst wilde bewijzen 
en achtte het raadzaam daar niet in tussen 
te komen. Het ging in feite om een verkapte 
subsidiëring en ik wilde mijn vingers niet 
verbranden door die vorm van ondersteu-
ning in vraag te stellen of  in andere banen 
te leiden.
K.B./D.P.: Of  kwam het jou gewoon goed uit 
dat al die lokale verenigingen kansen boden aan 
Limburgse kunstenaars of  vormgevers, zodat jij 
je daar niet meer mee moest bezighouden?
P.V.: Dat speelde uiteraard ook mee.

2.

K.B./D.P.: In 1997 ging je eigen programma 
van start in het Provinciaal Museum. Jouw eer-
ste tentoonstelling was getiteld Maakt kunst 
staat? en omvatte kunstwerken die tussen 
1992 en 1996 waren aangeschaft door de 

Een verhaal uit Limburg
Over het ontslag van Piet Vanrobaeys als ‘instellingsverantwoordelijke’ van het Provinciaal Centrum voor  

Beeldende Kunsten op 1 april 1998

‘Maakt kunst staat?’, 31 januari 1997 – 23 maart 1997, Provinciaal Centrum voor
Beeldende Kunsten, Hasselt. Zaalzicht met werk van Richard Venlet

‘Maakt kunst staat?’, 31 januari 1997 – 23 maart 1997, Provinciaal Centrum voor 
Beeldende Kunsten, Hasselt. Zaalzicht met werk van Rombouts & Droste
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Minister van Cultuur van de Vlaamse 
Gemeenschap op advies van de Vlaamse 
Commissie Beeldende Kunst (V.C.B.K.). Hoe 
was je op het idee gekomen om dat project te 
realiseren?
P.V.: Theo Claes, Limburger en lid van de 
Commissie Beeldende Kunst, was me komen 
polsen of  ik er iets voor voelde om een expo 
op te zetten met werken uit de collectie van 
de Vlaamse Gemeenschap. Het concept was 
brandnieuw. Voordien was het gebruikelijk 
dat de aanwinsten van de Vlaamse 
Gemeenschap om de twee jaar werden 
gepresenteerd in het M HKA. Het ging dan 
om een ‘uitstaltentoonstelling’: een exposi-
tie van nagenoeg alle aankopen. Theo stelde 
me voor een echte keuze te maken, niet uit 
de aankopen van de afgelopen twee jaar, 
maar uit de aanwinsten van de voorbije vijf  
jaar. Belangrijk om te vermelden is tevens 
dat de Commissie Beeldende Kunst zelf  een 
nieuw aankoopbeleid had uitgestippeld. In 
plaats van honderden kleine werken aan te 
schaffen, opteerde de V.C.B.K. ervoor om 
museale stukken te verwerven. Het was dus 
echt de moeite om aan de resultaten van dat 
nieuwe beleid een tentoonstelling te wijden. 
Ik kreeg bovendien carte blanche: ik mocht 
kiezen wat ik wou presenteren. Het was een 
waar plezier om die expo samen te stellen en 
de werken te accrocheren. Zonder erg veel 
financiële middelen te spenderen, was ik 
toch in staat een zeer goede tentoonstelling 
te maken. Ik was ook zeer onder de indruk 
van de ruimtelijke mogelijkheden van het 
Provinciaal Museum. De expo kon op bijval 
rekenen van het publiek en kreeg ook veel 
goede pers, onder meer in De Morgen en De 
Standaard, maar in Limburg had ik het met-
een verkorven.
K.B./D.P.: In Het Belang van Limburg ver-
scheen inderdaad een ontzettend giftig artikel. 
De kop sprak voor zich: Slappe beeldende kost 
in Provinciaal Museum. ‘‘Topkwaliteit’ zou er 
volgens de brochure te zien zijn. Maar njet, de 
expo ‘Kunst maakt staat’, is behalve elitair en 
doodvervelend ook nogal magertjes’. En nog: 
‘Vergeleken met de kloof  tussen de MB (Modale 
Belg) en hedendaagse kunst, is de Grand 
Canyon een spleet. Dat de beeldende kunst zich 
genoegzaam teruggetrokken heeft in een ivoren 
burcht en er zich in eigen jargon en esthetische 
normen wentelt, is bekend.’ Verder werd ook het 
feit gelaakt dat er geen werk van Limburgse 
kunstenaars te zien was.
P.V.: Er was wel een werk van Jef  Geys opge-
nomen, maar zoals ik al zei, werd hij niet als 
een Limburger aanzien. Dat er geen 
Limburgers in zaten, kwam me duur te 
staan, maar ik had daar gewoon niet bij stil-
gestaan. Ik was daar totaal niet mee bezig 
geweest… Weten jullie hoe ik op dat artikel 
gereageerd heb?
K.B./D.P.: Neen.
P.V.: Op de achterkant van een kopie van het 
artikel tikte ik het volgende citaat van 
Georges-Nicolas Géricault, de vader van de 
wereldberoemde Franse kunstenaar 
Théodore Géricault (1791-1824): ‘Ik heb 
mijn zoon noch zijn werk ooit begrepen. Ik 
ben een homme d’affaires et de loi. De kunst 
boeit me niet. Ik heb geen moeite dat te 
bekennen. Het bestaan heb ik ervaren als 
een harde, simpele en fantasieloze uitda-
ging. Al het andere lijkt me gevaarlijke 
onzin. Wat hebben de schilderijen van mijn 
zoon betekend of  veranderd in de wereld? 
Niets, compleet niets. Niemand wil ze zelfs 
hebben. Zijn stem was als die van een ver-
eenzaamde wolf, maar – zoals u weet – wol-
ven roeit men uit. Het spijt me, maar de 

offers en toewijding die mijn zoon koppig 
verspilde aan zoiets onnuttigs als de kunst 
lijken me schandalig.’ Kopie en citaat liet ik 
aan Peter Dupont bezorgen, een van de 
twee auteurs van het stuk. Het document 
hing ik ook uit aan de balie van het 
Provinciaal Centrum.
K.B./D.P.: Kende jij Peter Dupont voordat je 
zijn artikel las?
P.V.: Nee, totaal niet. Ik had hem moeten 
kennen, ik had moeten investeren in con-
tacten met de pers, dat neem ik mezelf  kwa-
lijk, maar ik hield het niet voor mogelijk dat 
iemand in 1997 nog op een extreem nega-
tieve manier zou schrijven over een kunste-
naar als Panamarenko. Dupont had aarts-
conservatieve ideeën over hedendaagse 
kunst – ideeën die in het Antwerpse, 
Brusselse en Gentse veertig jaar eerder 
voorgoed begraven waren. Wellicht was 
Dupont echter geen reactionaire eenzaat en 
waren er méér die dachten zoals hij? Maar 
ik had dat citaat niet naar hem mogen stu-
ren. Dat was niet verstandig.
K.B./D.P.: Had het nijdige artikel in ‘Het 
Belang’ effect? Werd je erop aangesproken? 
P.V.: Het was een valse start. De stemming 
was meteen negatief. Dat verbeterde er niet 
op toen er een dossier met valse aantijgin-
gen jegens mij opdook.
K.B./D.P.: Valse aantijgingen?
P.V.: Ja, je houdt het niet voor mogelijk, 
maar toch is het gebeurd: iemand had zich 
de moeite getroost om brieven te bundelen, 
zogenaamd van mijn hand maar niet 
ondertekend, waarin ik mij minachtend uit-
sprak over Limburg en Limburgse kunst. 
Dat valse gerucht wilde men de lucht instu-
ren. Daarnaast werd ik er ook van beschul-
digd om de bezoekersaantallen te hebben 
opgesmukt. Die laatste verdachtmaking 
kon ik onmiddellijk weerleggen: de vervals-
te bezoekerscijfers hadden betrekking op 
tentoonstellingen van mijn voorganger. 
Heel slim hadden mijn belagers het dus niet 
aangepakt, maar de beschadiging was een 
feit. Het was duidelijk dat sommigen mij 
buiten wilden.
K.B./D.P.: Wie was volgens jou verantwoorde-
lijk voor die operatie? 
P.V.: Een belangrijk detail is dat de brieven 
waren gemaakt op computers van het 
Provinciaal Centrum. In het P.C.B.K. liepen 
tal van mensen rond, niet alleen personeels-
leden, maar ook personen die bijvoorbeeld 
aan een tijdelijk project werkten. Sommigen 
streken daar neer, vertoefden er enkele 
maanden en verdwenen dan weer. Ik heb 
vermoedens wie erachter zat, maar ik kan 
die niet hard maken en doe er dus het zwij-
gen toe.
K.B./D.P.: Het is curieus dat zowel Duponts 
vileine tekst als het pakket vervalste brieven 
reeds tijdens de eerste maanden van je mandaat 
als instellingsverantwoordelijke opdoken.
P.V.: Dat het zo snel ging is merkwaardig, ja. 
Het zal te maken hebben gehad met Maakt 
kunst staat? Achteraf  begreep ik dat vele 
Limburgers die tentoonstelling als betutte-
lend hebben ervaren. Er heerste in Limburg 
een gevoel van achterstelling. Die tentoon-
stelling van Vlaamse kunst wees hen daar 
nog eens op – volgens henzelf  tenminste. 
‘De Vlamingen moeten zich hier niet komen 
moeien’, die reflex overheerste. Als velen die 
mening toegedaan zijn, dan sta je daar 
machteloos tegenover. De keerzijde van dat 
minderwaardigheidscomplex jegens de 
Vlamingen was de trots Limburger te zijn. 
Het gaat dan om het zogenaamde Limburg-
gevoel, dat enorm werd aangezwengeld 

door de plaatselijke krant, Het Belang van 
Limburg. Geen wonder dat iemand als 
Sleypen ooit actie heeft ondernomen om het 
Limburgse dialect niet alleen te bescher-
men, maar zelfs te bevorderen.
K.B./D.P.: Werd het dossier met de valse 
beschuldigingen overgemaakt aan Sleypen?
P.V.: Niet rechtstreeks. Het kwam eerst bij de 
redactie van Het Belang van Limburg terecht. 
Het Belang heeft het vervolgens aan Sleypen 
overgemaakt. De macht van dat dagblad 
kan niet worden overschat. In geen enkele 
provincie in Vlaanderen is de penetratie-
graad van een regionale krant zo groot. Het 
Belang wikt en beschikt in Limburg.
K.B./D.P.: Heeft Sleypen je over het dossier 
aangesproken?
P.V.: Ja, er zou ook een intern onderzoek zijn 
gevoerd, maar het dossier zelf  heb ik nooit 
te zien gekregen. De reactie van Sleypen 
was: ‘Laat dat maar zo.’ Ik vroeg hem nog of  
ik geen klacht tegen onbekenden moest 
indienen, maar hij wimpelde dat af. Ik heb 
de zaak laten rusten, wellicht ten onrechte.
K.B./D.P.: Kreeg je enige feedback van Sleypen 
of  zijn adviseur op de tentoonstelling Maakt 
kunst staat? en op het symposium 
Beleidsbevraging Beeldende Kunst dat je in 
de context daarvan organiseerde? 
P.V.: Nee, niet dat ik me herinner. 
K.B./D.P.: Had je het symposium al in gedach-
ten toen je de expo organiseerde? Zag je het als 
een twee-eenheid?
P.V.: Zonder meer. Er was in de Vlaamse 
Gemeenschap iets aan het bewegen; het 
was belangrijk om diverse betrokkenen – 
filosofen, sociologen, kunstcritici, tentoon-
stellingsmakers, beleidsmensen – daarover 
aan het woord te horen. 
K.B./D.P.: Voor Beleidsbevraging Beeldende 
Kunst was ook slechts één Limburger uitgeno-
digd, Joannes Késenne.
P.V.: Késenne doceerde aan de Provinciale 
Hogeschool Limburg (P.H.L.), maar woonde 
toen naar ik meen wel in Brugge. Ik had er 
meer Limburgers bij betrokken moeten heb-
ben. 

3.

K.B./D.P.: Tussen Maakt kunst staat? en de 
volgende tentoonstelling verstreken twee maan-
den. Waarom was er in die tijd niets te zien in 
het P.C.B.K.?
P.V.: De tweede tentoonstelling, Openstelling, 
naar een concept van Joëlle Tuerlinckx, was 
een zeer zwaar project – en dan druk ik me 
nog voorzichtig uit. Ik had geen seconde 
over om aan een programma tussen die 
twee tentoonstellingen te denken.
K.B./D.P.: Hoe kwam Openstelling tot stand?
P.V.: Ik wou absoluut een tentoonstelling 
met Joëlle organiseren. Ik geloof  dat ik haar 
eerst gevraagd had een monografische ten-
toonstelling te maken in het museum. 
Daarover hebben we lange tijd gediscussi-
eerd en toen kwam zij met het voorstel om 
er andere kunstenaars bij te betrekken. 
Langzaamaan groeide het idee om een pro-
cesmatige expo op te zetten waarbij we kun-
stenaars wilden betrekken die in hun prak-
tijk reflecteren over tijd en ruimte. Ik had al 
enige ervaring met projecten waarbij ik als 
curator de kunstenaar in zijn gedachten-
ontwikkeling poogde te volgen, zoals bij-
voorbeeld het project Swallow met Manfredu 
Schu, Aernout Mik en Honoré d’O in 1994 
in het Museum Dhondt-Dhaenens. We wis-
ten absoluut niet waar we zouden uitko-
men. Het was een experiment.

K.B./D.P.: Hoe verliep de samenwerking met 
Joëlle Tuerlinckx?
P.V.: Het was een groot avontuur, even mee-
slepend als uitputtend. Ik was voortdurend 
in gesprek met haar en vergat de rest. Ik had 
wellicht een strakkere regie moeten voeren, 
maar zoiets ligt gewoon niet in mijn aard. 
Achteraf  gezien denk ik dat ik de juiste 
keuze maakte. Openstelling was een grandi-
oos project.
K.B./D.P.: Aan de expo namen 19 kunstenaars 
deel. Werden die allemaal door Tuerlinckx geko-
zen?
P.V.: Grotendeels – ik heb ook namen gesug-
gereerd, bijvoorbeeld Daniel Faust, Suchan 
Kinoshita en Bernard Piffaretti. Maar het 
heeft eigenlijk geen zin om de deelnemers-
lijst of  de tentoonstelling uit te splitsen op 
basis van wie met namen of  ideeën was 
komen aandraven. Het was een bijzonder 
organisch en associatief  proces. Terecht 
betrok Joëlle er ook haar vrienden bij, Orla 
Barry, Christoph Fink, Michel François, 
Thibaut Halbardier & Philippe Van Cutsem, 
Ann-Veronica Janssens… De discussies over 
de onderwerpen die Joëlle boeiden, liepen al 
jaren tussen hen. Ze verstonden elkaar blin-
delings. 
K.B./D.P.: In de selectie zaten ook een aantal 
‘conceptuelen’ van de eerste generatie: Stanley 
Brouwn, Douglas Huebler, On Kawara, Guy 
Mees…
P.V.: We vonden het interessant om die kun-
stenaars te confronteren met een jongere 
generatie die hun inzichten verwerkt had. 
We wilden verbanden op het spoor komen. 
Dat was een belangrijke inzet van de ten-
toonstelling.
K.B./D.P.: Vele deelnemers aan Openstelling 
hadden eerder geëxposeerd in de Galerie 
Micheline Szwajcer in Antwerpen.
P.V.: De enige reden die ik daarvoor kan 
aanhalen, is dat Szwajcer ook voor het werk 
van die kunstenaars belangstelling had, 
zowel voor de ‘oudere’ conceptuelen als 
voor de jongere generatie. Meer moet je 
daar niet achter zoeken.
K.B./D.P.: Je hebt Openstelling zelf  al als een 
bijzonder zwaar project gekarakteriseerd. Dat 
had onder meer te maken met het openingspro-
gramma dat in totaal 144 uren besloeg.
P.V.: Dat was een ongelofelijke krachttoer. 
Het museum was volledig leeggemaakt, het 
was dag en nacht ononderbroken open, 
144 uur lang, en er vonden lezingen, films 
en artist’s talks plaats, met onder anderen 
Edwin Carels, Moritz Küng en Anny De 
Decker. ‘s Nachts stonden vooral films 
geprogrammeerd, maar er vond ook een 
lezing van Bart De Baere om 4 uur ’s mor-
gens plaats! Een van de hoogtepunten was 
zonder meer de voordracht La fin des certitu-
des van Ilya Prigogine over de notie ‘tijd’. 
Een fenomenale gebeurtenis. Het was 
enorm veel werk geweest om dat allemaal 
georganiseerd te krijgen.
K.B./D.P.: Was het openingsprogramma op 
dezelfde manier tot stand gekomen als de ten-
toonstelling, in dialoog tussen jou en Joëlle 
Tuerlinckx?
P.V.: Ja. 
K.B./D.P.: Werd het programma druk bijge-
woond? 
P.V.: Ik denk dat er zo’n 350 mensen op 
afkwamen. Slecht vond ik dat niet. Sommige 
bezoekers bleven een hele dag hangen; de 
sfeer was goed. Het was een belevenis. Het 
lege museum was gevuld met wisselend 
licht: Joëlles bijdrage – een computerge-
stuurde manipulatie van het licht in de 
museumzalen. Zo was het museum ook de 
hele tijd in de stad als een lichtsculptuur 
actief. Na de ‘tentoonstelling’ van het lege 
museum, ook bekend als The Frame of  Time 
(Ouverture) – van 23 juni tot 29 juni 1997 
– gingen de deuren dicht. Joëlle begon dan 
met de eigenlijke opbouw van de tentoon-
stelling, die het publiek kon volgen door de 
ramen van het Provinciaal Museum en op 
videoschermen. Op 4 juli 1997 ging de expo 
open, Openmuseum (Propositions) getiteld. 
Ik was bijzonder opgetogen over het resul-
taat. Joëlles lichtsculptuur bleef  actief  zodat 
de tentoonstelling er op elk moment anders 
uitzag; er ontstonden interessante interfe-
renties met de werken van de andere kun-
stenaars.
K.B./D.P.: De tentoonstelling werd in 
Vlaanderen zeer goed onthaald. Was dat ook jou 
indruk?
P.V.: Ja, maar aan het thuisfront zorgde ze 
opnieuw voor misnoegen. Ik had Limburg 
weer slecht bediend: in Openstelling was er 
zelfs geen enkele Limburgse deelnemer te 
bekennen.

‘Openstelling’, 23 juni-7 september 1997, concept:
Joëlle Tuerlinckx, Provinciaal Museum voor Beeldende
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K.B./D.P.: Van de hand van Peter Dupont heb-
ben we geen artikel gevonden, maar wel van 
Joannes Késenne, die eerder deelgenomen had 
aan het symposium Beleidsbevraging 
Beeldende Kunst. De titel van zijn artikel in 
Het Belang van Limburg voorspelde niet veel 
goeds: Het geklepper van Tuerlinckx.
P.V.: Het was een heel denigrerend tekstje. 
‘Nieuwsgierigen kunnen via beeldscher-
men volgen wat hare majesteit binnen 
bekokstooft’: zoiets schrijf  je toch niet. Hij 
had het ook minachtend over ‘de kunst van 
het rondhossen’. Ik was er niet over te spre-
ken. Joëlle evenmin. Tijdens de opening 
stapte ze op Késenne af, met zijn artikel in de 
hand, zeggende: ‘Bonjour monsieur, je vous 
le redonne.’ Késenne was ongelofelijk pissig.
K.B./D.P.: Een van de geruchten die in 
Vlaanderen de ronde deed toen de tentoonstel-
ling op zijn einde liep, was dat het budget voor 
de realisatie ervan enorm overschreden zou zijn 
geweest. Klopte dat?
P.V.: Ja, daarover moet ik niet rond de pot 
draaien. In mijn blinde enthousiasme had ik 
op haast alle voorstellen van Joëlle ja gezegd. 
Ik verloor het budget uit het oog en op het 
einde van de rit was er een deficit van om en 
bij 1 miljoen Belgische frank (25.000 €). Dat 
was een zware professionele fout.
K.B./D.P.: Hoe reageerde de Provincie daarop?
P.V.: Ik moest het gaan uitleggen aan de 
Gedeputeerde. Uiteindelijk werd ik gevraagd 
om voor de voltallige Deputatie te verschij-
nen en me te excuseren. Dat heb ik ook 
gedaan omdat ik vond dat het niet hoorde 
wat ik had aangericht. Je moet binnen het 
budget blijven. Punt.
K.B./D.P.: In de Limburgse pers werd er met 
geen woord over het deficit gerept.
P.V.: Gelukkig, mochten ze dat geweten heb-
ben, dan hadden ze het breed uitgesmeerd 
in de kolommen van Het Belang. Ze hadden 
er blijkbaar geen hoogte van gekregen. 
K.B./D.P.: Openstelling liep tot 7 september 
1997. Nog voor het einde van de expo ver-
scheen er een interview met de Gedeputeerde 
van Cultuur in Het Belang van Limburg, 
opgetekend door Peter Dupont en Koenraad 
Nijssen. Opvallend: Sleypen nam jou in bescher-
ming. Hij zei onder meer: ‘de expo rond Joëlle 
Tuerlinckx was gewoon een goed idee.’ En over 
de Limburgse vertegenwoordiging: ‘het klopt 
dat zijn twee expo’s geen Limburgse poot had-
den. […] Maar als hij de Limburgse sien kent, 
ben ik er zeker van dat dit verandert. […] 
Vanrobaeys zal de Limburgse link versterken. 
Volgende zomer komt er bijvoorbeeld een kunst-
route door de Hasseltse binnenstad.’
P.V.: Ik wou de band met Limburg verster-
ken, dat klopt. Naar mijn mening sloot het 
ene het andere niet uit. Zoals ik al zei, 
beoogde ik een mix van regionale, nationale 
en internationale kunst. Ik wist alleen niet 
dat ik zo zwaar zou worden afgerekend op 

de afwezigheid van Limburgse deelnemers 
in de twee eerste tentoonstellingen.
K.B./D.P.: Een tweede opmerkelijke uitlating 
van Sleypen betreft zijn inschatting van de 
Limburgse kunstscene: ‘Op kunstenvlak loopt 
Limburg nog altijd achterop. Veel getalenteerde 
kunstenaars hebben we niet en het publiek voor 
hedendaagse kunst is miniem. […] We willen 
niet aan collectievorming doen. Alleen 
Limburgs werk kopen, zou ons in provincialis-
me doen verzanden.’
P.V.: Hoe meer jullie citeren, hoe meer sym-
pathie ik voor hem begin te krijgen!
K.B./D.P.: In het krantenartikel komen we ook 
te weten dat aan de Italiaanse architect Tobia 
Scarpa – de zoon van de wereldvermaarde archi-
tect Carlo Scarpa – de opdracht was gegeven om 
een plan te tekenen voor de herinrichting van de 
Begijnhofsite. Was jij bij de keuze van Scarpa 
betrokken geweest?
P.V.: Neen, ik weet zelfs niet wie die keuze 
heeft gemaakt.
K.B./D.P.: Of  is je ooit verteld waarom Scarpa 
die opdracht had gekregen? Het is toch enigszins 
contradictorisch dat voor de renovatie van het 
Begijnhof  een Italiaan werd gekozen, terwijl 
het voor de rest Limburg Boven was.
P.V.: Had Scarpa een voet in Limburg? Was 
er een connectie? Ik heb echt geen idee.
K.B./D.P.: Heb jij Scarpa ooit ontmoet? 
P.V.: Nee, die eer was me niet gegund.
K.B./D.P.: Is het niet vreemd dat de baas van het 
Provinciaal Centrum niet gehoord wordt als het 
gaat over de renovatie van zijn infrastructuur?
P.V.: Misschien was de keuze vóór mijn aan-
stelling gemaakt? Ik weet het niet. Ik kreeg 
nu en dan een uitnodiging om te kijken hoe 
de plannen evolueerden. Er werden alsmaar 
nieuwe maquetjes gepresenteerd. Het was 
bepaald indrukwekkend; het Begijnhof  en 
het Museum zouden een echte landmark 
worden. Ik vroeg me wel af  hoeveel dat zou 
gaan kosten en of  de Provincie dat kon beta-
len, en ik vroeg me nog méér af  waarom die 
vragen nooit publiekelijk werden gesteld.
K.B./D.P.: Uiteindelijk is er van het plan van 
Scarpa niets in huis gekomen. 
P.V.: Ik had de indruk dat Scarpa’s plan als 
een bliksemafleider gebruikt werd. De men-
sen dachten dat het provinciebestuur goed 
bezig was. Het ging er de Deputatie vooral 
om dat signaal uit te zenden. Telkens 
Sleypen aan het woord kwam, kondigde hij 
nieuwe en nog megalomanere plannen 
aan. Er kraaide geen haan naar dat die ver-
volgens in de prullenmand belandden.

Finito

K.B./D.P.: Na Openstelling vond in het P.C.B.K. 
een solotentoonstelling van Jan Van Imschoot 
plaats. Gastcurator was Bart Cassiman.
P.V.: Bart had zich bij me aangemeld. Hij 

deed me een hele reeks voorstellen, waaron-
der een monografische expo van Jan Van 
Imschoot. Toen ik dat hoorde, werd ik met-
een enthousiast. Ik vind Jan een straffe kun-
stenaar en ik had er vertrouwen in dat hij 
en Bart er iets goeds van zouden maken. Het 
was een project dat ik zelf  ook had willen 
doen, maar ik liet de eer graag aan Bart.
K.B./D.P.: Het was de eerste overzichtstentoon-
stelling van Jan Van Imschoot?
P.V.: Ja, en die kwam niets te vroeg. Jan stelt 
vragen en hij maakt confronterende beel-
den, bijvoorbeeld de reeks schilderijen op 
basis van de foto’s van François Aubert die 
de executie van keizer Maximiliaan vastleg-
den. Indrukwekkende doeken. Politieke en 
maatschappelijke uitspraken schuwt Jan 
niet en hij gaat maar door. Hij neemt geen 
blad voor de mond, hij is heel direct, ‘avec les 
pieds dans le plat’. Het Provinciaal Museum, 
met die ontzettend mooie ruimtes, leende 
zich ook tot een tentoonstelling van schil-
derkunst. Ik speelde in die tijd ook met het 
idee om Marthe Wéry uit te nodigen. 
K.B./D.P.: Gelijktijdig met de solo van Van 
Imschoot ging ook een groepstentoonstelling 
van start die gemaakt werd door Ardi Poels en 
Nicolette Gast: (P)reservations.
P.V.: Zij hadden me met dat idee benaderd en 
ik was erop ingegaan. 
K.B./D.P.: Wat was de inzet van die tentoon-
stelling?
P.V.: Het was een tentoonstelling die kunst 
en ecologie thematiseerde.
K.B./D.P.: Suchan Kinoshita en Honoré d’O 
namen er onder meer aan deel; jij had hen zelf  
ook al eens uitgenodigd, respectievelijk voor 
Openstelling en Anna komt zo.
P.V.: Het kwam me op de kritiek te staan dat 
ik altijd met dezelfde kunstenaars werkte, 
maar dat was toeval. Alle deelnemers aan 
(P)reservations waren immers door Ardi en 
Nicolette geselecteerd.
K.B./D.P.: Heeft Steve Stevaert, die toen burge-
meester van Hasselt was, de tentoonstelling 
bezocht? Het was een onderwerp dat hem had 
kunnen boeien.
P.V.: Bij mijn weten niet. Vernissages heeft 
hij zeker nooit bijgewoond, ik heb hem 
althans nooit ontmoet.
K.B./D.P.: Heb jij ooit contact met hem 
gezocht?
P.V.: Neen, dat had ik moeten doen. Ik erken 
dat. Ik had een appartementje moeten 
huren in Hasselt en ik had er vaak moeten 
toeven. Ik was er veel te weinig. In de week in 
Hasselt en in het weekend in Gent, zo had ik 
het moeten aanpakken. Ik had het veld moe-
ten verkennen, met alle protagonisten 
gesprekken moeten aangaan en moeten 
nagaan met wie ik deals kon sluiten. Dat heb 
ik allemaal niet gedaan en dat was fout. Ik 
was te veel in Gent, bij mijn gezin. Ik wou 
mijn relatie ook niet onder druk zetten. Ik 
wou die twee combineren: een gezin in Gent 
en werk in Hasselt, maar dat was in feite niet 
haalbaar. In maart 1998 barstte de bom. Ik 
werd ontslagen met onmiddellijke ingang – 
vanaf  1 april 1998 om precies te zijn.
K.B./D.P.: Hoe werd je daarvan op de hoogte 
gebracht?
P.V.: Ik werd ontboden op het kabinet van 
Sleypen…
K.B./D.P.: …wist je wat er boven je hoofd hing?
P.V.: Nee, ik was compleet verrast. Sleypen 
zei: ‘Het is niet meer haalbaar.’ Hij gaf  het 
een draai: mijn ontslag zou kaderen in een 
nieuwe visie op het P.C.B.K.
K.B./D.P.: Wat was jouw reactie toen Sleypen 
jou dat meedeelde? 
P.V.: Het was een koude douche. Ik was 
triest, ontgoocheld en kwaad tegelijk. 
K.B./D.P.: In een artikel van Peter Dupont in 
Het Belang van Limburg gaf  Sleypen toelich-
ting bij zijn beslissing: ‘[…] zijn ontslag past in 
onze nieuwe millenniumplannen. […] In de elf  
Limburgse kantonhoofdplaatsen komt er tegen 
het jaar 2000 een millenniumkunstwerk. […] 
De Begijnhof-site wordt ingrijpend gerenoveerd 
en haar functie – dus ook die van het Provinciaal 
Centrum voor Beeldende Kunsten – verandert 
radicaal; het Begijnhof-team wordt volledig 
geherstructureerd, het expo-beleid slaat een 
totaal nieuwe weg in. Miljoenen franken uitge-
ven voor het handvol bezoekers dat hier een 
expo komt bekijken, dat kan niet meer.’ 
P.V.: Is er iets van die millenniumplannen in 
huis gekomen? Is de Begijnhof-site ingrij-
pend gerenoveerd? Ik dacht het niet.
K.B./D.P.: Sleypen maakte een bocht van 180 
graden. In september 1997 had hij nog met 
lof  over jou gesproken, nota bene in diezelfde 
krant, Het Belang van Limburg: ‘Vanrobaeys 
betekent een opening naar buiten, hij heeft 
onze geloofwaardigheid een stukje vergroot. 

Ook niet-Limburgse kunstenaars lijken de weg 
naar Hasselt gevonden te hebben.’ Zes maan-
den later moest plots het hele Provinciaal 
Centrum op de schop.
P.V.: Maar van die plannen is totaal niets in 
huis gekomen! In mijn ogen was er iets hele-
maal anders aan de hand.
K.B./D.P.: Wat dan?
P.V.: Ik denk dat Het Belang haar slag heeft 
thuisgehaald. Er was in die krant een beeld 
van mij opgehangen dat niet meer kon wor-
den gecorrigeerd, ook niet door Sleypen. 
Vergeet niet dat de politieke wereld in 
Limburg toen sidderde en beefde voor Het 
Belang – en wellicht nu nog. Toen Sleypen 
merkte dat mijn positie onhoudbaar was in 
de ogen van Het Belang, is hij overstag 
gegaan. Hij was in het defensief  beland en 
bracht een offer om zelf  politiek te kunnen 
overleven. Zo zit de politiek in elkaar, niet 
alleen in Limburg trouwens.
K.B./D.P.: In het zonet genoemde artikel stelde 
Peter Dupont onder meer: ‘Zijn aanstelling is 
altijd omstreden geweest. Vanrobaeys kreeg een 
hele waslijst verwijten naar het hoofd.’ Hij deed 
of  anderen die bagger op je hadden uitgestort, 
maar was er eigenlijk zelf  het meest voor ver-
antwoordelijk.
P.V.: Zoals ik al zei: Het Belang heeft een cru-
ciale vinger in mijn ontslag gehad. Dat is 
mijn overtuiging tot op de dag van vandaag. 
K.B./D.P.: Dupont kwam zelfs terug op dat 
valse dossier en schreef  ook dat jij ‘vooral jouw 
Gentse vrienden programmeerde’.
P.V.: Ik bracht geen Limburgers en wel mijn 
Gentse vrienden, dat was Duponts mantra. 
Dat ik met Joëlle en Honoré samengewerkt 
had in Gent en daarna opnieuw in Hasselt 
was hem een doorn in het oog. Ik had met 
plezier met hen in Opus Operandi gewerkt 
en in Hasselt waren ze wellicht nog nooit te 
zien geweest. Voor mij was het logisch dat ik 
met kunstenaars werkte van wie ik het oeu-
vre kende en waardeerde. Je toont toch wat 
je goed vindt? Ik had er in ieder geval geen 
enkel belang bij, zeker geen commercieel.
K.B./D.P.: Wat gebeurde er na het gesprek met 
Sleypen?
P.V.: Omstreeks de bekendmaking van mijn 
ontslag ging net de tentoonstelling met A. 
Harold Barreiro, Gert Robijns en Hans Op 
de Beeck open. Ik had met het werk van 
Gert en Hans kennisgemaakt in het H.I.S.K. 
Ik was er enorm van onder de indruk en 
besloot hun werk te combineren met dat 
van A. Harold Barreiro. De ironie van het 
lot was dat Gert Robijns een Limburger is.
K.B./D.P.: Was het een groepstentoonstelling 
of  waren het drie solo’s? 
P.V.: Het waren drie solo’s. Het museum was 
in drieën verdeeld. Na de opening heb ik 
mijn bureau leeggemaakt en ben ik vertrok-
ken. Ik heb nooit nog een voet in het P.C.B.K. 
gezet. Het programma dat ik had ingediend 
bij de Deputatie – en dat was goedgekeurd – 
is wel uitgevoerd, maar niet door mij.
K.B./D.P.: Op jouw programma stonden nog de 
tentoonstellingen Zinnen-beelden van Joshua 
Rozenman, Transient Drapery van Maquette 
(Dirk Hendrikx & Matthew Stokes) en een duo-
tentoonstelling van Jef  Geys en Fabrice Hybert.
P.V.: Rozenman had een grote tentoonstel-
ling gehad in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Hij maakte sculpturen met 
zeep en chocola. Ik heb hem met Peter 
Verhelst in contact gebracht. Zij hebben 
later nog een aantal projecten gedaan. Met 
Dirk Hendrikx van Maquette had ik kennis-
gemaakt via Lucas Vandenabeele, die 
samen met Hendrikx en Stokes een mimeo-
pleiding had genoten bij Etienne Decroux in 
Parijs. Maquette had deelgenomen aan De 
Rode Poort, de openingstentoonstelling van 
het S.M.A.K. in Gent. Transient Drapery in 
het Provinciaal Museum was een van hun 
laatste projecten; daarna viel de groep uit-
een.
K.B./D.P.: De tentoonstelling van Jef  Geys heb 
je niet gezien?
P.V.: Neen, ik kon het niet over mijn hart 
krijgen om het Provinciaal Centrum te 
bezoeken. De combinatie Geys/Hybert vond 
ik wel een uitstekend uitgangspunt, toen 
Patteeuw met dat voorstel kwam.
K.B./D.P.: Geys’ tentoonstelling ging traditio-
neel gepaard met de uitgave van het Kempens 
Informatieblad. Had hij daar met jou over 
gesproken? 
P.V.: Nee, Jef  heeft er mij zelf  niet over 
gecontacteerd. Roland Patteeuw had mij 
wel om een tekst verzocht. Ik wist dus dat er 
iets op til was, maar dat het hele 
Informatieblad aan het P.C.B.K. en mijn ont-
slag gewijd was, was een verrassing – een 
aangename en leerrijke, moet ik eraan toe-
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voegen. Iedereen had een uitnodiging 
gekregen van Jef  om te reageren. De neven-
schikking van al die opinies in het Infor-
matie blad vond ik zeer sterk. Dat er een enor-
me verscheidenheid van visies – en zelfs 
tegenstrijdige – op eenzelfde gegeven werd 
gebracht, vond ik zeer goed. Die contradic-
ties maken duidelijk dat betekenissen 
geconstrueerd worden en dat ze contextueel 
bepaald zijn. Inhoudelijk kon ik het 
Informatieblad dus helemaal onderschrij-
ven, maar het was voor mij persoonlijk ook 
enorm confronterend.
K.B./D.P.: Het NICC greep jouw ontslag aan om 
het Limburgse kunstenbeleid onder vuur te 
nemen. Er werd ook een lokale afdeling gesticht 
waarvan Gert Robijns, Fred Eerdekens, Herman 
Maes en Jan Carlier de drijvende krachten 
waren. Heb jij ooit contact met hen gehad?
P.V.: Neen, ik kreeg wel een uitnodiging om 
deel te nemen aan een debat in de Monty in 
Antwerpen, in het kader van Door de smeer-
pijp, de eerste tentoonstelling van het NICC.
K.B./D.P.: Heb je die NICC-tentoonstelling 
gezien? 
P.V.: Nee.
K.B./D.P.: Wat was je bijdrage aan het debat in 
de Monty?
P.V.: Ik heb de tekst voorgelezen, die in het 
Kempens Informatieblad was afgedrukt.
K.B./D.P.: Je maakt in die tekst een analyse die 
vrijwel identiek is aan wat je ons nu meer dan 
15 jaar later vertelt. Een citaat: ‘Het is dan ook 
binnen de denkrichting van regionale politici 
begrijpelijk dat zij voor wat de cultuur betreft, 
eerder belangstelling zullen vertonen voor de 
recreatieve aspecten dan voor de educatieve of  
vormende, eerder voor het ontspannende dan 
voor het inspannende of  zoekende. […] Tegen-

over de vaststelling van het bestaan van bijvoor-
beeld een anti-intellectualistisch klimaat bestaat 
de kans dat, indien deze stroming voldoende 
kwantitatief  is, zij niet remediërend maar (na)
volgend wordt benaderd. In dezelfde zin kan het 
voorkomen dat het uitdragen van enigszins 
extreem regionalistische standpunten eerder 
aangewakkerd dan getemperd zal worden.’
P.V.: Het was een allusie op de almacht van 
‘t Belangske. Van die woorden neem ik inder-
daad niets terug. Ondertussen is het alle-
maal geschiedenis, al blijf  ik daarin graag 
optimistisch. Geschiedenis kan een prima 
leerschool zijn, die ervoor zorgt dat tijden 
kunnen veranderen.

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Koen Brams

Met dank aan Tim Toubac en Lien Daenen 
(Z33), Anna Geukens en Robert Nouwen 
(Provincie Limburg), en Joëlle Tuerlinckx.

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Wat voorafging

Met de bezetting op 1 februari 1998 van het 
ICC aan de Meir te Antwerpen door een 
50-tal kunstenaars – waaronder het zes-
koppige collectief  Hit & Run dat het initia-
tief  tot de bezetting had genomen – werd 
het startsein gegeven van de oprichting van 
het NICC. In de eerste vier afleveringen van 
De geschiedenis van het NICC ging De Witte 
Raaf aan de hand van meerdere gesprekken 
met rechtstreekse betrokkenen in op diverse 
aspecten van de (voor)geschiedenis van de 
kunstenaarsvereniging. In aflevering 1 (De 
Witte Raaf nr. 131, januari-februari 2008) 
spraken we met Hit & Run-leden Christine 
Clinckx & Patries Wichers alsook met 
Danny Devos over de turbulente eerste 
weken na de bezetting van het ICC en voor-
afgaand aan de oprichting van het NICC. In 
aflevering 2 (De Witte Raaf nr. 137, maart-
april 2009) lieten we vijf  kunstenaars 
(Guillaume Bijl, Danny Devos, Marc 
Schepers, Narcisse Tordoir en Luc Tuymans) 
aan het woord over hun keuze om zich in 
het NICC te engageren, en de formalisering 
daarvan met de oprichting van werkgroe-
pen binnen het NICC. De twee belangrijkste 
waren de Werkgroep Sociaal Statuut, die de 
verbetering van de sociale situatie van de 
kunstenaar ter harte nam, en de Werkgroep 
Tentoonstellingen, die verantwoordelijk 
werd voor de artistieke werking van het 
NICC. In aflevering 3 (De Witte Raaf nr. 138, 
mei-juni 2009) spraken we opnieuw met 
vijf  kunstenaars (Philip Aguirre, Guillaume 
Bijl, Danny Devos, Koen Theys, Paul Gees en 
Hans Van Heirseele) over de uitbreiding van 
het NICC buiten Antwerpen en de oprich-
ting van afdelingen in Brussel, Luik, Hasselt 
en Gent. In aflevering 4 (De Witte Raaf nr. 
145, mei-juni 2010 & De Witte Raaf nr. 146, 
juli-augustus 2010) werd de geschiedenis 
van één specifieke werkgroep – de 
Werkgroep Sociaal Statuut – en de rol van 
het NICC in de realisatie van het Sociaal 
Statuut behandeld via gesprekken met kun-
stenaars Danny Devos, Marc Schepers, Axel 
Claes en Guillaume Bijl, met de advocate 
van de vereniging Yasmine Kherbache, en 
met extern deskundige Jean Canivet.
 In deze aflevering van De geschiedenis van 
het NICC gaan we in op de activiteiten van 
de Werkgroep Tentoonstellingen van het 
NICC, die vanaf  september talloze, veelal 
door kunstenaars samengestelde exposities 
organiseerde. Op 10 september 1998 open-
de de allereerste tentoonstelling die door het 
NICC geïnitieerd werd: Door de smeerpijp, 
een groepstentoonstelling met zes kunste-
naars, samengesteld door Fred Eerdekens. 
Aanleiding voor de tentoonstelling was het 
ontslag van Piet Vanrobaeys als directeur 
van het Provinciaal Centrum voor 
Beeldende Kunsten (P.C.B.K.) te Hasselt. In 
deze aflevering spreken we met Fred 
Eerdekens over de tentoonstelling en zijn 
engagement in het NICC. 

Koen Brams & Dirk Pültau: Het eerste spoor 
van jouw betrokkenheid bij het NICC treffen we 
aan in het verslag van de vergadering van de 
Raad van Beheer van het NICC, die op 31 mei 
1998 plaatsvond te Antwerpen. Onder het 
agendapunt ‘Hasselt’ lezen we: ‘Gert Robijns en 
Fred Eerdekens komen binnen, waarmee het 
punt van de eerste tentoonstelling aan bod 
komt’. Het NICC had al een tijdje plannen om 
een tentoonstelling te maken naar aanleiding 
van het plotse ontslag van Piet Vanrobaeys, die 
op 1 augustus 1996 Urbain Mulkers was 
opgevolgd als directeur van het Provinciaal 
Centrum voor Beeldende Kunsten te Hasselt, 
maar reeds op 1 april 1998 was bedankt voor 
bewezen diensten. Uit het verslag kunnen we 
opmaken dat Gert Robijns door het NICC 
gepolst was om die expo te verwezenlijken, dat 
hij vervolgens heeft voorgesteld om die opdracht 
aan jou toe te vertrouwen en dat jij zo bij het 
NICC betrokken raakte…

Fred Eerdekens: Dat klopt. Gert was de enige 
kunstenaar uit Limburg die op dat moment 
in de Raad van Beheer van het NICC zetelde 
– die Raad bestond trouwens voornamelijk 
uit Antwerpse kunstenaars. Hij vond het 
belangrijk dat andere Limburgse kunste-
naars zich eveneens in het NICC zouden 
engageren. Hij vertelde me ook dat het NICC 
het idee had opgevat om een Limburgse 
kunstenaar te benaderen om een tentoon-
stelling te maken naar aanleiding van het 
ontslag van Vanrobaeys. Omdat Gert de 
enige Limburger was die in Antwerpen mee 
aan tafel zat, was die vraag eerst aan hem 
voorgelegd, maar hij wilde er niet op ingaan 
en speelde de bal door naar mij. Zo ben ik 
inderdaad bij het NICC beland.
K.B./D.P.: Waarom wilde Robijns de tentoon-
stelling zelf  niet organiseren?
F.E.: Allicht vond hij dat hij nog te jong was 
voor een dergelijke opdracht? Gert was in 
1998 nog maar 26 jaar oud en had amper 
zijn eerste stappen gezet in de kunstwereld. 
Als je zo jong bent, beschik je nog niet over 
de autoriteit om als spreekbuis op te treden 
van ‘de Limburgse kunstenaars’. Om begrij-
pelijke redenen vond hij het vast verstandi-
ger dat een oudere kunstenaar die taak op 
zich zou nemen. Kennelijk vond hij mij de 
geknipte kandidaat.
K.B./D.P.: Waarom?
F.E.: Gert en ik waren al lang heel goed 
bevriend. We kennen elkaar sinds ik eind 
jaren 80 les aan hem gaf  in de Hasseltse 
kunsthumaniora (PHIKO). Gert kent me 
dus door en door, en weet bijvoorbeeld dat ik 
makkelijk mensen met elkaar kan verzoe-
nen – een eigenschap die je als tentoonstel-
lingsmaker van pas kan komen.
K.B./D.P.: Afgaand op het reeds geciteerde ver-
slag was iedereen – incluis jijzelf  – enthousiast 
over het plan om een tentoonstelling te organise-
ren. Een citaat: ‘Luc Tuymans stelt voor het 
potentieel van Hasselt te benadrukken, uitgebreid 
met minstens één internationale figuur. Fred 
Eerdekens vindt het principe fantastisch, en ver-
wacht een gelijkaardige opvolging voor Brussel.’ 
Wat verderop in het verslag wordt jouw aanstel-
ling tot curator op euforische wijze bekrachtigd: 
‘Fred Eerdekens kan uiteraard ook beroep doen op 
iemand extern, advies vragen. Gert Robijns zal 
hem alleszins bijstaan. Fred neemt de tentoon-
stelling op zich (onder luid applaus).’
F.E.: Ik herken het enthousiasme van die 
vroege vergaderingen van het NICC volle-
dig… maar ik aarzelde toch even toen Gert 
mij benaderde.
K.B./D.P.: Wat deed jou twijfelen?
F.E.: Ik had geen flauw benul hoe ik aan zo’n 
project moest beginnen! Ik had nog nooit 
een tentoonstelling samengesteld… Nu ja, 
misschien moet ik dit lichtjes nuanceren: 
het jaar voordien had ik namelijk op vraag 
van het Provinciaal Centrum voor 
Beeldende Kunsten een manifestatie opge-
zet rond poëzie en beeldende kunst: Too 
much inner voice and real images (artworks, 
texts and lyrics by Fred Eerdekens, Mauro 
Pawlowski, Peter Verhelst) (1997), een ten-
toonstelling met tekst- en beeldwerken 
waarvoor ik twee auteurs of  ‘tekstschrij-
vers’ had uitgenodigd, Peter Verhelst en 
Mauro Pawlowski. Ik nam echter ook zelf  
deel aan de expo – ik realiseerde onder meer 
een werk in samenwerking met Peter 
Verhelst en Mauro – waardoor ik helemaal 
niet het gevoel had dat ik als curator van de 
tentoonstelling optrad. In het geval van de 
NICC-expo was daarentegen vanaf  het 
begin duidelijk dat ik enkel als samensteller 
zou fungeren. Het zou mijn vuurdoop als 
curator worden en dat bezorgde me koud-
watervrees.
K.B./D.P.: Waarom heb je uiteindelijk toege-
hapt?
F.E.: Omdat ik een dergelijk initiatief  nood-
zakelijk vond! Het NICC wilde protesteren 
tegen de plannen van de Provinciale 
Deputatie met het P.C.B.K. Ik maakte me 
daarover eveneens grote zorgen.
K.B./D.P.: Wat vond je zorgwekkend aan die 
plannen?
F.E.: Dat de actuele beeldende kunst in 
Limburg op een zijspoor zou belanden! In De 
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Morgen stelde Sylvain Sleypen, Gedepu-
teerde van Cultuur, dat het Begijnhof  een 
multimediaal expositiecomplex zou worden 
‘voor globale totaalprojecten die zich op een 
breder publiek richten’. ‘Jonge beeldende 
kunst kan daar een facet van zijn, als het 
past’, voegde hij eraan toe. Stel je voor: het 
Provinciaal Museum voor Beeldende 
Kunsten was sinds haar ontstaan in 1959 
de enige grote instelling in Limburg die zich 
op de hedendaagse beeldende kunst toeleg-
de. Daar kon en mocht men niet aan tor-
nen. Het NICC pleitte terecht voor het volle-
dige behoud van de werking van het P.C.B.K.
K.B./D.P.: In hetzelfde artikel stelde Sleypen 
ook nog het volgende: ‘Met de aanstelling van 
Piet Vanrobaeys wilden we het beperkte aanbod 
in het museum openbreken, maar we hebben 
vastgesteld dat daar geen publiek voor is’.
F.E.: Met Piet Vanrobaeys was in 1996 nog 
gekozen voor iemand die resoluut de kaart 
van het experiment trok. Aanvankelijk 
genoot hij volop de steun van het provincie-
bestuur. Zo schreef  Sleypen naar aanleiding 
van de experimentele groepstentoonstelling 
Openstelling – waarvoor Joëlle Tuerlinckx, 
die het concept had bedacht, een kleine 20 
kunstenaars had uitgenodigd – dat het 
P.C.B.K. ‘nogmaals bewezen had het inter-
nationale uithangbord van de hedendaagse 
beeldende kunst bij uitstek te zijn’. Een half  
jaar later werd Vanrobaeys door diezelfde 
Sleypen aan de deur gezet omdat de nieuwe 
kunstvormen die hij bracht te weinig bezoe-
kers zouden lokken. Ik heb dat – samen met 
veel collega’s in de provincie – als een 
schaamteloze knieval voor het dictaat van 
de ‘kijkcijfers’ en als een heuse kaakslag 
voor de actuele kunst beleefd. De situatie 
rond het P.C.B.K. was hét actiepunt van de 
Limburgse afdeling van het NICC, die 
omstreeks dezelfde tijd van start ging onder 
de naam Collectief  NICCHasselt en waar-
van, naast ikzelf, Gert Robijns, Jan Carlier 
en Herman Maes deel uitmaakten.
K.B./D.P.: Welk soort acties hebben jullie 
ondernomen?
F.E.: Vanaf  augustus 1998 oefenden wij 
systematisch druk uit op het provinciebe-
stuur opdat men werk zou maken van een 
ernstig beleid inzake hedendaagse beelden-
de kunst, waarbij we als kunstenaars ook 
inspraak eisten. Ik kon het alleen maar toe-
juichen dat de Raad van Beheer van het 
NICC eveneens aandacht aan de Hasseltse 
problematiek wilde besteden. Ik vond het 
bovendien een uitstekend idee om dat door 
middel van een tentoonstelling te doen.
K.B./D.P.: Het resultaat is de groepstentoon-
stelling Door de smeerpijp (10 september – 24 
oktober 1998), die werk van zes kunstenaars 
omvatte: Ricardo Brey, Jan Carlier, Walter 
Daems, Mauro Pawlowski, Els Vanden Meersch 
en Jethro Volders. Merkwaardig is dat de ten-
toonstelling niet in Limburg plaatsvond – de 

provincie waar het allemaal om te doen was – 
maar in de nieuwe ruimte van het NICC aan de 
Pourbusstraat te Antwerpen, die op dat moment 
nog in renovatie was. Was het niet logischer 
geweest om de tentoonstelling in Limburg te 
organiseren?
F.E.: Ik begrijp jullie opmerking, maar er 
was een goede reden om dat juist niet te 
doen. 
K.B./D.P.: Welke?
F.E.: We wilden aangeven dat er in Limburg 
geen plaats meer was voor kunstenaars, dat 
ze op brutale wijze uit de provincie verdre-
ven werden. Het was een manier om de 
gedwongen emigratie van de Limburgse 
kunstenaars aan te klagen. 
K.B./D.P.: Slechts vier van de zes kunstenaars 
– Jan Carlier, Walter Daems, Mauro Pawlowski 
en Jethro Volders – zijn van Limburg afkomstig. 
Els Vanden Meersch is een Antwerpse kun-
stenares, Ricardo Brey een in Gent woonachti-
ge Cubaan. 
F.E.: Ja, dat klopt.
K.B./D.P.: Een verklaring voor de deelname van 
Brey vinden we wellicht in het reeds geciteerde 
verslag: ‘Luc Tuymans stelt voor het potentieel 
van Hasselt te benadrukken, uitgebreid met 
minstens één internationale figuur.’ Kan het 
zijn dat jij Brey op aangeven van Tuymans hebt 
geselecteerd?
F.E.: Ik herinner me dat niet precies, maar 
het is best mogelijk. Tuymans en Brey ken-
den elkaar goed. Ik geloof  dat ze met elkaar 
hadden kennisgemaakt tijdens Documenta 
IX (1992), waar ze beiden aan hadden deel-
genomen. 
K.B./D.P.: En waarom nodigde je Els Vanden 
Meersch uit?
F.E.: Ik had Els even voordien ontmoet toen 
ik gastdocent was in het H.I.S.K., waar zij 
een postacademische opleiding volgde. 
Afgezien van Brey heb ik enkel kunstenaars 
uitgenodigd die ik persoonlijk kende: met 
Jethro Volders was ik eveneens in het 
H.I.S.K. in contact gekomen; Walter Daems 
en Jan Carlier zijn kunstenaars van mijn 
generatie, die evenals ikzelf  in Limburg 
wonen en daardoor haast vanzelfsprekend 
tot mijn kennissenkring behoren, en met 
Mauro Pawlowski had ik kennisgemaakt 
naar aanleiding van de reeds genoemde 
tentoonstelling Too much inner voice and real 
images (1997); die samenwerking was me 
zo goed bevallen dat ik absoluut opnieuw 
met hem wilde samenwerken. Maar 
natuurlijk vormde mijn persoonlijke band 
met de kunstenaars niet het enige selectie-
criterium. Ik wilde in de eerste plaats een 
goede tentoonstelling maken. Ik begreep 
best dat het NICC op een expositie met 
Limburgse kunstenaars aanstuurde, maar 
nog belangrijker vond ik de coherentie van 
het project. Els mocht dan wel een 
Antwerpse zijn, vanuit artistiek oogpunt 
vond ik dat ze erbij hoorde. 

K.B./D.P.: Wat waren je artistieke uitgangs-
punten?
F.E.: Dat is een moeilijke vraag. Het is vast 
geen toeval dat alle zes kunstenaars installa-
ties maken. Er zat geen enkele typische schil-
der of  beeldhouwer in de selectie. Ik vind het 
evenwel lastig om mijn uitgangspunten te 
expliciteren. Ik heb mijn keuzes in de eerste 
plaats op intuïtieve gronden gemaakt.
K.B./D.P.: Heb jij de werken gekozen? 
F.E.: Nee, alle kunstenaars kregen carte 
blanche. De accrochage verzorgde ik samen 
met Gert Robijns, die me aldoor met raad en 
daad had bijgestaan. Els Vanden Meersch 
werkte als enige ter plekke: ze creëerde een 
soort landschap, waarbij ze onder meer 
werkte met het poeder van een arduinsteen. 
Voorts bestond de installatie uit zwart-wit-
foto’s die ze van de steen had gemaakt en die 
ze op de grijze vloer legde – de hele installa-
tie was in een allesoverheersend grijs onder-
gedompeld. Ricardo Brey, Jan Carlier, Walter 
Daems en Jethro Volders stelden elk een 
bestaand werk voor. Ik kon me telkens uit-
stekend vinden in hun keuze. 
K.B./D.P.: Kan je iets over hun bijdragen vertel-
len?
F.E.: Walter Daems’ inbreng bestond uit een 
rechthoekige metalen structuur, die opge-
deeld was in vakken en overspannen was 
met nylonkousen. Tussen die panty’s waren 
allerlei fragiele en vaak transparante object-
jes aangebracht: plastic fruitschaaltjes en 
darmpjes – al dan niet bewerkt – glazen bol-
letjes, stukjes haar… Het geheel kon als een 
kamerscherm in de ruimte worden 
geplaatst. Het was een heel mooi werk. Van 
Jan Carlier herinner ik me vaagweg een 
metalen karretje waar hij blacklightbuizen 
in had gestoken en een schedel op had gezet. 
De bijdrage van Ricardo Brey heette 
Oxidations en bestond uit twee tekeningen 
op zwaar karton die boven elkaar werden 
gepresenteerd en die met de meest diverse 
materialen waren bewerkt – acryl, olieverf, 
zand, potlood en het pigment Kasselse 
aarde… Mauro Pawlowski’s bijdrage was 
een schriftje met strafwerk, dat hij in een 
vitrine had opengelegd. Alle pagina’s waren 
volgeschreven met de zin ‘Don’t fuck your 
children’. Jethro Volders ten slotte presen-
teerde een reusachtige foto waarop hijzelf  te 
zien was… terwijl hij in lichterlaaie stond. 
Hij had een geïmproviseerd brandweerpak 
aangetrokken – een natte training met een 
jeansbroek en een overall eroverheen – en 
zichzelf  vervolgens in brand gestoken! 
Omringd door gretig likkende vlammen, 
toverde hij een brede glimlach op zijn gelaat, 
alsof  het vuur hem totaal niet kon deren. 
Volders maakte bijzonder schokkend werk. 
Niet dat hij bewust wilde choqueren, maar 
wat hij deed, was heel confronterend.
K.B./D.P.: Werden het destructieve geweld in 
het werk van Volders of  het strafwerk van 

Pawlowski in verband gebracht met de feiten die 
jullie wilden aanklagen – de ‘destructie’ van de 
plaats van de hedendaagse kunst in Limburg en 
de ‘bestraffing’ van Limburgse kunstenaars?
F.E.: Ik geloof  niet dat die link werd gelegd. 
Dat vond ik trouwens ook niet wenselijk. Ik 
wilde niet dat de kunst ten dienste zou wor-
den gesteld van een politieke agenda. 
K.B./D.P.: Voor de tentoonstelling koos je wel 
een politiek klinkende titel: Door de smeerpijp. 
Kan je die keuze toelichten?
F.E.: Kennen jullie het verhaal van de 
fameuze smeerpijp Limburg-Antwerpen? 
Die ‘pijp’ was in de jaren 70 aangelegd om 
het afvalwater van een groot aantal 
Limburgse fabrieken via het Albertkanaal 
naar de Schelde in Antwerpen te leiden. Het 
project kostte waanzinnig veel geld, maar 
heeft uiteindelijk nooit gediend waarvoor 
het bedoeld was. In de jaren 90 kwam het 
zelfs tot een gerechtelijk onderzoek waarbij 
verschillende politici van de toenmalige 
CVP [thans CD&V] die bij de aanbesteding 
betrokken waren – in de eerste plaats de 
Limburger Leo Delcroix – in opspraak kwa-
men. Via het beeld van die smeerpijp wilde 
ik aangeven dat Limburgse kunstenaars 
zich gedwongen zagen om elders betere oor-
den op te zoeken.
K.B./D.P.: Je zou de titel nog een stuk ‘vuiler’ 
kunnen lezen: de kunstenaars worden geloosd 
als afval…
F.E.: Ik weet dat Door de smeerpijp allerlei 
connotaties oproept omdat het woord 
‘smeer’ – van bijvoorbeeld ‘smeergeld’ – 
erin voorkomt, maar mij ging het er enkel 
om de ‘vluchtroute’ van Limburg naar 
Antwerpen aan te geven.
K.B./D.P.: Als je de titel leest, verwacht je een 
uiterst polemische, radicaal politieke tentoon-
stelling – een tentoonstelling die de problema-
tiek van de hedendaagse kunst in Limburg in 
onbedekte termen aan de orde stelt, met docu-
menten of  via geëngageerde kunst.
F.E.: Ik zeg niet dat die interpretatie geen 
steek houdt, maar het was niet mijn intentie 
dat de titel op de kunstwerken zelf  zou wor-
den betrokken. Ik zei het al: ik wilde niet dat 
de kunst ten dienste zou worden gesteld van 
een politieke agenda. 
K.B./D.P.: Waarom koos je dan zo’n polemische 
titel?
F.E.: Om de penibele situatie in Hasselt aan 
te klagen! Ik vind dat je een onderscheid 
moet maken tussen de aanleiding van de 
tentoonstelling en de artistieke inhoud 
ervan. Voor mij zijn dat twee verschillende 
dingen. Dát de tentoonstelling plaatsvond, 
had een politieke reden – daar liet de titel 
Door de smeerpijp geen twijfel over bestaan. 
Maar de artistieke inhoud moest daar in 
mijn ogen los van staan. Precies omdat de 
kunstenaars in Limburg zo schandalig wer-
den behandeld, vond ik het belangrijk dat 
de tentoonstelling een onvoorwaardelijk 
vertrouwen in de autonomie van de kunst 
zou uitstralen. 
K.B./D.P.: Hoe verliep de opening?
F.E.: Volk was er genoeg, maar ik vond het 
jammer dat er zo weinig mensen van het 
NICC waren komen opdagen. Ik had 
gehoopt dat we op die avond hadden kun-
nen doorbomen over de problematiek van 
de actuele kunst in Limburg.
K.B./D.P.: Drie dagen later, op 13 september, 
werd daar evenwel gelegenheid toe geboden in 
de Monty te Antwerpen, waar in het kader van 
de tentoonstelling een avond plaatsvond onder 
de titel Naar een politiek van de kijkcijfers. 
Op het programma stonden lezingen van Julian 
Heynen en Piet Vanrobaeys, en een debat gemo-
dereerd door Jef  Lambrecht, met als – aange-
kondigde – panelleden Koen Brams, Lief  Brijs, 
Chris Dercon, Benedicte Jacobs, Sylvain 
Sleypen, Piet Vanrobaeys en Jan Vermassen. 
Wat is er zoal gezegd?
F.E.: Eerlijk, ik herinner me daar niets meer 
van. 
D.P.: Koen, jij was ook van de partij?
K.B.: Vreemd genoeg heb ik er al even wei-
nig van onthouden!
F.E.: Wat me wel is bijgebleven, is dat Sylvain 
Sleypen zijn kat had gestuurd. Ik vond dat 
beneden alle peil. Ik was woest op hem! 

De geschiedenis van het NICC – aflevering 5
Gesprek met Fred Eerdekens over Door de smeerpijp, de eerste tentoonstelling van het NICC,  

georganiseerd naar aanleiding van het ontslag van Piet Vanrobaeys als ‘instellingsverantwoordelijke’ van het  
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten (Hasselt)

Els Vanden Meersch

Landschap, 1998, bijdrage aan ‘Door de smeerpijp’, 
installatie in het NICC te Antwerpen

Els Vanden Meersch

Landschap, 1998, bijdrage aan ‘Door de smeerpijp’, installatie in het NICC te Antwerpen
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Toevallig liep ik de Gedeputeerde enkele 
dagen later op het lijf  tijdens de pauze van 
een theatervoorstelling. Prompt vroeg ik 
hem waarom hij het niet nodig had gevon-
den om naar Antwerpen te komen. Sleypen 
reageerde gepikeerd en binnen de kortste 
keren waren we in een verhitte discussie 
beland. Het liep totaal uit de hand! Het 
gesprek eindigde abrupt toen een danig 
opgewonden Sleypen zijn mening over kun-
stenaars ten beste gaf. 
K.B./D.P.: En die luidde? 
F.E.: Weet je wat hij zei? ‘Ik heb mijn buik vol 
van die kunstenaars. Geef  mij een zwem-
bad, blote vrouwen en een paar flessen 
whisky, en ik maak ook kunst!’ Ziedaar hoe 
de Gedeputeerde van Cultuur van de 
Provincie Limburg werkelijk over kunste-
naars dacht. Ik heb mijnheer Sleypen na dat 
statement meteen een goedenavond 
gewenst.
K.B./D.P.: Twee weken later, op 27 september 
1998, werd de tentoonstelling – in jouw afwe-
zigheid – geëvalueerd door de Raad van Beheer 
van het NICC. De teneur was niet bepaald posi-
tief. ‘Dit is een tentoonstelling zoals er overal 
één kan zijn’, merkte iemand op; ‘er is nu geen 
enkel werk dat op de problematiek van ons uit-
gangspunt – Hasselt – inspeelt’, kloeg iemand 
anders. Iets evenwichtiger klinkt de Evaluatie 
na 1e Hasselttentoonstelling en debat die 
opgesteld werd door Artistiek Commissaris 
Guillaume Bijl, die verontschuldigd was op de 
genoemde vergadering. Bijl schrijft: ‘Kwalitatief  
en organisatorisch is deze tentoonstelling bevre-
digend, maar wijkt visueel niet veel af  van een 
klassieke groepstentoonstelling […].’ Over de 
artistieke kwaliteit was Bijl dus positief, maar 
hij deelde de kritiek van andere kunstenaars dat 
het NICC geen verschil maakte met deze ten-
toonstelling. Het was een tentoonstelling zoals 
die eender waar had kunnen plaatsvinden. 
F.E.: Ik heb die commentaar opgevangen. Ik 
heb er ook met een aantal mensen van het 
NICC – onder wie Guillaume Bijl – over 
gediscussieerd, al herinner ik geen details 
meer van die gesprekken.

K.B./D.P.: Kon jij die kritiek onderschrijven? 
F.E.: Eigenlijk wel, ja. Misschien had ik de 
problemen die met de organisatie van zo’n 
tentoonstelling gepaard gaan toch een beet-
je onderschat. Het was mijn eerste tentoon-
stelling. Ik had niet voor niets geaarzeld om 
aan die opdracht te beginnen.
K.B./D.P.: Na Door de smeerpijp komt jouw 
naam nog enkele keren voor op de aanwezig-
heidslijsten van de Raad van Beheer van het 
NICC. Wat heb je daar nog ingebracht? 
F.E.: Het klinkt misschien vreemd, maar er is 
mij bitter weinig van die vergaderingen bijge-
bleven. Allicht behoorde ik niet tot de actief-
ste leden van de Raad van Beheer? Op een 
gegeven moment heb ik het bijwonen van de 
vergaderingen in Antwerpen trouwens 
gestaakt omdat ik vond dat ik me in de 
Limburgse afdeling van het NICC nuttiger 
kon maken. Er was dan ook werk aan de win-
kel. Na het ontslag van Vanrobaeys lag het 
P.C.B.K. helemaal op apegapen. Wie dacht 
dat het provinciebestuur op zoek zou gaan 
naar een opvolger, kwam bedrogen uit. Om 
de zalen van het P.C.B.K. te vullen, mochten 
intussen allerlei gelegenheidscuratoren en 
galeristen een nummertje komen opvoeren. 
Het was beschamend hoe men de zaken op 
zijn beloop liet. Er was alle reden om de druk 
op de Deputatie nog op te voeren. 
K.B./D.P.: Wat hebben jullie precies onderno-
men?
F.E.: Ikzelf  heb onder meer namens het 
Collectief  NICCHasselt een brief  gericht aan 
de Deputatie om de laksheid van het provin-
ciebestuur aan te klagen. We eisten dat het 
bestuur op het vlak van het provinciale 
Kunstenbeleid met een visiedocument zou 
komen en hamerden er ook op dat het 
Collectief  NICCHasselt en de Limburgse 
kunstenaars bij de besluitvorming zouden 
worden betrokken. Wat later, op 10 juni 
1999, hebben we ook een brief  naar Jan 
Hoet gestuurd, in de hoop dat we hem een 
publieke stellingname over de Hasseltse 
impasse konden ontlokken. Helaas liet Hoet 
niets van zich horen. In maart-april 1999 

organiseerde Jan Carlier op zijn beurt een 
tentoonstelling om de Hasseltse situatie aan 
te klagen: Museum onder Water. Ice Breakers, 
een groepstentoonstelling met François 
Curlet, Dmitry Dulfan, Babis Kandilaptis, 
Michael Dans, Jan Van Den Dobbelsteen, 
Franciska Lambrechts, The Paradise Boys 
(Jethro Volders en Filip Dingenen), 
Alexander Petrelli & de Peppers groep en 
ikzelf. Dit keer vond de tentoonstelling wél 
in Limburg plaats, namelijk in het 
Provinciaal Centrum voor Beeldende 
Kunsten zelf ! Carlier had de traphal van het 
museum onder water gezet en zich terugge-
trokken in een caravan, die hij op het dak 
van het P.C.B.K. had geïnstalleerd: een 
krachtige metafoor voor de situatie waarin 
het instituut zich bevond. François Curlet 
had een van de zalen tot een ijszee getrans-
formeerd; centraal was een groot gat gesla-
gen waar enkel een ijzeren visgraat uitstak. 
Franciska Lambrechts toonde een filmmon-
tage waarin een vrouw vruchteloos pro-
beerde om een vlek van een traptrede te 
schrobben. In tegenstelling tot Door de 
smeerpijp had Carlier de uitzichtloze situatie 
van het P.C.B.K. als uitgangspunt genomen 
voor de tentoonstelling, en waren er ver-
schillende werken die je met het voorwerp 
van zijn aanklacht kon verbinden.
K.B./D.P.: Hebben al die acties iets opgeleverd? 
F.E.: Dat is moeilijk te zeggen… Een defini-
tieve oplossing voor het P.C.B.K. heeft in 
ieder geval erg lang op zich laten wachten. 
Pas in 2001 werd met Jan Boelen een nieu-
we directeur benoemd. Wat later, in 2002, 
is het P.C.B.K. tot Z33 herdoopt, een cen-
trum dat zich voornamelijk toelegt op de 
presentatie van hedendaagse beeldende 
kunst en vormgeving. Was dat de ideale 
oplossing? Ik had liever gezien dat het 
Hasseltse Begijnhof  een vrijplaats voor 
artistiek experiment was gebleven.
K.B./D.P.: Wat is er verder met het Collectief  
NICCHasselt gebeurd? 
F.E.: Dat is omstreeks de start van Z33 een 
stille dood gestorven. Ik vond dat niet zo erg. 

De formule waarvoor de provincie had 
gekozen, was weliswaar verre van ideaal, 
maar met de oprichting van Z33 was niet-
temin een einde gesteld aan een jaren 
durende patstelling. In die zin had het 
Collectief  geen echte bestaansreden meer.
K.B./D.P.: Eigenlijk geef  je daarmee ook aan 
dat jouw engagement in het NICC vanaf  het 
begin helemaal draaide om wat er met het 
P.C.B.K. was gebeurd.
F.E.: Laat ik het iets ruimer formuleren: ik 
heb me in het NICC geëngageerd omdat ik 
het belangrijk vond dat een vrijplaats voor 
actuele kunstvormen en experimenten zou 
blijven bestaan in Limburg. Het P.C.B.K. 
had bovendien niet alleen een nationale, 
maar ook een internationale roeping. Voor 
het behoud van dergelijke instituten heb ik 
altijd een lans willen breken. 

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Dirk Pültau

Jethro Volders, 

Captain Crash, 1998, bijdrage aan ‘Door de smeerpijp’

Ricardo Brey

Oxidations, 1998, bijdrage aan ‘Door de smeerpijp’

Walter Daems

Zonder titel, bijdrage aan ‘Door de smeerpijp’, detail

Mauro Pawlowski

Don’t fuck your children, 1998, bijdrage aan ‘Door de smeerpijp’

Evaluatie na 1e Hasselttentoonstelling en 
debat:

Tentoonstelling:
Kwalitatief en organisatorisch is deze ten-
toonstelling bevredigend, maar wijkt visueel 
niet veel af van een klassieke groepstentoon-
stelling in een andere galerieruimte (ruimte 
Annick Ketele blijft galerieruimte, ook histo-
risch) tijdens de galerijopeningen.
Het publiek heeft grotere verwachtingen van 
het NICC, dan we momenteel kunnen waar-
maken.
Vooral Koen Theys en Joëlle Tuerlinckx had-
den op het tentoonstellingsconcept gegronde 
kritiek: zij misten inhoud en cultuurpolitiek.
Fred Eerdekens wou geen politieke culturele 
tentoonstelling maken (evenals Michel 
François niet), hetgeen hun recht is, en wij 
laten hun vrij daarin.
Michel François is zich bewust van het klas-
sieke momentele galerie-imago voor de vol-
gende tentoonstelling.
Een middel om van het determinerende gale-
rijimage af te komen is een werk te presente-
ren in de kelderruimte, om aldus onze ruimte 
open te trekken, en onze toekomstige ruimte-
ambities aan het publiek te tonen. Er dient 
met huisbaas en verzekering gesproken.
Wij zullen Joëlle Tuerlinckx en Koen Theys 
uitnodigen bij de volgende tentoonstellings-
besprekingen.

Debat: 
Grote publieke belangstelling, goede video-
ingreep van Joëlle Tuerlinckx, doch een debat 
dat vlug uitliep op lokale cultuurroddel. De helft 
van de uitgenodigden is met of zonder veront-
schuldiging niet gekomen. Wij hadden meer 
energie verwacht van de Hasseltse betrokken-
heid, die hier grotendeels afwezig was.

Guillaume Bijl
Artistiek NICC-commissaris

Dit document werd toegevoegd aan het ver-
slag van de vergadering van de Raad van 
Beheer van het NICC, die plaatsvond op 27 
september 1998 te Antwerpen.
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Stine Marie Jacobsen (DK) 
1 juli 2013 — 31 jan 2014
Rumiko Hagiwara (JP) 

1 sept 2013 — 31 jan 2014
Claire Liengme (CH) 

1 jan — 31 maart 2014
Reg Carremans (BE) 

1 jan — 30 juni 2014
Jonathan De Winter (BE) 

1 feb — 28 feb 2014
Fabian Rouwette (BE) 

1 maart — 31 maart 2014
Antoine Van Impe (BE) 
1 maart — 31 maart 2014

Rumiko Hagiwara
woe 22 jan, 20u
Reg Carremans
woe 12 feb, 20u
Jonathan De Winter
woe 26 feb, 20u
Claire Liengme
Showroom, Kerkstraat 45
opening woe 12 maart, 18u
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BART VERSCHAFFEL

Freiheit gibt Witz und Witz gibt Freiheit.
 Jean Paul

Voor wie, zoals Walter Swennen, begint te 
schilderen in de jaren tachtig is de eerste, 
dwingende vraag: waarom schilderen? Men 
moet immers een reden, of  ten minste een 
excuus hebben om nog, of  opnieuw, te schil-
deren. Het is een zware, beladen praktijk. 
Wie kunst maakt, en zeker wie schildert, 
neemt het woord. Er moet over gesproken 
worden. De schilderkunst is een kunstvorm 
met een traditie en een verantwoordelijk-
heid: ze gaat over wat telt in het leven, zoals 
waarheid, schoonheid, of  toch minstens 
over intensiteit. De aanspraak op betekenis 
en het gewicht van het werk berusten in het 
geval van de schilderkunst meestal op de 
voorstelling of  het beeld. Het sérieux ligt 
(mede) in de representatieve kracht of  de 
‘aboutness’ ervan. Het kan natuurlijk ook – 
voorbij de voorstelling – verschuiven naar 
de authenticiteit, naar de geste van het 
schilderen zelf, naar de positiekeuze van de 
kunstenaar enzovoort. Maar al deze aan-
spraken zijn in het begin van de jaren 80 
problematisch geworden.
 Wanneer men daarvan uitgaat, en ervan 
overtuigd is dat het sérieux en de gewichtig-
heid van de (schilder)kunst verdacht zijn, 
dat haar bijzondere betekenisaanspraak 
misplaatst is, wordt de hamvraag: kan men 
zo schilderen dat het voorspelbare niet 
gebeurt? En hoe kan men dit? Hoe vermij-
den dat het kunstwerk zich afzondert van 
het gewone, zich aanmatigend losmaakt uit 
de wereld, en het bijzondere statuut van een 
‘betekenisvol kunstwerk’ claimt? Daarbij 
spelen weliswaar ook thema’s en onderwer-
pen een rol, maar gaat het eerst en vooral 
om het soort beelden dat men maakt. Het is 
een zaak van de methode. Op een van zijn 
vroege schilderijen richt Walter Swennen 
zich tot Louis Artan de Saint-Martin (1837-
1890), een nu bijna vergeten Belgische 
romantische schilder die hoofdzakelijk zee-
zichten en landschappen produceerde: 
‘Dear Louis, krachtig lyrisme helpt niet?’1 
Grote betekenissen klinken vals, grote geba-
ren zijn ongeloofwaardig. Zelfs het state-
ment dat ‘krachtig lyrisme niet helpt’ heeft 
een vraagteken nodig. Hoe kan men hier-
aan ontsnappen en toch schilderen, kunst 
maken? Hoe licht en bescheiden schilderen?
 De artistieke waarde van een beeld legt 
men doorgaans in de mate waarin het 
afstand neemt van een neutraal en natura-
listisch beeld dat enkel de werkelijkheid 
spiegelt, en de wijze waarop het dergelijke 
beelden bewerkt en eventueel subjectiveert 
– met uiteenlopende resultaten, van een 
‘persoonlijke visie op de wereld’ tot abstrac-
te kunst. Een schilderij van Walter Swennen 
is echter geen afbeelding: het stelt niet een 
persoonlijk, subjectief  zicht op een stuk 
werkelijkheid voor. Zijn werken tonen niet 
een stuk wereld, een plaats, een situatie of  
een persoon. Ze tonen zelfs geen geïsoleerde 
objecten, al kan dat soms zo lijken. Ze druk-
ken evenmin een subjectieve kijk, een exis-
tentieel aanvoelen of  een gemoedstoestand 
uit. Ze representeren niets en ze zijn niet 
expressief, ze reveleren geen uitwendige of  
innerlijke wereld. Ze ontspringen niet aan 
de werkelijkheid. Ze zijn dus niet mimetisch. 
Men kan stellen dat Swennen het bovenna-
tuurlijke karakter van het kunstwerk – de 
waarheid, de bijzondere waardigheid ervan 
– relativeert door de natuurlijkheid van het 
beeld aan te tasten. Swennens schilderijen 
zijn uitvindsels, mentale constructies. Hij 
fabriceert zijn schilderijen.
 Het eerste en zeer belangrijke middel om 
het schilderij zijn mimetisch karakter te 
ontnemen is ervoor te zorgen dat het geen 
beeldruimte opent. Het is immers de beeld-
ruimte die naast de gewone wereld een 
tweede, alternatieve ‘werkelijkheid’ ont-
sluit, die men wel kan zien, maar niet kan 
betreden of  aanraken. Die beeldruimte fun-
geert als een scène – in zijn minimale versie: 
een projectievlak, of  een spelbord – die wat 
erop verschijnt unificeert en verzelfstan-
digt. De beeldruimte plaatst de verschillen-
de beeldelementen ten opzichte van elkaar 
en brengt ze onder in een situatie, een ver-
haal of  een compositie. Swennen daarente-

gen vermijdt of  verstoort de ‘eenheid van 
plaats’ die de ‘eenheid van handeling’ en 
uiteindelijk de betekenis van een beeld fun-
deert. Swennens schilderijen gaan niet open. Er 
is geen structurerende en unificerende diep-
te die alles opneemt. Het werk bestaat zicht-
baar en nadrukkelijk uit een stapeling van 
lagen. De ondergrond is soms een traditio-
neel canvas, maar dikwijls een samenge-
stelde drager, gemaakt van doek of  van 
stukken hout of  metaal, ruw aan elkaar 
getimmerd of  gemonteerd, zodat de naden 
en kieren zichtbaar blijven, en gevat in een 
raam of  een lijst. (Het is volstrekt onmoge-
lijk om de werken van Swennen achteraf in 
te lijsten, dat wil zeggen: het schilderij als 
een ‘venster’ te behandelen.) Die drager 
wordt dan – desgevallend samen met een 
lijst – laag boven laag beschilderd, maar 
steeds zo dat de opeenvolgende lagen het 
vlak gedeeltelijk – soms maar half  en nooit 
geheel – dekken. Zo verschijnen aan de ran-
den of  op de zijkant van het doek de lagen 
naast elkaar. Een enkele keer fungeert een 
glasplaat als een bijkomende laag, die op 
haar beurt overschilderd wordt. Sommige 
verflagen zijn bovendien zeer dun en leggen 
slechts een kleurwaas over vollere vlakken, 
en laten de onderlagen doorschijnen. En 
dikwijls worden de verschillende lagen nog 
intensief  bewerkt: bespat, afgekrabd, 
gekamd… Overal zijn sporen van het schil-
derwerk zelf  te zien: het schilderij wordt 
overduidelijk ‘gemaakt’. De sporen zijn ech-
ter niet expressief. Ze tonen niet de ‘poot’ 
van de schilder, ze verraden niet zijn manie-
ra of  persoonlijkheid, of  de heftigheid van 
het schilderen. Het gaat om druppels of  
spatten, om afdruipende verf: verfvuil dat de 
materialiteit van de verflagen benadrukt.
 Cruciaal is dat de stapeling van naast en 
op elkaar gelegde, ineengeschoven en aan 
elkaar gekoekte verflagen geen ruimte of  
diepte schept, geen atmosfeer die beeldele-
menten bijeenbrengt, maar een ‘dikte’, een 
complexe opaciteit vormt. Het interfereren 
van de lagen is zo ingewikkeld dat het onmo-
gelijk is om de structuur ervan te lezen en de 
genese te reconstrueren, zoals een geoloog 
doet die aardlagen leest. Men kan enkel hier 
en daar ‘peilingen’ uitvoeren en de gelaagd-

heid ‘aanvoelen’. Enkele van Swennens 
werken – die men oppervlakkig bekeken 
voor ‘abstracte schilderkunst’ kan aanzien 
– bestaan uit niets dan dergelijke op elkaar 
gelegde, niet te onderscheiden lagen en flar-
den: het ‘werk’ is steeds opnieuw wegdoen, 
verbeteren, opnieuw beginnen, hetzelfde 
‘bewerken’, waarbij telkens sporen van de 
voorafgaande bewerkingen worden meege-
nomen. Op de laatste, bovenliggende lagen 
van de zogenaamd ‘abstracte’ achtergrond 
verschijnen in de meeste werken echter figu-
ren. Deze trekken vanzelfsprekend de aan-
dacht van de kijker en dringen zich op als 
het eigenlijke onderwerp van het werk. De 
ondiepe, maar complexe, heterogene ‘plaats’ 
– de constellatie van verflagen – waaruit ze 
opduiken is echter op een onopvallende 
manier allesbepalend. (Er zijn ook enkele 
werken, voornamelijk uit het begin van de 
jaren 90, waar tussen de onderliggende sta-
peling van lagen en de toegevoegde figuren 
nog een laatste, het vlak bijna geheel dek-
kende, figuratieve laag is gelegd: een laag 
toile cirée of  behangpapier waarop figuren 
geplakt of  geschilderd zijn, zoals bij René 
Magritte in zijn ‘période vache’.)
 De figuren zijn zonder uitzondering 
‘tekens’. Het zijn, met een semiotische term, 
geen iconen, maar symbolen: ze beelden niet 
af, maar representeren iets op een conventio-
nele manier. Swennens figuren zijn essentieel 
talig. Ze zijn er niet om gezien, esthetisch 
geapprecieerd en bewonderd te worden, 
maar om herkend en/of  gelezen te worden. 
Het gaat om letters en woorden, leestekens, 
cijfers, pictogrammen of  andersoortige 
gestandaardiseerde beeldtekens, heraldische 
tekens, geometrische basisvormen in basis-
kleuren, stripfiguren, of  objet-types (de kruik, 
de clown…) zoals ze in leerboekjes voor kin-
deren voorkomen. Het tafereel op het schil-
derij dat zich als het ‘onderwerp’ aandient, is 
gemaakt van taaltekens, zo geschreven en 
geschikt dat men letters, woorden of  delen 
van woorden, en soms zelfs zinnen kan 
onderscheiden en lezen, of  duidelijk figuur-
tjes kan herkennen en benoemen. Het kijken 
begint dus met lezen. Maar tegelijk wordt het 
lezen bemoeilijkt. Het verband tussen de ver-
schillende tekens is onzeker: de letters staan 

schots en scheef, ze drijven uit elkaar en ver-
kleuren, de woorden verbrokkelen of  worden 
gesplitst, de letters en woorden verdwalen 
tussen verschillende verflagen; beeldschrift 
en alfabetisch schrift worden gecombineerd, 
er duiken fonetische schrijfwijzen op, karak-
ters dienen als onderlegger voor of  als onder-
deel van een tweede teken; ze worden over-
schreven, bijgekleurd of  vervormd, en 
muteren zo tot andere karakters of  figuur-
tjes. De figuur wordt als soort of  als karakter 
herkend en benoemd: boomstam, kruik, zak-
mes, clown, Schanulleke… Die figuren wor-
den vervolgens, soms geheel of  gedeeltelijk, 
weggeschilderd of  uitgespaard in een nieuwe 
verflaag, overschilderd, gecorrigeerd, door-
gestreept… Men kan de titel van het schilderij 
nog als een bijkomende, mogelijk belangrijke 
laatste laag beschouwen. Dus: er is overal 
taal. Maar wat te zien is, is niet (om) te lezen.
 Het stapelen van lagen en figuren levert 
vanzelfsprekend een ‘eindbeeld’ op: Swennen 
beslist op een bepaald moment dat het werk 
af  is. Allicht speelt bij de beslissing van de 
kunstenaar een appreciatie mee van het uit-
zicht van het geheel, waarin – bewust of  niet 
– esthetische criteria meespelen. Het eind-
beeld kan visueel aantrekkelijk zijn en/of  een 
samenhang of  verhaal suggereren. Maar 
essentieel is dat wat men samen ziet als het 
resultaat of  ‘het werk’ daarom nog niet 
samen hoort. Swennens beelden zijn onmis-
kenbaar van taal gemaakt, maar hun essen-
tieel talige karakter impliceert niet dat het 
eindbeeld een tekst is, dat wil zeggen: een 
boodschap of  een geheel dat men kan lezen, 
verstaan en interpreteren. Het betekent niet 
dat er ‘iemand’ spreekt en er een ‘auteur’ is. 
Het betekent niet dat er ‘gecommuniceerd’ 
wordt. De aanvankelijke aanvechting om te 
lezen, die ons het talige karakter van het 
werk doet inzien én ons confronteert met de 
moeilijkheid van die taal, voert zo naar het 
besef  dat de reflex om de gebrekkige ‘tekst’ 
te vervolledigen inadequaat is. Het is net de 
gelaagdheid van het schilderij die de ele-
menten van wat één eindbeeld lijkt uit 
elkaar haalt en ze isoleert. Het feit dat de 
verschillende figuren niet samenkomen – 
soms worden de geïsoleerde figuren zelfs 
niet door één laag gedragen – maakt dat de 
eindconfiguratie geen geheel vormt of  als 
geheel niets betekent. Het schilderij is af, 
zoals een droom af  is wanneer men wakker 
wordt, niet zoals een verhaal dat eindigt. 
Het eindbeeld is als een palimpsest.
 Het schilderij van Swennen is geen beeld, 
geen voorstelling van de wereld… maar het 
is ook geen tekst. Het is geen ‘beeld’, maar 
iets wat op een beeld lijkt. Het is geen tekst, 
maar iets wat aan een tekst doet denken. Zijn 
schilderijen manifesteren een taligheid die 
in de greep is van iets anders. Ze zijn op weg 
naar een beeld/tekst, en als dusdanig een 
compromis tussen ‘betekenis’ en ‘ding’. Ze 
vragen om te aarzelen tussen lezen en kijken.
 Het voorgaande verklaart ook waarom de 
schilderijen van Swennen sterker zijn dan 
zijn tekeningen. Men kan immers een teke-
ning niet gelaagd opbouwen zoals een schil-
derij. Het papier fungeert als een neutrale, 
maar unificerende achtergrond: het brengt 
sowieso de figuren in hetzelfde vlak of  
dezelfde ruimte bij elkaar. Met waterverf  en 
kleur kan Swennen weliswaar gelaagdheid 
aanduiden, maar de mistige of   vloeiende 
ruimte waarin onderliggende figuren door-
schijnen, werkt geheel anders in op de figu-
ren en hun onderlinge verhouding dan de 
verflagen dat doen op de schilderijen. De 
tekeningen zijn echter wel zeer leerzaam. Ze 
vormen het laboratorium, ze gaan logisch 
aan de schilderijen vooraf. De tekeningen – 
en meer nog Swennens notities waarvan in 
WIELS een selectie te zien is – tonen onthut-
send en ontwapenend duidelijk hoe hij op 
een vrije, maar tegelijk methodische manier 
zijn ‘figuren’ vindt en vormt. Het begin is een 
teken, een duidelijke vorm, die bepaald 
wordt door een lijn: de figuren worden essen-
tieel getekend/geschreven en niet geschil-
derd. Swennen vertrekt van brokjes taal – 
namen, woorden, klankeffecten – die zijn 
aandacht hebben getrokken. Hij vertrekt 
van materiaal dat het begin zou kunnen vor-
men, dat ontwikkeld zou kunnen worden tot 
een poëtische ‘scène’ of  een verhaal, trekt 
dat uit elkaar, en varieert op de brokstukken 
om te zien wat dat aan nieuwe – vrije, niet-
inhoudelijk gemotiveerde – associaties ople-
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vert. Een kapsalon en de psychoanalyse heb-
ben niet direct iets met elkaar te maken, 
maar de woorden op zich wel (‘kaPSAlon’). 
OTTO is een naam, en een woord, maar ook 
bijna een bril, bijna twee ogen en een neus… 
De waarheid is een Trut(h)… Vanaf  Dada 
hebben talloze kunstenaars de taal in plaats 
van de natuur/wereld als werkmateriaal 
gebruikt. Swennen is echter geen kalligraaf: 
hij heeft geen enigmatisch en onontcijfer-
baar privéschrift ontwikkeld, dat uitnodigt 
om te lezen en tevens tot dromen aanzet, 

zoals Michaux, Dotremont of  Atlan. Uit de 
taal- en tekenvloed distilleert hij geen won-
derbaarlijke, bizarre en tegelijk gelukte poë-
tisch-surrealistische composities of  collages. 
Hij bewerkt tekens. En in al de bewerkingen 
die Swennen in de tekeningen uitprobeert, 
wordt de betekenis terzijde geschoven, en 
het teken op de een of  andere manier opper-
vlakkig bekeken en letterlijk opgevat. De taal 
wordt er bekeken in plaats van gelezen. 
Swennen bewerkt en vervormt de ‘letter’ of  
de ‘buitenkant’ van het teken. Met al die 
bewerkingen beoogt hij uiteindelijk een 
vorm van betekenisverdichting. Uit de teke-
ningen selecteert Swennen dan beladen 
figuren die in de schilderijen op de verschil-
lende ‘lagen’ terechtkomen, soms bij en op 
elkaar, maar meestal geïsoleerd. Essentieel 
daarbij is het contrast tussen de duidelijke 
contouren en klare lijnen van de figuren en 
hun picturale ‘omgeving’.

WS

Swennen improviseert niet. Zijn oeuvre lijkt 
heterogeen, maar bij nader inzien zijn er 
duidelijk ‘families’ van figuren in te onder-
scheiden, die het onvermoed een onderlig-
gende, eigensoortige coherentie geven.
 Het begin en beginsel van een belangrijke 
reeks figuren is de naam van de kunstenaar, en 
dus zijn signatuur, verkort tot de initialen 
WS. Aan de orde is hier vanzelfsprekend de 
notie van het ‘zelf ’, en de vraag of  het sub-
ject halfvol of  halfleeg is – en dus het kunste-
naarschap, het auteurschap, de manier 
waarop een werk iemands werk genoemd 
kan worden, de ‘grond’ van de signatuur. En 
ook de vraag wat een naam betekent en doet, 
op welke manier mijn naam van mij is, hoe 
een kunstenaar naam maakt, en of  de naam 
een zelfportret is. Enzovoort. Swennen schil-
dert geen zelfportretten, maar ruilt de notie 
van ‘zelfexpressie’ in voor een spelletje 
‘namen noemen’. Hij signeert sommige wer-
ken met zijn initialen, maar die initialen 
worden de basisfiguren van het werk zelf. 
Daarbij gaat het hem niet om wat de kunste-
naar zelf  met zijn naam (en zijn werk) te 
maken heeft, maar wat die naam op zichzelf is 
– dat wil zeggen: wat de letter ‘W’ en de letter 
‘S’ zelf  vertellen, en waar ze voor staan. Zo 
bijvoorbeeld muteert de ‘W’ snel in de onder-
ste helften van twee ruiten, en vervolgens in 
een uitsnede uit een rooster, in de pijpen van 
een broek, die nadien nog een cocktailglas 
wordt, in de wortels van een tand, in het lijf  
en de armen van een stripfiguurtje, in mec-
canoachtige benen en armen die geplooid 
worden tot bizarre personages… De ‘S’ wordt 
direct vervolledigd tot het cijfer 8, platgelegd 
als een oneindigheidsteken, en muteert tot 
een zandloper, een propeller, een kurken-
trekker, een paar ogen, dat op zijn beurt in 
een gezichtje verandert en zo een popje 
wordt… De ‘S’ duikt overal op, als een reptiel 
dat loert in elke curve. Bedenk daarenboven 
dat de W op zijn kop gezet een M wordt, en de 
S met de top gespiegeld een B, dan volgt 
daaruit: WS = MB. En MB is de signatuur 
van een zeer gewaardeerde kunstenaar en 
vriend van Swennen uit zijn beginjaren, die 
eveneens de kunst licht wou maken, en ook 
graag met zijn initialen speelde.
 Een tweede streng figuren betreft de dood. 
Met dien verstande dat er over de dood even-
eens niets gezegd wordt: wat gebeurt is dat de 
naam van de dood – afgekort tot doods hoofd 
of  skelet – genoemd wordt, en dat van bij het 
begin van het oeuvre, zowel in de tekenin-
gen als in de schilderijen, als schedel, als 
‘puzzelstukpopje’, als vleermuis, als gezicht-
met-gaten, tot in de subtiele muurschilde-
ring op de gevel van DeSingel in Antwerpen. 
Een prachtig klein werk, Papegaai is ziek, is 
kenmerkend voor Swennens ‘methode’: het 
schilderij toont een figuur die viool speelt 
(een viool die ook een 8 is enzovoort…) met 
daarboven geschreven ‘Papegaai is ziek’.2 
‘Papegaai’ = pa/pap(a) (d)e gaai (een ‘gaai’ 
is een vogel, maar ook een domkop of  onno-
zelaar). ‘Papegaai is ziek’ is de eerste regel 
van het kinderliedje waarvan de tweede 
regel luidt ‘…en hij moet sterven’. Dat is dus 
wat net niet meer geschreven staat, maar 
wat de violist speelt! De speelman die de kun-
stenaar influistert ‘dat hij moet sterven’ is 
echter, zo weten we door het bekende zelf-
portret van Böcklin, de dood – het doods-
hoofd – zelf. De ‘papa-gaai’ die ziek is en zal 
sterven, is dus de schilder. (Een van de teke-
ningen van Swennen, een uitzondering in 
zijn oeuvre, is een vrije, maar duidelijke 
kopie in stripstijl van Böcklins doek, waarop 

de schilder van Swennen – volgens de tekst-
ballon althans – iets ‘snapt’.)
 En verder nog: de elektriciteit met de dyna-
mo, de gloeilamp, de ventilator, LAMP, kron-
kelende draden, en proefopstellingen die 
muteren tot een luchtballon met een ballon-
mand, een parachute, golfkringen, cirkels, 
het oog, de zon. Cirkels en lampen die hoof-
den zijn… Of: een onregelmatige ‘diamant’, 
die gemakkelijk een constructietekening 
wordt, een bizar huis, dan een ‘chalet’…

De droom en de grap

Het gaat erom te begrijpen waarom deze 
kunst ‘licht’ is. Een eerste reden: omdat de 
schilderijen van Swennen het besef  articu-
leren dat een beeld niet een revelatie of  bij-
zondere verschijning is, maar een uitvind-
sel, en omdat ze hun karakter als maaksel 
niet verbergen, maar opdringen.
 Het geconstrueerde karakter van 
Swennens schilderijen verbindt ze met het 
droombeeld zoals Sigmund Freud dat karak-
teriseert.3 Immers, het droombeeld is voor 
Freud geen gelijkenis, en geen herinnering 
aan iets wat echt gebeurd is of  bestaat, 
maar een mentale constructie – volgens 
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Freud geproduceerd door het onbewuste. 
Wat de dromer ‘ziet’ is de omzetting van een 
‘Gedanke’ die zich in een beeld (dat wil zeg-
gen in iets wat op werkelijkheid lijkt) ver-
schuilt. De zichtbaarheid als dusdanig, het feit 
dat men de droom kan zien, verraadt daarbij 
reeds het indirecte karakter van elke 
‘Darstellung’: het visuele komt op de plaats 
van de ‘Gedanke’, die voor de dromer moei-
lijk of  onaanvaardbaar is, en die bezet is 
met verlangen, en dekt deze af. De droom 
verwerkt en neutraliseert die ‘Gedanke’ 
door de betekenis te ontwijken en de taal op 
velerlei manieren als een ‘ding’ te behande-
len: door de aandacht te richten op de klan-
ken of  op de vorm van het woord, en daar-
mee te gaan spelen, meer bepaald door de 
geladen betekenis te ‘verdichten’ (vereen-
voudigen, inkorten…), door betekenissen op 
elkaar te leggen of  te mengen, of  door ze te 
verschuiven (substitueren, verplaatsen…). 
Via de bewerking van de ‘letterlijkheid’ van 
de betekenaar wordt een ‘Sinnesbild’ ver-
vaardigd – vaak in de vorm van een bizarre 
‘plastische situatie’ – die voor het bewust-
zijn nog aanvaardbaar is, en die de beladen, 
gevaarlijke betekenis buiten zicht houdt. Zo 
verschuilt de mentale, energetische, verlan-
gende oorsprong van de droom (Freud: de 
‘Optativ’) zich in een onschuldige ‘tegen-
woordigheid’ (Freud: in ’Präsenz’). Een 
droom dient zich aan als een beeld, als een 
voorstelling: de droom ziet er dus uit als 
‘werkelijkheid’ die men vanop afstand ziet.
 Freuds theorie over hoe men droomcon-
structies dient te analyseren, leert meteen 
hoe men Swennens ‘constructies’ kan bena-
deren. Het heeft voor Freud geen zin om dro-
men te interpreteren, dat wil zeggen: om de 
coherentie of  incoherentie van wat men ziet 
of  zich van de droom herinnert te complete-
ren tot een samenhang, een intrige of  een 
‘betekenis’ waarbinnen alles past. De her-
meneutiek draait hier immers vruchteloos 
rondjes. ‘Nüet oytleghe’, noteert Swennen op 
een van zijn schilderijen. De psychoanalyti-
sche ‘droomduiding’ moet daarentegen de 
‘manifeste droominhoud’ – wat men zich 
van een droom herinnert en kan vertellen – 
‘ohne Rücksicht auf  seinen scheinbaren 
Sinn’ in zijn bestanddelen uiteenleggen, en 
vervolgens de ‘Assoziationsfäden’ naspeuren 
die uitgaan van elk van de afzonderlijke 
bestanddelen.4 De neiging om meteen naar 
een coherente betekenis te zoeken is volko-
men normaal, maar leidt van de droom weg. 
In de droomduiding of  ‘analyse’ gaat het 
erom niet in de val van het ‘verhaal’ te trap-
pen, en de droomarbeid – met kennis van 
haar technieken – in de tegengestelde rich-
ting te volgen, tegen de bewerkingen in.
 Het spreekt voor zich dat Swennens ‘fabri-
caties’ geen droombeelden voorstellen. 
(Droomachtig schilderen levert trouwens 
bijna steeds kitsch op.) Maar Swennens 
werk demonstreert wel het statuut van het 
droombeeld: het beeld als een constructie 
van bezette tekens. Het bewuste karakter 
van de artistieke constructies – kunst maken 
is immers deel van het wakende leven – ver-
bindt ze evenwel met de ‘geestigheid’.
 De kunst van Swennen is licht omdat ze 
‘geestig’ is. In zijn essay over ‘De grap en zijn 
relatie tot het onbewuste’ heeft Freud gewe-
zen op de band tussen de grap en de droom. 
De twee zijn vanzelfsprekend zeer verschil-
lend: de droom spoelt bij het ontwaken als 
een vreemde en bizarre rest aan op de rand 
van het bewuste leven, en is nooit geestig of  
grappig, terwijl in lachen uitbarsten een 
merkwaardige uitstulping van het onbe-
wuste in het wakende leven is, verbonden 
met, maar toch ook zeer verschillend van de 
scherts (licht spreken dat geen bevrijdende 
lach opwekt) en het komische (dat wel doet 
lachen, maar als dusdanig niet geestig is). 
Maar de grap gebruikt wel dezelfde technie-
ken als de droomarbeid, en Freud begrijpt 
sommige soorten grappen evenzo als mani-
festaties van het onbewuste. Swennen schil-
dert echter geen grappen. Hij maakt zeer 
zeker soms grappen: zo bijvoorbeeld is de 
titel van de tentoonstelling in WIELS, So Far 
So Good, zeker een (wrange) grap: een man 
springt in het leven en valt straks bijna 70 
jaar naar omlaag, maar zegt dan nog net 
voor hij te pletter valt: ‘So far so good’… Een 
grap vertellen zonder dat het opvalt is 
bovendien ook geestig. Uitzonderlijk zijn 
sommige van Swennens schilderijen inder-
daad grappen, maar nooit openlijk. Hij 
gebruikt evenzo zeer zelden visuele humor 
– genre: gewichten met vleugels, of  appe l- 
en peerventjes. Maar toch is het gehele werk 
wel ‘geestig’ – witzig.

Een schilderij van Swennen bekijken eindigt 
zeker niet met het snappen van een verbluf-
fende pointe en met een ontladende lach. 
Maar een goede grap is kort, en zo geldt ook 
dat men Swennens werk relatief  snel mag 
of  zelfs moet bekijken. Het kijken stopt 
ergens: er staat immers nooit heel veel op 
zo’n schilderij en het is tamelijk snel duide-
lijk waarover het gaat. De schilderijen zijn 
dikwijls groot, maar ze zijn nooit visueel 
onuitputtelijk. Ze zijn niet gemaakt om lang 
en traag bekeken en bewonderd te worden. 
Swennen maakt het de kijker dus niet te 
moeilijk of  te lastig, en houdt hem niet lang 
bezig. Hij geeft trouwens ook niet de indruk 
van zelf  heel veel moeite te doen: hij schil-
dert slordig en snel, veel, schematisch en 
soms licht karikaturaal, zonder veel ‘expres-
sie’. Alsof  het – zo lijkt het toch – er allemaal 
niet zo heel veel toe doet. Freud beschouwt 
het ‘besparen op de moeite’, de ‘Ersparnis’ 
en de daardoor behaalde ‘Erleichterung’, als 
een van de voornaamste bronnen van ple-
zier van de grap. Bij het ‘besparen op de 
inspanning’ komt dan het ‘besparen op de 
ernst’ (en het daardoor mogelijke ‘spelple-
zier’) als tweede belangrijke bron. Wanneer 
men aan de betekenis voorbijgaat – wan-
neer men kan ontsnappen aan de ‘Denk- 
und Realitätszwang’, aan de plicht om rede-
lijk, gedisciplineerd, zinvol, samenhangend 
te spreken, de plicht om kritisch en verstan-
dig te zijn – kan het verstand plezier vinden 
in zijn eigen beweeglijkheid en het (kinder-
lijke) spelen met de betekenaar. (In de 
Wortwitz door het woord te behandelen als 
een ding: door te spelen met de woorden en 
het woordbeeld en/of  de uitspraak, door 
variaties, verdichting, mengwoorden… In 
de Gedankenwitz door te gaan spelen met de 
betekenis: met dubbele betekenissen, ‘indi-

recte Darstellung’, allusies, schijnredenerin-
gen en slimme denkfouten, absurditeit…).5 
Lust am Spiel, Lust am Unsinn.
 Wie een tentoonstelling van Swennen 
binnenkomt en snel rondkijkt, weet onmid-
dellijk dat enige vrolijkheid toegelaten is. 
Spelplezier en plezante zottigheid in het 
museum geeft gegarandeerd Aufhebungslust: 
Swennens oeuvre verlost de kijker van de 
plicht goed te laten zien dat hij beseft dat 
kunst een gewichtige zaak is, van de ver-
plichting om ernstig te kijken, de kunst te 
willen begrijpen en een eigen gefundeerde 
mening te hebben. Zijn oeuvre is daarom 
niet zomaar ‘geestig’, maar algemeen zelfs 
enigszins ‘komisch’: het mikt op een ‘ont-
maskering van de waardigheid’. Een hoog-
waardigheidsbekleder en autoriteit zoals de 
(schilder)kunst ‘in haar hemd’ zetten ver-
licht de sociale druk en geeft een gevoel van 
bevrijding. (De ‘Entlarvung’ is een van de 
basistechnieken van het komische.) Het 
komische is als dusdanig wel nog niet gees-
tig, maar het stemt wel al vrolijk. En als 
dusdanig kan het komische – schrijft Freud 
– wel fungeren als de ‘façade’, als het voor-
spel van Witz.
 Geen beelden en geen teksten. Geen dro-
men, maar wel constructies; geen grappen, 
maar wel geestigheden. Is de beste omschrij-
ving dan: raadsels, beeldraadsels? Niet de 
raadselachtigheid van het orakel, van de 
duistere en bedreigende vraag die de goden 
de mensen voor de voeten werpen, maar van 
zijn vrolijke variant: de raadselachtigheid 
van het verzinsel dat de aandacht trekt en de 
wil tot begrijpen prikkelt. Een werk van 
Swennen is een geestige ‘opgave’. Het vraagt 
wel om een antwoord van de kijker, maar die 
moet weten dat het om een puzzel gaat zon-
der oplossing. Wat maak jij hiervan? De kijker 
moet ‘opgraven’ en ‘duiden’. Afzijdigheid, 
alleen maar kijken, of  zich terugtrekken in 
de esthetische afstandelijkheid – ‘Ik vind dit 
helemaal niet/niet/matig/zeer/buitenge-
woon mooi’ – is geen adequate reactie.
 Er zijn zeker schilderijen waar het raad-
selkarakter als een façade fungeert, en het 
werk wel een oplossing of  een pointe heeft. 
Zo bijvoorbeeld een werk uit 2009 dat iro-
nisch Continuer (‘volharden’) getiteld is: 
een egale mauve achtergrond met de con-
touren van een onderlijfje en de spreuk IXH 
XAN NIET in vreemde oude schaduwlet-
ters.6 Het gaat om een repliek in oud schrift 
op de lijfspreuk ‘Als ik kan’ die Jan Van Eyck 
op de lijst van zijn bekend Zelfportret met 
rode tulband geschilderd heeft. Swennen 
bekent zo dus dat hij niet kan (schilderen), 
maar parodieert tegelijk een der bekendste 
werken van de duurste Belgische schilder 
van het moment, waarmee meteen gezegd 
is dat nog niet gezegd is wat goed schilde-
ren nu eigenlijk inhoudt. Dus: ‘volharden’. 
Dit werk is – met Freud – een ‘tendentiöse 
Gedankenwitz’ met Luc Tuymans als gele-
genheidsslachtoffer.
 Of  Les regardeurs uit 2009.7 Het beeld is 
een komische façade: twee kunstliefhebbers, 
een smalle sjofele lange met buishoed en een 
stevige korte ronde met bolhoed, in klare lijn 
en bijna levensgroot wit op zwart getekend, 
bewonderen samen een leeg schilderij. En 
terwijl de toeschouwer voor het schilderij 
zich geamuseerd afvraagt wat dat werk nu 
‘zegt’, realiseert hij zich te laat (of  helemaal 
niet) dat hij voor alle andere museumbezoe-
kers met het komische duo één tafereel vormt 
en ook in de rij staat te kijken naar niets, en 
dus even belachelijk is. Dit werk is dus een 
practical joke: het laat de toeschouwer ‘erin 
lopen’. Maar dit zijn uitzonderingen.
 De schilderijen van Swennen zijn enigs-
zins verwant aan het droombeeld enerzijds, 
en aan de scherts en de grap anderzijds. De 
‘methode’ van Swennen bestaat uit technie-
ken die ook werkzaam zijn bij de droomar-
beid en in de humor. Hij buit op een verwan-
te manier de autonomie en materialiteit 
van de betekenaar uit. Maar het verschil is 
natuurlijk dat hij deze principes en technie-
ken thematiseert. Dat geeft het werk een 
eigensoortige reflexiviteit, die nog versterkt 
wordt wanneer veel werken samenhangen 
en de aanpak van het oeuvre getoond 
wordt. De reflexiviteit die de ‘opgaven’ van 
zijn schilderijen vragen, verschilt van de 
reflexiviteit geïmpliceerd in het begrijpen 
van de wereld, of  ook in het snappen van 
een goede grap, maar benadert het soort 
van geestigheid waarbij een ‘lichte logica’ 
het verstand prikkelt en afleidt, en zo de weg 
vrijmaakt voor spel of  onzin. Het raadsel of  
de ‘opgave’ intrigeert. De kijker gaat zo van 
het ene werk naar het andere. Maar terwijl 

we zoeken en ons amuseren, wetend dat er 
geen ‘oplossing’ is, lepelt elk beeld (en lepe-
len alle beelden samen) ongemerkt de onge-
makkelijke waarheid in ‘dat niemand baas 
is in eigen huis’, en dat we wel kunnen 
lachen zoveel we willen, maar strikt geno-
men nooit weten waarom. ‘Wir wissen also 
strenggenommen nicht, worüber wir lachen.’ 
(Sigmund Freud)8 Dus: wie is er hier de 
baas? Elk werk van Swennen zegt: wij niet.

Noten

Ik gebruik de nummering van de werken volgens de 
lijst opgenomen in de catalogus van het boek So Far 
So Good, verschenen bij de tentoonstelling in WIELS 
(Brussel, WIELS / (SIC), 2013).

 1 Untitled (Dear Louis), 1981, SFSG nr. 21.
 2 Papegaai is ziek, 1984, SFSG nr. 57.
 3 Sigmund Freud, Die Traumdeutung, 1899. 

Nederlandse vertaling: De droomduiding,  
Den Haag, Uitgeverij Boom, 1993.

 4 Sigmund Freud, Der Witz und Seine Beziehung 
zum Unbewussten (1905), Frankfurt am Main, 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1986. http://de.
wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-
Suche/3596260833

 5 Ibid., II. Die Technik des Witzes.
 6 Continuer, 2009, SFSG nr. 501.
 7 Untitled (Les Regardeurs), 1990, SFSG nr. 203.
 8 Freud, op. cit. (noot 4), III.

De belangrijkste publicaties die een overzicht 
bieden van het werk van Walter Swennen zijn:

	p Liliane De Wachter, Hans Theys (red.),  
Walter Swennen, Antwerpen, MUHKA, 1994.

	p Walter Swennen, Jan Florizoone, PIF, Hornu/
Brussel, MAC/La Lettre Volée, 2004. 
(tekeningen)

	p Luk Lambrecht, Kurt Leemans (red.),  
Walter Swennen. How to paint a horse, BKSM, 
Mechelen, 2008.

	p Raphaël Pirenne, Dirk Snauwaert,  
Walter Swennen: So Far So Good, Brussel, Wiels, 
2013. (SFSG)

De retrospectieve tentoonstelling So Far So 
Good van Walter Swennen loopt nog tot 26 
januari 2014 in WIELS, Van Volxemlaan 
354, 1190 Brussel (02/340.00.53; www.
wiels.org). 

Het werk van Walter Swennen wordt in 
België vertegenwoordigd door de Galerie 
Xavier Hufkens, Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 
Brussel (02/639.67.30; www.xavierhuf-
kens.com), en door de Galerie Nadja Vilenne, 
Rue du Commandant Marchand, 4000 
Liège (04/227.19.91; 0475/90.52.26; 
www.nadjavilenne.com). 

Walter Swennen

Untitled (Les Regardeurs), 2009

Jan Van Eyck

De man met de rode tulband, 1433, detail

Luc Tuymans

Body, 1990

Walter Swennen

Continuer, 2009
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Nieuws
Een eerbetoon aan Renilde Hammacher-Van den 
Brande. Renilde Hammacher-Van den Brande (1913) was 
van 1962 tot 1978 de eerste hoofdconservator van de 
nieuw opgerichte afdeling moderne kunst van Museum 
Boijmans Van Beuningen. Hoewel haar betekenis voor de 
koers van het museum niet onvermeld is gebleven, is het al 
geruime tijd geleden dat de bezoeker een overzicht kreeg 
van de werken die tijdens haar conservatorschap werden 
verworven. Ter gelegenheid van haar honderdste verjaar-
dag toont het museum sinds september 2013 een selectie 
uit haar aankopen, verspreid over een aantal deeltentoon-
stellingen die in de route van de collectiepresentatie zijn 
ingepast. Daarnaast is in de reeks Boijmans Studies een 
interview met Renilde Hammacher verschenen en is op 
ARTtube een interview met haar te zien. Het is een gepast 
eerbetoon aan deze energieke honderdjarige, die afgelopen 
jaar in het praatprogramma De Wereld Draait Door (10 mei 
2013) tot hilariteit van het publiek Matthijs van Nieuwkerk 
het zwijgen oplegde en dertien minuten onafgebroken aan 
het woord wist te blijven. Los daarvan sluit de hommage 
ook aan bij het reflectieve karakter van de huidige collectie-
opstelling, De collectie verrijkt. Samensteller Peter Hecht vat 
de collectie hier op als een elastisch gegeven, waarvan het 
profiel verandert onder invloed van verschuivingen in de 
waardering van kunst en – speciaal op Boijmans van toe-
passing – als gevolg van de intensieve connectie met verza-
melaars. Aandacht voor de persoonlijke inbreng van een 
conservator op de collectievorming sluit daar goed bij aan.
 Renilde Hammacher werd door Coert Ebbinge-Wubben, 
directeur van 1950 tot 1978, naar Rotterdam gehaald. Zij 
moest vorm geven aan zijn ambitie om aan Museum 
Boijmans een volwaardige afdeling moderne en heden-
daagse kunst toe te voegen. Deze behoefde trouwens niet uit 
het niets opgezet worden. Er was bijvoorbeeld een kwalita-
tief  sterke kern van vroegtwintigste-eeuwse avant-garde 
aanwezig, tussen 1932 en 1936 verworven uit het legaat 
van Marie Tak van Poortvliet. En zelf  was Ebbinge Wubben 
al begonnen de collectie modernen uit te breiden met aan-
kopen als Kokoschka’s Mandril, maar ook met jongere, 
naoorlogse kunst. Verder was door de verwerving van de 
collectie D.G. Van Beuningen in 1958 niet alleen de oude 
kunst versterkt met Van Eyck, Bruegel de Oude en Geertgen 
tot St. Jans, maar ook een ensemble impressionisten het 
museum binnengekomen. Tussen 1961 en 1962 gingen in 
Rotterdam stemmen op om een zelfstandig museum voor 
moderne en hedendaagse kunst op te richten, wat het uit-
gangspunt van Ebbinge Wubben om de eeuwen omspan-
nende collectie als één ongedeeld geheel op te vatten volle-
dig zou doorkruisen. Zijn aanvraag van de post voor een 
hoofdconservator moderne kunst – met een eraan gekop-
peld aankoopkrediet – moet daarom gezien worden als een 
strategische zet om de opsplitsing van het museum door de 
gemeente te voorkomen.1

 Bij de verdere uitwerking van het beleid zou Boijmans 
zich anders verhouden tot de moderne kunst dan de drie 
‘echte’ musea van moderne kunst, het Stedelijk Museum, 
het Gemeentemuseum en het Van Abbe Museum, iets waar 
niet alle opvolgers van Ebbinge Wubben zich overigens in 
konden vinden. Zo sloeg het evenwicht onder de directora-
ten van Wim Beeren (1978-1985) en Chris Dercon (1996-
2003) nogal ongenadig door naar de eigentijdse kunst, met 
verwaarlozing van andere collectiegebieden tot gevolg. Het 
streven van Ebbinge Wubben en Renilde Hammacher was 
om, aansluitend bij de lange, doorgaande lijn van de collec-
tie, steeds enkele representatieve topwerken aan te schaffen 
van zowel gevestigde internationale kunstenaars als nieu-
we talenten. Beiden hebben verklaard dat ze niet op basis 
van stromingen wilden verzamelen – zoals Beeren later 
voorstond – maar uitgaande van ‘een bepaalde tendentie in 
de beeldende kunst’. Overigens vormt de aankoop door 
Hammacher van elf  Kandinsky’s in 1964 en acht Dalí’s in 
diverse tranches daar een uitzondering op.
 Je zou verwachten dat de publicatie die samen met de 
deeltentoonstellingen de honderdste verjaardag van 
mevrouw Hammacher markeert, dieper ingaat op deze keu-
zen en op de tentoonstellingen waar zij doorgaans uit voort-
kwamen. In dat opzicht stelt Il Divino en de dame. Renilde 
Hammacher en het surrealisme in Museum Boijmans Van 
Beuningen teleur. Het boekje haalt helaas niet het niveau 
van de overige delen van de Boijmans Studies. Behoudens 
korte vragen naar haar loopbaan concentreert de inter-
viewster zich op de verwerving van surrealisten voor 
Boijmans door Hammacher en de solotentoonstellingen die 
zij realiseerde van René Magritte (1967), Salvador Dalí 
(1970), Man Ray (1971), Paul Eluard (1972) en Paul 
Delvaux (1973). Het levert enkele smakelijke anekdotes op 
in verband met de Dalítentoonstelling en informatie over de 
gang van zaken met betrekking tot de verwerving van de 
surrealisten uit de collectie van Edward James. Van de onge-
veer honderdvijftig tentoonstellingen die zij samenstelde is 
achterin een lijst opgenomen; verwijzingen naar literatuur 
of  beleidsnota’s ontbreken echter.
 Hoe belangrijk de kern surrealisten ook voor het verdere 
beleid van Boijmans is gebleken – alleen reeds als wisselgeld 

bij het aanvragen van bruiklenen! – de gevarieerde loop-
baan van mevrouw Hammacher vraagt om een breder per-
spectief. Er had meer reliëf  gegeven kunnen worden aan de 
periode vóór zij aantrad bij Boijmans, toen zij van 1947 tot 
1957 medewerkster was van de charismatische Emile 
Langui (1903-1980), directeur van de dienst voor Kunst-
propaganda van het ministerie van Openbaar Onderwijs in 
Brussel en pleitbezorger van Magritte en Delvaux, die toen 
in België zeker niet zo werden gewaardeerd als men wel zou 
denken.2 De ervaringen van die tijd moeten toch de basis 
gevormd hebben voor haar latere conservatorschap. In dat 
verband vraagt ook haar rol bij de tentoonstelling 50 Ans 
d’Art Moderne/50 jaar Moderne Kunst om verdere uitdie-
ping. Deze tentoonstelling, die ter gelegenheid van de 
Wereldtentoonstelling van 1958 in het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel werd gehouden, heeft minstens evenveel 
voor de canonvorming van de moderne kunst betekend als 
de eerste documenta in Kassel. Mevrouw Hammacher was 
als wetenschappelijk medewerker bij de voorbereidingen 
betrokken en verzorgde de goed gedocumenteerde catalo-
gus. Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre deze 
expositie haar ideeën over collectievorming heeft beïnvloed.
 De lijst tentoonstellingen achterin het boekje laat zien dat 
de solo-exposities domineerden. De surrealisten uitgezon-
derd, lijkt de keuze te zijn geweest om mee te gaan met de 
smaak van de tijd: niet echt signalerend, wel in de pas 
lopend met wat Den Haag en Amsterdam toen brachten. 
Veel eigener waren een aantal thematische tentoonstellin-
gen die in Boijmans te zien waren. Metamorfose van het 
object: kunst en anti-kunst, 1910-1970 uit 1971 was een 
internationaal opgezette expositie die vanuit Brussel naar 
Rotterdam, Berlijn, Milaan, Bazel en Parijs doorreisde. Met 
de toenmalige fascinatie van kunstenaars voor het object 
als uitgangspunt, belichtte deze tentoonstelling het motief  
van ‘het ding’ vanaf  het kubisme tot aan de toenmalige 
assemblagekunst. Ook Het symbolisme in Europa uit 1975 
was het resultaat van zo’n internationale samenwerking. 
Deze expositie startte in Rotterdam en deed vervolgens 
Brussel, Baden-Baden en Parijs aan. Vanwege haar omvang 
en het historisch onderzoek dat diverse auteurs leverden 
voor het opstellen van de catalogusingangen, is deze zonder 
meer baanbrekend geweest voor de herwaardering van het 
symbolisme. Beide exposities zijn te verbinden met de toene-
mende klemtoon op het surrealisme in de verzameling en 
met het beleid om connecties tussen stromingen en tijdper-
ken te leggen. Ebbinge Wubben merkt in zijn voorwoord bij 
Het symbolisme bijvoorbeeld op dat ‘het surrealisme zoveel 
aanknopingspunten met het symbolisme bezit’.
 Om een beeld te geven van de ruim 500 aanwinsten waar 
Hammacher als hoofdconservator bij betrokken was, vindt 
in de twee zalen die de rondgang langs De collectie verrijkt 
afsluiten de expositie Een grote, stimulerende en stuwende 
kracht plaats.3 De eerste zaal (zaal 39) is gewijd aan naoor-
logse abstractie. De tweede zaal werd begin december gewis-
seld: eerst was er een selectie van voornamelijk figuratie uit 
de jaren zestig te zien en na de wissel conceptueel werk dat 
Hammacher tegen het einde van haar conservatorschap 
aankocht. In het entreegebied naar deze zalen wordt inlei-
dende informatie gegeven en is het ARTtubefilmpje te zien. 

Dit gaat voornamelijk over de Dalítentoonstelling van 1970 
en zet de bezoeker hopelijk op het spoor van de presentatie 
verderop in het circuit, Een paraplu, een naaimachine en een 
ontleedtafel. Surrealisme à la Dalí in Rotterdam getiteld. Hier is 
in zaal 36 een ensemble van de Dalí’s uit de collectie te zien 
dat, al is het ruimschoots bekend, in zijn omvang en kwaliteit 
toch weer verrast. Het is aangevuld met drie bruiklenen uit 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid. 
Verrassend is ook het weerzien met Dalí’s grote drieluik 
Landscape with a Girl Skipping Rope uit 1936, afkomstig uit 
het landhuis van Edward James. Bij de recente restauratie 
heeft het een nieuwe lijst gekregen, waardoor de lege vlakte 
waarin de scène zich afspeelt nog onmetelijker wordt. Het 
heeft een prachtige plek gekregen in het trappenhuis dat de 
oude en nieuwe vleugel met elkaar verbindt, en waar het van 
de juiste afstand kan worden bekeken. Voorafgaand aan zaal 
36 zijn de overige surrealisten uit de collectie te zien, met een 
apart zaaltje voor het surrealistische object. Vanwege de ver-
menging met latere acquisities ligt de nadruk in deze zalen 
meer op de continuïteit van het verzamelen van surrealisme, 
dan op de specifieke bijdrage van Renilde Hammacher; zij 
wordt slechts kort op een tekstbord genoemd.
 De samenhang tussen een en ander zal niet iedere bezoe-
ker duidelijk worden, vooral niet als deze vanuit de nieuwe 
vleugel bij Dalí binnenstapt. Onpraktisch is ook de wissel in 
zaal 38, want wie zal speciaal teruggekomen zijn voor de 
tweede aflevering met de conceptuelen? Aan de andere kant 
vond ik het wel verfrissend dat het surrealisme in zaal 39 en 
38 buiten beschouwing bleef; daar wordt de laatste jaren in 
Boijmans al genoeg op gefocust. Blikvanger in de entreezaal 
met ‘lyrische en geometrische abstractie’ is Mark Rothko’s 
Grey, Orange on Maroon, No. 8 uit 1960, dat Dercon in 1999 
als eenling in de collectie wilde afstoten. Maar eenlingen 
blijken wel degelijk een boeiende presentatie op te kunnen 
leveren, mits ze van voldoende kwaliteit zijn. Wat dat betreft 
heeft de inrichter van Een grote, stimulerende en stuwende 
kracht een gelukkige hand van kiezen gehad. De Rothko 
wordt rechts gecombineerd met een sculptuur van Barbara 
Hepworth en een wandobject van Lee Bontecou, en links 
met een werk van Victor Pasmore en de Regenwoudwand 
van Louise Nevelson, alle sterke werken.
 De tweede zaal was in de eerste aflevering aan ‘De verbeel-
ding van de eigentijdse werkelijkheid’ gewijd. Eén wand 
werd geheel in beslag genomen door het enorme abstracte 
vierluik Francis Wyndham uit 1968 van Jim Dine, aange-
kocht ter gelegenheid van de opening van de Bodonvleugel 
in 1972 – maar hoelang niet te zien geweest? De mix van 
abstractie en beeldfragmenten bij Kitaj vormde een brug 
naar Spiral-Box van Joe Tilson en het realisme van een 
César, een Segal, een Christo, een Lichtenstein en een Allen 
Jones. De tweede presentatie in deze zaal, ‘Nieuwe richtin-
gen en vormen’, doet vermoeden dat Hammacher op het 
einde van haar loopbaan wat dichter op de kunstproductie 
ging zitten, want veel is aangekocht in het jaar van ont-
staan. De rechterwand wordt ingenomen door drie forse 
werken die alle met de conventies van het schilderij spelen: 
Eclisse van Giulio Paolini, Senza Titolo van Jannis Kounellis 
en het geestige Modern Art (Seascape) Piece (The Clothes of  
the Emperor) van Pieter Engels. Ertegenover, op de linker-
wand, hangen een poëtisch balpenwerk van Alighiero 
Boetti, Dark Shadow van Gilbert & George en vier foto’s van 
William Leavitt. Op de korte wanden is een grote vroege 
fotocollage van Jan Dibbets te zien, Zee horizon links/rechts/
diagonaal, die helaas al behoorlijk aan het verouderen is; 
ertegenover de belangrijke aanwinst Serie van negen schilde-
rijen in de Nederlandse taal op een thema uit de schilderkunst 
van Marcel Broodthaers uit 1973. En dan is er nog de merk-
waardige futuristische Astralite 85b, een kinetisch lichtob-
ject van Adam Peiperl.
 Hoewel de drie zalen vrij vol zijn gehangen, ontstaan 
nergens opgelegde of  dwingende associaties; inderdaad 
gaat het meer om ‘tendenties’ dan kunsthistorisch orde-
nen. De vitrines in zaal 38 waren bij beide afleveringen 
gevuld met catalogi van tentoonstellingen die Hammacher 
over deze kunstenaars organiseerde, correspondentie 
omtrent aankopen en foto’s van collectiepresentaties. Voor 
die presentaties kwam in 1972 de nieuwe Bodonvleugel 
beschikbaar, met maximaal flexibele tentoonstellingsza-
len. Hoezeer dit ook de ambities van Boijmans steunde om 
meer van zijn moderne kunst te laten zien, aan de foto’s 
valt op hoe spanningsloos de inrichting in die enorme 
ruimtes is. Om van de problematische mobiele wanden 
maar niet te spreken. Vergeleken daarmee voldoen de zalen 
in het oude gebouw veel beter en komt de inrichting daar 
meer tegemoet aan ons huidige gevoel voor esthetiek. Het 
lijkt me iets om rekening mee te houden als er voor het zo 
vurig gewenste nieuwe collectiegebouw tentoonstellings-
zalen worden ontworpen.  Fieke Konijn

Noten

 1 Anita Hopmans, De ‘systematische opbouw’ van een verzameling 
hedendaagse kunst in de jaren zestig: Museum Boijmans van 
Beuningen, in Jong Holland, jrg. 18 (2002), nr. 2, pp. 30-39. Voor 
de plannen tot opsplitsing, zie p. 32; aldaar ook het citaat van 
Ebbinge Wubben afkomstig uit een interview van 1964. Zie voor 

zaaloverzicht ‘Renilde Hammacher. Een grote, stimulerende en stuwende 
kracht’, presentatie ‘Nieuwe richtingen en vormen’ met v.l.n.r. werk van 

William Leavitt, Adam Peiperl en Gilbert & George.  
Foto: Lotte Stekelenburg
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Galerie 
Van  
Gelder
Frames
nicolas Chardon
in GVG

Wild patterns, 
Nicolas Chardon’s invited 
artists
Bernard aubertin, Karina Bisch, 
denis Gaudel, emil Michael 
Klein, Julien Monnerie, Clement 
rodzielski, Camila Oliveira 
Fairclough
in AP
OPeninG: 25/01, 17:00–19:00
+ PresentAtie CUt mAGAzine
AbOUt Art, issUe #10

25/01–05/03

Art Rotterdam
François dey, Sylvie Fleury, 
Sigurdur Gudmundsson, 
Klaas Kloosterboer, aditya 
Mandayam, Marijke van 
Warmerdam
stand 49
05/02–09/02 
(GALLerY CLOseD)

ansuya Blom
08/03–16/04

WilleM  
BaarS  
PrOJeCtS
Nieuw Werk
rob van Koningsbruggen
22/03–19/04

Nieuw Werk
rob Birza
10/05–07/06

C&h art 
SPaCe
The impossibility of a 
gentle journey
Stief desmet
OPeninG: 25/01, 17:00–19:00
25/01–01/03

New works
Jårg Geismar 
OPeninG: 08/03, 17:00–19:00
08/03–19/04

Art Rotterdam
stand 66
05/02–09/02
(the GALLerY is OPen 
DUrinG the fAir)

Galerie 
Paul  
andrieSSe
Nieuwe schilderijen
antonietta Peeters 
tot 25/01

Art Rotterdam
stand 62
05/02–09/02

art  
aFFairS
Contemporary Indonesia: 
Maryanto
CUrAtOr: heleen sent
tot 25/01

RAW art fair, Rotterdam
Katrin Korfmann, ewerdt 
hilgemann
05/02–09/02

SleWe 
Gallery
Broken Gods 
Broken Heroes
thomas houseago, Jonathan 
Meese, Matthew Monahan
CUrAtOr: Pierre Audi
25/01–01/03

Art Rotterdam
06/02–09/02

Colored Time
Joris Geurts
08/03–12/04

Art Affairs
Veemkade 354   
06-21.28.14.28
do–vr–za: 11–17u
  (en op afspraak) 
www.artaffairs.net

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64 
do–za: 11–18u
www.ch-artspace.com

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19 
di–za: 13–17u30
www.galerievangelder.com

Willem Baars Projects
hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07 
tot 12/10 wo–za: 12–18u
na 12/10 enkel op afspraak)
www.baarsprojects.com

Galerie Paul Andriesse
Leliegracht 47 
020.623.62.37 
di-vr: 11-18u, za 14-18u,
 1ste zo/maand 14-17u
www.paulandriesse.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 
020.625.72.14 
di-za: 13-18u
 1ste zo/maand 14-17u 
www.slewe.nl  
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de opvattingen van Ebbinge Wubben: Carel Blotkamp & Martin 
Visser, Een gesprek met J.C. Ebbinge Wubben, in Jong Holland, jrg. 3 
(1987), nr. 2, pp. 20-29.

 2 Zie voor een radio-interview met Emile Langui uit 1970: http://
www.dbnl.org/tekst/flor007tenh06_01/
flor007tenh06_01_0008.php, geraadpleegd 30 december 2013.

 3 Voor een toelichting van Renilde Hammacher op het 
verzamelbeleid: Kunst van de 20e eeuw, catalogus uitgegeven ter 
gelegenheid van de opening van de nieuwe vleugel van het museum, 
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, 1972, pp. 5-11.

p Renilde Hammacher – Een grote, stimulerende en stuwende 
kracht (21 september 2013 – 23 februari 2014) en Een para-
plu, een naaimachine en een ontleedtafel. Surrealisme à la Dalí in 
Rotterdam (21 september 2013 – 2 februari 2014), in 
Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3015 CX Rotterdam (010/441.94.00; weekend ook 
010/441.94.75; www.boijmans.nl).

p Marijke Peyser, Il Divino en de dame. Renilde Hammacher en 
het surrealisme in Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen, 2013.

Adam Szymczyk verkozen als artistiek directeur van 
documenta 14. De bestuursraad van de ‘documenta und 
Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH’ heeft 
Adam Szymczyk verkozen als artistiek directeur van de 
veertiende documenta, die in 2017 plaats zal vinden. 
Adam Szymczyk is sinds 2003 directeur van de Kunsthalle 
Basel. Hij was medeoprichter van de Foksal Gallery 
Foundation in Warschau, waar hij tot 2003 werkte als 
curator. In 2008 was hij samen met Elena Filipovic verant-
woordelijk voor het programma van de vijfde Berlijnse 
Biënnale voor hedendaagse kunst en in 2012 was hij cura-
tor van Where Movement Is Created in het Museo Tamayo in 
Mexico City. (documenta14.de)

Musée Fin-de-Siècle Museum geopend. Op 6 december 
is aan de Regentschapstraat in Brussel het nieuwe Musée 
Fin-de-Siècle Museum geopend. Het museum richt zich op 
kunst uit de periode tussen 1868, het jaar waarin de Société 
libre des Beaux-Arts werd opgericht, en 1914. Het zal aan-
dacht schenken aan kunstenaars als Constantin Meunier, 
James Ensor, Henri Evenepoel, Fernand Khnopff, Léon 
Spilliaert en George Minne. Ook art-nouveau-architectuur 
zal worden belicht, door middel van 3D-projecties. Het 
museum wil zich onderscheiden door zijn multidisciplinaire 
karakter, via samenwerkingen met de Koninklijke Biblio-
theek, de Koninklijke Muntschouwburg, de Konink lijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Cinematek, de Biblio-
theca Wittockiana, de Koning Boudewijnstichting en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het depot van de collec-
tie Gillion Crowet, dat een van de hoogtepunten van het 
parcours zal vormen. (fine-arts-museum.be/nl/de-musea/
musee-fin-de-siecle-museum)

Willy Van den Bussche overleden. Op 14 december is 
Willy Van den Bussche tijdens een bezoek in de VS aan een 
hartaanval overleden. Van den Bussche was ereconservator 
van het PMMK in Oostende en het Permekemuseum in 
Jabbeke. Hij maakte in zijn carrière 182 tentoonstellingen. In 
1967 werd Van den Bussche door het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen aangesteld tot wetenschappelijk attaché, 
bevoegd voor de collectie en voor de andere activiteiten op 
het gebied van beeldende kunst in de provincie. Net geen 20 
jaar later werd hij conservator van het Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst (PMMK) in Oostende. In 2007 ging hij 
met pensioen. Twee jaar later fuseerde het PMMK met het 
Museum voor Schone Kunsten tot het huidige Mu.ZEE. Van 
den Bussche leidde ook het Permeke museum in Jabbeke. In 
2012 maakte hij nog de retrospectieve Permeke in BOZAR. 
Willy Van den Bussche was tevens de drijvende kracht achter 
Beaufort, de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee, 
waarvan hij in 2003 en 2006 curator was.

Collectie Herbert Foundation in mumok, Wenen. 
Vanaf  21 februari presenteert mumok (Wenen) in samen-
werking met de Herbert Foundation de tentoonstelling 
Musée à Vendre pour Cause de Faillite. Herbert Foundation and 
mumok in Dialogue. De tentoonstelling vormt de vijfde pre-
sentatie van de Collectie Herbert en is samengesteld door de 
Oostenrijkse kunsthistorica Eva Badura-Triska. Zij brengt 
een dialoog tot stand tussen 195 werken en documenten uit 
de Collectie Herbert enerzijds en een weloverwogen selectie 
topstukken uit de verzameling van Mumok anderzijds. Net 
als Répertoire (Eindhoven, 1984), Programme (Luxemburg, 
2000), Inventaire (Barcelona/Graz, 2006) en As if  it Could, 
ouverture (Gent, 2013) markeert Musée à Vendre een 
moment van reflectie in de ontwikkeling van de Collectie 
Herbert. In juni 2013 trad de Herbert Foundation met As if  
it Could, ouverture uit de privésfeer en opende als semipu-
blieke stichting de deuren voor het publiek. De tentoonstel-
ling in mumok vormt een verdere verkenning van het 
publieke terrein. De titel, Musée à Vendre pour Cause de 
Faillite, citeert het ontwerp van Marcel Broodthaers voor de 
catalogus van de Kölner Kunstmarkt in 1971 (KKM’71) en 
vormt niet louter een institutionele kritiek, maar onderlijnt 
het potentieel van een publiek-private samenwerking, zo 
klinkt het. (herbertfoundation.org en mumok.at)

Schenking Daan van Golden voor Gemeentemuseum 
Den Haag. 17 werken van Daan van Golden (Rotterdam, 
1936) uit de collectie Art & Project/Depot VBVR hebben 

definitief  een plek gevonden in het Gemeentemuseum Den 
Haag, dat ze al enige tijd in bruikleen had. De collectie Art & 
Project/Depot VBVR is voortgekomen uit de activiteiten 
van galerie Art & Project, opgericht door Adriaan van 
Ravesteijn (1938) en Geert van Beijeren (1933-2005). De 
schenking bestaat uit schilderijen, werken op papier en 
foto’s uit de jaren zeventig en tachtig. Daan van Golden 
fotografeert en schildert. Steeds keren abstract-decoratieve 
patronen gebaseerd op alledaagse voorwerpen terug in zijn 
werk, waarbij zakdoeken, theedoeken, pakpapier en bloe-
metjesbehang het uitgangspunt vormen. Van 1 februari tot 
en met 4 mei is in het GEM de tentoonstelling Daan van 
Golden – Reflecties te zien. (gemeentemuseum.nl)

Oproep Mondriaan Fonds voor curator Biënnale 
van Venetië. Het Mondriaan Fonds nodigt curatoren uit 
een plan te leveren voor de 56e editie van de Biënnale van 

Daan van Golden

Sex Pistols, 1979. Courtesy Gemeentemuseum Den Haag, Depot VBVR



De Witte Raaf  – 167 / januari – februari 2014 Ondertussen 4

JULIEN COULOMMIER 
& MAURICE WYCKAERT

De Ziener vzw - Stationsstraat 55, 1730 Asse
T/F +32 (0)2 452 77 86 - M +32 (0)472 55 25 70

info@deziener.be - www.deziener.be
open: vrijdag, zaterdag en zondag 

van 15 uur tot 18 uur en na afspraakVernissage op zondag 26 januari 2014 om 15.00 uur.

‘DIALOOG’ 26/01/2014
– 09/03/2014

Venetië in 2015. Uit de ingezonden plannen kiest een jury vol-
gend jaar de Nederlandse inzending. De jury bestaat uit: Hester 
Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation), 
Saskia Bos (Dean of  the School of  Art aan The Cooper Union 
for the Advancement of  Science and Art in New York en cura-
tor Rietveldpaviljoen 2009), Aernout Mik (beeldend kunste-
naar en deelnemer tentoonstellingen Rietveldpaviljoen 1997 
en 2007), Martijn van Nieuwenhuyzen (curator Hedendaagse 
Kunst Stedelijk Museum Amsterdam en curator 
Rietveldpaviljoen 2005). Voorzitter is Birgit Donker, directeur 
Mondriaan Fonds. Aanmelden kan tot en met 7 februari 
2014. (mondriaanfonds.nl)

Wissels
Philippe Pirotte wordt directeur van Städelschule in 
Frankfurt am Main. In april wordt Philippe Pirotte aan-
gesteld als nieuwe directeur van deze kunstacademie. 
Pirotte was in 1999 medeoprichter van Objectif  Exhibitions 
in Antwerpen. Van 2005 tot 2011 was hij directeur van 
Kunsthalle Bern. Sinds 2004 is hij Senior Advisor van de 
Rijksakademie in Amsterdam. In juli 2012 werd hij 
Adjunct Senior Curator bij het UC Berkeley Art Museum 
and Pacific Film Archive. Hij is momenteel adviserend pro-
grammadirecteur van het Sifang Art Museum in Nanjing. 
(www.staedelschule.de)

Lezingen
Arcam – Winterlezingen Honderd Jaar Plan Zuid. 
ARCAM organiseert op zondagmiddagen in januari en 
februari een serie van zes lezingen over Plan Zuid. In 2014 
is het een eeuw geleden dat stedenbouwer en architect 
H.P. Berlage opdracht kreeg voor het ontwerp van dit uit-
breidingsplan voor de zuidkant van Amsterdam. Elk van 
de zes lezingen vindt plaats op een andere locatie in Plan 
Zuid. Op 12 januari Plan Zuid in hoofdlijnen door architec-
tuurhistoricus Vincent van Rossem, op 19 januari 
Bewoningsgeschiedenis en sociale structuur van Plan Zuid 
door stadsgeograaf  Jos Gadet, op 26 januari Taal en werke-
lijkheid van Plan Zuid door bouwkundige en taalkundige 
MaartenJan Hoekstra, op 2 februari De architectonische 
identiteit van Plan Zuid door hoogleraar archeologie 
Vladimir Stissi, op 9 februari Plan Zuid voorbij de 
Amsterdamse School door architectuurhistoricus Dorine 
van Hoogstraten, op zo 16 februari De toekomstbestendig-
heid van Plan Zuid door stedenbouwkundige Maurits de 
Hoog. Inkom per lezing € 12,50, aanmelden via winter 
lezingen@arcam.nl. (arcam.nl)

Lezingen in Wiels. Op wo 22 januari de artist talk Reading 
Over the Shoulders of  Giants door Gareth Long, met aan-
dacht voor de rol van ‘conceptual reading’ in zijn praktijk. 
De lezing maakt deel uit van What’s the Story, een lezingen-
reeks over narrativiteit in kunst & design, georganiseerd 
door Sint Lucas Antwerpen. Op zo 16 februari organiseert 
DISSENT! (een initiatief  van Argos, Auguste Orts en 
Courtisane) naar aanleiding van Akram Zaatari’s tentoon-
stelling in Wiels een gesprek waarin het cinematografische 
werk van de kunstenaar wordt benaderd. (wiels.org)

Extra City – Publiek filmprogramma tijdens 
ENDWARDS. Tijdens Jean-Luc Moulènes solotentoonstel-
ling organiseert Extra City Kunsthal vijf  eclectische cine-
ma-avonden. Tijdens enkele daarvan spreekt medesamen-

steller Gawan Fagard met een gast. Op do 23 januari is het 
thema ‘Assemblage’ en de gast Vincent Meessen, op do 20 
februari is het thema ‘Verlangen’ en de gast Philippe Pirotte. 
Telkens om 19u in Extra City Cinema, Eikelstraat 25, 2600 
Antwerpen (extracitykunsthal.org).

The Knight’s Move. Op do 23 januari spreekt de Franse 
architectuurcriticus Jean-Louis Cohen over architectuur en 
ruimtelijke ordening in de 20e eeuw. Om 20u in Stroom 
Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag. Inkom € 5. (stroom.nl)

S.M.A.K. – ‘A Museum For a Small City’. In het kader 
van de tentoonstelling van Richard Venlet is er op zo 26 
januari om 11u een gesprek tussen Bart De Baere (M HKA 
Antwerpen), Phillip Van den Bossche (Mu.Zee Oostende) en 
Philippe Van Cauteren (S.M.A.K. Gent). (smak.be)

A-Z lezingen. Op 28 januari Studio Makkink & Bey (Nl), op 
4 februari Studio PSK (GB), op 11 februari Witherford 
Watson Mann Architects (GB), op 18 februari Justin McGuirk 
(GB), op 25 februari Anouk Vogel (Nl), op 11 maart ONO 
ARCHITECTUUR, op 18 maart Pinkeye (B). Telkens op dins-
dagavond om 20u in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, 
Hasselt. Toegang € 5. (a-zlezingen.be)

RKDlezingenreeks: Kunstgeschiedenis in uitvoe-
ring. Vanaf  2014 lanceert het RKD een nieuwe lezingen-
reeks onder de noemer Kunstgeschiedenis in uitvoering. Elke 
laatste donderdag van de maand worden nieuwe kunsthis-
torische inzichten gepresenteerd aan kunsthistorici en 
andere geïnteresseerden. Onderzoekers uit het veld, die 
gebruik hebben gemaakt van bronnen uit de rijke 
RKDcollecties, bespreken de stand van zaken binnen een 
bepaald onderwerp. De onderwerpen gaan van de kunst-
handel in Europese context, beeldhouwkunst, kwakzalve-
rij in oude Nederlandse kunst tot vormgeving. Op 30 janu-
ari om 17u houdt Erik Löffler een lezing onder de titel 
Originelen, reproducties, originele reproducties: Walter 
Benjamin en het authenticiteitsbegrip in documentaire fotocol-
lecties. RKD, Prins Willem Alexanderhof  5, Den Haag. 
Inkom € 10. (rkd.nl)

O.C.A.M. LIVE #1. O.C.A.M., een non-profit platform dat 
ondersteuning biedt aan kunstenaars met een hybride 
beeldpraktijk, is in december verhuisd naar de Eikelstraat 
25-31 in Antwerpen-Berchem, waar ook Extra City 
Kunsthal gevestigd is. Op deze nieuwe locatie zal O.C.A.M. 
sporadisch presentaties en lezingen organiseren. De eerste 
OCAM LIVE vindt plaats op vr 31 januari om 19u, met de 
presentatie van een nieuwe installatie van Karl Philips en 
de voorstelling van het boek Space is Time (2014) van 
Adrien Tirtiaux. Beide kunstenaars gaan in gesprek met 
kunsthistorica en curator Maité Vissault. (ocam.be)

Studiemiddag: Museum en universiteit – samen de 
19e eeuw opzoeken? Op vr 31 januari om 13u organise-
ren ESNA en de werkgroep XIX, in samenwerking met het 
RKD, een studiedag Museum en universiteit – samen de 19e 
eeuw opzoeken?, waarin enerzijds de uiteenlopende museale 
en academische omgang met de beeldende kunst van de 
negentiende eeuw aan de orde wordt gesteld en anderzijds 
gepoogd wordt om toekomstige samenwerking tussen beide 
spelers te bevorderen. Chris Stolwijk, directeur van het 
RKD, belicht vanuit zijn museale, en Werner Adriaenssens, 
professor aan de Vrije Universiteit Brussel, vanuit zijn uni-
versitaire achtergrond de verschillen tussen beide benade-
ringen, maar onderstrepen ook de mogelijkheden van ver-
dere samenwerking. RKD, Prins Willem Alexanderhof  5, 
Den Haag. Deelname € 10. (esnaonline.wordpress.com)

The Sandberg Series. Op ma 3 februari met Sarah 
Vanhee, op di 11 maart met Tristan Garcia, telkens om 
19u30 in Goethe-Institut, Herengracht 470, Amsterdam. 
Toegang € 5/3. (sandberg.nl en goethe.de)

Lezing Joe Banks bij Argos. Op do 13 februari om 19u30 
organiseert Argos naar aanleiding van de tentoonstelling 
van Erik Bünger een lezing door theoreticus, kunstenaar en 
muzikant Joe Banks over auditieve waarneming, opname-
technieken en de wisselwerking met de visuele perceptie. 
Argos, Centrum voor Kunst en Media, Werfstraat 13, 1000 
Brussel. (argosarts.org)

Lezingen De Pont. In de reeks donderdagavond@depont 
spreekt Rebecca Nelemans op do 20 februari met Bregtje 
van der Haak over de tentoonstelling en het werk van Dan 
Graham en op do 20 maart met Jan Dibbets, telkens om 
20u. De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg. (depont.nl)

Beeldende kunst
Agnieszka Kurant: Exformation. In het verhaal Dr. 
Murkes Gesammeltes Schweigen van Heinrich Böll werkt 
hoofdpersoon Murke als redacteur bij de radio, maar eigen-
lijk is hij kunstenaar. Mokkend verzamelt hij op zijn kamer 
stukken tape van de radiospeeches van een nazibons. Niet 
zijn bombastische retoriek, maar de stiltes die de 
nazischreeuwlelijkerd liet vallen, interesseren hem. Murke 
vult ze aan met opnames van vrienden, samen zwijgend 
voor de microfoon. Zo wordt de stilte een daad van verzet 
tegen het kwaad, tegen het schreeuwen van de vijand. Bölls 
fictieve geluidskunstwerk bestaat nu ook in het echt, dank-
zij Agnieszka Kurant (Polen, 1978). In haar expositie 
Exformation in Stroom Den Haag ruist en kraakt de stilte die 
Kurant sprokkelde uit opnames van niet nader genoemde 
speeches.
 Kurant is op jacht naar het onzichtbare, naar wat bestaat 
in de geest, in het verleden of  de toekomst, door misverstand 
of  door suggestie. Ze thematiseert het ontastbare, zodat haar 
werk je altijd enigszins door de vingers lijkt te glippen. Ze liet 
een ‘toekomsteditie’ van de New York Times (woensdag 29 
september 2020) volschrijven door echte journalisten van 
de krant, in samenwerking met een helderziende. De tekst is 
niet altijd zichtbaar. De inkt reageert op de warmte in de 
ruimte en verschijnt of  verdwijnt tijdelijk. Soms kan je lezen 
hoe het regenwoud wordt aangevreten door motten, soms 
ook niet. Af  en toe zie je de weersverwachting, de sportuit-
slagen. Soms zie je alleen bijna verdwenen woorden, wit op 
wit. Alsof  Kurant wil zeggen dat informatie nooit definitief  is 
of  dat de toekomst nooit vastligt.
 Kurant gaat ook op een aanstekelijke wijze aan de slag met 
wat ze aantreft in de marge van andermans kunstuitingen, 
waarbij ze met name put uit literatuur en film. Zo vroeg ze 
ISBN-nummers aan voor boeken die voordien alleen beston-
den als fictieve titels in andermans boeken. Die boeken heeft 
ze in haar installatie Phantom Library op een boekenplank 
samengebracht. Er staat onder meer een cruciaal werk over 
goudvissen uit J.D. Salingers The Catcher in The Rye, een boek 
van Lewis Carroll waarin Alice zich achter de maan heeft 
verstopt, zoals verzonnen door Neil Gayman in zijn boek The 
Sandman. Er is The Power of  Negative Thinking van een zekere 
Howard Ingam, een verzinsel van misdaadauteur Patricia 
Highsmith. De ronkende titels maken je nieuwsgierig, maar 
alle boeken hebben lege, witte pagina’s, soms onderbroken 
door een katern vol opnames van sterrenstelsels. De fantasie 
heeft een tastbare vorm gekregen, maar blijft vooralsnog 
blanco.
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Onzichtbaar, onbereikbaar, ondergesneeuwd of  ooit onbe-
langrijk geacht, met alles wat die kwalificaties draagt gaat 
Kurant aan de slag. In een interview vertelt ze over haar 
voorliefde voor magie. Toveren doet ze niet, wel goochelt ze 
voortreffelijk met luchtspiegelingen, radiogolven, uitzendfre-
quenties en magnetische werking. Ze laat bijvoorbeeld een 
geheimzinnige meteoriet in de lucht zweven. Als je langs de 
zwevende sculptuur loopt, danst de steen mee op de bewe-
ging van de lucht. Toverkracht? Welnee, magnetisme.
 Ze dook ook in de archieven van Hollywood, op zoek naar 
karakters die sneuvelden op de montagetafel. Zo liet ze voor 
haar film Cutaways Charlotte Rampling haar rol als liftster uit 
The Vanishing (1971) naspelen. Ze liet haar ook andere  
gesneuvelde karakters ontmoeten, zoals de ritselaar in een 
oldtimer uit The Conversation, en het karakter Monster Joe dat 
nooit de uiteindelijke versie van Tarantino’s Pulp Fiction haal-
de. De gesprekken zitten boordevol Hollywoodclichés, wat des 
te meer opvalt omdat je weet dat de personages elkaar eigen-
lijk per ongeluk ontmoeten in Kurants universum.
 Kurants werk heeft iets zeer aantrekkelijks, wat wellicht 
ook met de uiterst professionele productie te maken heeft. 
Voor Cutaways werkte ze bijvoorbeeld samen met een 
bekende filmeditor. Zo nauwgezet Kurant is in de afwerking, 
zo trefzeker weet ze ook het verlangen naar onbenoembare 
zaken op te roepen, naar ervaringen of  kennis waarvan je 
niet wist dat je ze miste. Het begrip ‘Exformation’, het bewust 
weglaten van informatie, leende ze van wetenschapsjour-
nalist Tor Nørretranders. Terwijl ze zich in haar werk erop 
richt om dat fenomeen te onthullen, kan ze zich er zelf  
uiteraard niet aan onttrekken. Zij heeft de touwtjes in han-
den en stuurt onze blik, precies zoals Hollywoodregisseurs 
dat doen. Ze is hoe dan ook de auteur, soms van voorheen 
slechts fictieve kunstwerken, soms van andermans verdwe-
nen kunstwerken, zoals het zandtapijt van Marcel 
Duchamp, waarvan enkel nog een oude foto bestaat. Als ze 
dat werk opnieuw uitvoert, aan wie behoort het dan toe? 
Noties als eigendom en auteurschap lossen op in het niets, 
en dat geeft haar werk een schimmig karakter.
 Er zit een serieuze en concrete kant aan de verborgen 
geschiedenissen en de fictieve onderstromen in Kurants werk. 
Haar werk bevat een kritisch potentieel tegenover heersende 
ideologieën, een uitnodiging om vrijer te kijken naar wat reëel 
en onveranderlijk lijkt. Dat aspect wint het echter niet van het 
zichtbare verlangen van de kunstenaar om gefantaseerde 
waarheden en ‘onmogelijke mogelijkheden’ tastbaar te 
maken. Kurant is geboeid door wat zich aan de beschrijfbare 
werkelijkheid onttrekt, en zich niet laat vatten in logica en 
wetenschap. Ze is gefascineerd door het ‘controleverlies’ dat 
optreedt wanneer kunstwerken zich van hun auteur losma-

ken, als organismen met een bepaalde autonomie, zoals ze 
aan de Huffington Post uitlegde. Het verraadt een verlangen 
naar vrijheid. Maar waar Kurant je ogen opent voor invloeden, 
voor hoe besluiten de wereld hebben vormgegeven, maakt ze 
tegelijk duidelijk dat er geen toeval bestaat. De kunstenaar 
weet te betoveren en te onttoveren op hetzelfde moment. 
Misschien is er toch magie in het spel.  Machteld Leij

p  Agnieszka Kurant, Exformation, tot 23 februari in 
Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, 2514 HA Den Haag 
(070/365.89.85; www.stroom.nl).

Le Surréalisme et l’objet. De tentoonstelling Le 
Surréalisme et l’objet in het Centre Pompidou heeft de grote 
ambitie om een nieuwe visie op het surrealisme te presente-
ren. De hypothese luidt dat de toetreding van André Breton 
en enkele andere prominente surrealisten tot de communis-
tische partij, in 1927, een wending naar het object inluid-
de. Na een eerdere fase waarin de realiteit de rug werd toe-
gekeerd om zich beter op de droom en het innerlijk te 
concentreren, zou de kennismaking met het ‘dialectisch 
materialisme’ verantwoordelijk zijn geweest voor de surrea-
listische aandacht voor objecten en sculptuur. In de ‘objec-
tivering van de droom’ werkte het object voortaan als een 
agens van de poëtische omkering van de realiteit.
Twee soorten object-sculpturen worden als kenmerkend 
naar voor geschoven: de mannequin en het gevonden voor-
werp, hetzij geïntegreerd in een sculpturaal ensemble, hetzij 
functionerend als een – al dan niet assisted – readymade. 
Uiteraard werden beide al lang vóór 1927 geïntroduceerd. 
In de eerste zaal wordt gezocht naar de oorsprong van het 
gevonden voorwerp en de mannequin in surrealistische 
kringen. Twee van Duchamps vroege readymades (alle rea-
dymades in de collectie van het Pompidou zijn officiële 
remakes door de Milanese galerie Schwarz uit de jaren zes-
tig) zijn neergezet voor schilderijen met ledenpoppen van 
Giorgio De Chirico, eveneens uit 1914. Poëtische juxtaposi-
tie was natuurlijk ook een van de belangrijkste surrealisti-
sche strategieën, maar een foto van Man Ray naar De 
Lautréamonts bekende gezegde – ‘zo mooi als de toevallige 
ontmoeting van een paraplu en een naaimachine op een 
snijtafel’ – hangt misschien net iets te dicht bij deze ‘gecura-
teerde installatie’.
 Uit deze ‘toevallige ontmoeting’ van voorwerpen zien we 
in de volgende zaal dan wel Salvador Dalí’s ‘objecten met 
symbolische functie’ ontstaan. Dalí en Breton ontdekten in 
1930 Alberto Giacometti’s sculptuur Boule suspendue, 
bestaande uit een kleine ingekerfde houten bol die precies 
boven de scherpe rand van een lange ellipsvorm is opgehan-
gen. Het precaire evenwicht van deze sculptuur met sug-
gestieve erotische kracht vormde het uitgangspunt voor 
semantisch rijke sculpturen die uit combinaties van gevon-
den voorwerpen bestaan. Deze ‘objecten met symbolische 
functie’ staan door hun formaat en latente erotiek dicht bij 
Giacometti’s sculpturen (die een derde zaal vullen), maar 
verruilen het suggestieve formalisme van de Zwitser voor 
een allegorisch fetisjisme, in de vorm van een hooggehakte 
vrouwenschoen, een kaars, of  zelfs een drolvormige sub-
stantie. Inderdaad beschreef  Dalí deze sculpturen als volgt: 
‘ils ne dépendent que de l’imagination amoureuse de cha-
cun et sont extra plastiques.’
 Ook aan de mannequin is een aparte zaal gewijd, met enke-
le sculpturen en foto’s van Hans Bellmer, fotowerken van 
Claude Cahun, en een scène uit de film Grandeur nature (1973) 
van Louis Garcia Berlanga, waarin een man in zijn apparte-
ment een relatie beleeft met een levensechte mannequin.
 De wanden tussen de zalen van dit eerste deel van de ten-
toonstelling, gewijd aan surrealistische object-sculpturen en 
mannequins, zijn doorzichtig en dienen als dubbelzijdige 

projectiewand voor surrealistische tekstfragmenten of  
video’s waarin de getoonde objecten door de camera worden 
omcirkeld en uitvergroot. De tentoonstellingsenscenering 
scheidt de twee hoofdsecties door middel van een ‘straat’ (vrij 
naar Duchamps idee van een Rue surréaliste in de mise-en-
scène van de Exposition internationale du Surréalisme in 
1938), waarin hedendaagse kunstwerken te zien zijn die de 
surrealistische logica voortzetten. Fotowerken van Paul 
McCarthy en Cindy Sherman behoren tot de selectie, net als 
een fotoserie waarin Alina Szapocznikow kauwgumsculp-
tuurtjes ensceneerde als antropomorfe wezens. 
 Het tweede deel van de tentoonstelling is gewijd aan de 
opeenvolgende surrealistische groepstentoonstellingen, 
en is het meest geslaagd. Surrealistische objecten worden 
hier voor zover mogelijk teruggeplaatst in hun originele 
tentoonstellingscontext, waarvan de enscenering deels 
wordt gekopieerd en deels wordt opgeroepen in diaseries 
die op de wanden zijn geprojecteerd. Steeds vaker ensce-
neren musea kunsthistorische reenactments van belang-
rijke tentoonstellingen; in het geval van het surrealisme 
werkt de hercontextualisering inderdaad zeer verhelde-
rend. In plaats van het surrealistische object an sich te 
beleven wordt men hier geconfronteerd met een soort 
bazaar, een rommelige opstelling die doet denken aan ver-
zamelwoede of  aan een rommelmarkt – waar veel van de 
gevonden voorwerpen inderdaad vandaan kwamen. Net 
als in de Exposition surréaliste d’objets in 1936 in Parijs 
worden surrealistische sculpturen hier in een grote gla-
zen vitrinekast omringd door toevallige natuursculptu-
ren (veelal surrealistisch gevormde stenen) en etnografi-
sche voorwerpen, soms in het halfduister gepresenteerd, 

Lewis Baltz
Exposition du 19 janvier au 30 mars 2014
Tentoonstelling van 19 januari tot en met 30 maart 2014

Only Exceptions

Lewis Baltz, 2000 Strong’s Drive, Venice, 1972   | The Prototype Works   | © Lewis Baltz, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

Fondation Stichting
Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.be

De witteraaf - Fondation A - Lewis Baltz_De witte raf  14/01/14  15:42  Page1

Man Ray

Mannequin van Joan Miró, 1938. Foto: Man Ray. Centre Pompidou,  
bibliothèque Kandinsky, Paris

Agnieszka Kurant

Abe Vigoda en Dick Miller in ‘Cutaways’, 2013. Foto: Michael 
Simmonds. Courtesy Anna Lena Films, Tanya Bonakdar Gallery en 

Fortes Vilaca Gallery
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De Van Eyck opent na een jaar van 
werken aan het nieuwe programma 
haar deuren. De deelnemers tonen 
werk in hun studio’s, de projecten 
van de Van Eyck Mirror en de 
Hubert van Eyck Academie worden 
gepresenteerd, het werk van het 
poet-in-residence programma 
en de Van Eyck Collection wordt 
onder uw aandacht gebracht. 
Raadpleeg voor het programma van 
presentaties, rondleidingen, lezingen, 
performances, de website. Van Eyck, 
Meervoudig instituut voor beeldende 
kunst, ontwerp en reflectie!

Woensdag 19, donderdag 20 en 
vrijdag 21 februari is de academie 
open voor genodigden.  
Vrijdag 21 februari vanaf 15.00 uur 
en op zaterdag 22 februari is de  
Van Eyck open voor publiek.

Van Eyck 
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
www.janvaneyck.nl

open
studios

van
eyck

19 – 22 
feb 2014

Brandon Ballengée
Seasons in Hell
16.02.14•29.06.14
Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard  t +31 46 4513460  www.hetdomein.nl  Open: di-z0 11-17 uur  

Museum Het Domein is een culturele instelling van

m u s e u m  h e t  d o m e i n  s i t t a r d

De Vleeshal, Markt
De Kabinetten van De Vleeshal,  
Zusterstraat 7, Middelburg
Centrum voor hedendaagse kunst
Dinsdag t/m zondag 13–17 uur
www.vleeshal.nl

19.01–23.03.2014

Mark Manders  
Acolyte Frena

05.04–09.06.2014

Pedro Cabrita Reis
lifted gaze

19.01–23.03.2014

Kees Goudzwaard
Between Red and  
a Transparent Plane 

05.04–09.06.2014

Marc Nagtzaam
Not Available

en
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en soms respectloos op het niveau van de vloer. Dat je als 
bezoeker door de knieën moet gaan, is niets vergeleken bij 
de inspanningen waartoe het publiek gedwongen werd 
door het ‘museumvreemde’ parcours in Duchamps sce-
nografieën van de surrealistische groepstentoonstellin-
gen in de jaren dertig, veertig en vijftig. Van de Exposition 
internationale du Surréalisme in 1938, waar Duchamp als 
‘générateur-arbitre’ functioneerde, zijn jammer genoeg 
slechts twee voorwerpen te zien. Zelfs in combinatie met 
de levensgroot opgeblazen zwart-witdiashow volstaat het 
niet om een compleet beeld op te roepen van de tentoon-
stelling waarin elke participant een mannequin optuigde 
voor de ‘Rue surréaliste’ – de beschouwer tot ‘hoerenlo-
per’ herleidend. Nog verder ging Duchamp in zijn ensce-
neringen van de laatste twee groepstentoonstellingen, in 
1947 en in 1959, hier te zien in zwart-witfilms aange-
vuld met enkele objecten. Zoals bekend moesten bezoe-
kers bij deze laatste tentoonstelling – met als ondertitel 
Eros – door een vaginale ingangspoort een grotachtige 
ruimte bestrooid met aarde binnentreden. Tijdens de ope-
ning werd het publiek achter tralies gehouden, terwijl de 
surrealisten een feestelijk banket genoten op en rondom 
het naakte lichaam van Meret Oppenheim.
 Le Surréalisme et l’objet geeft een goed overzicht van de 
ruime schakering aan surrealistische sculpturen en hun ori-
ginele, rommelige en poëtisch-onverwachte enscenering in 
surrealistische tentoonstellingen. De nadruk op het object, 
liever dan bijvoorbeeld op de droom of  op het onbewuste, 
heeft hier twee positieve gevolgen: ten eerste levert het een 
goed inzicht in de surrealistische tentoonstellingspraktijk, 
die zeer veel objecten bij elkaar bracht, en ten tweede zorgt 
het voor een kennismaking of  weerzien met minder bekende 
surrealistische sculpturen, zoals de totemachtige werken 
van Alexander Calder of  laat werk van Mirò. 
Tegelijkertijd staat de gelikte en opgepoetste enscenering 
van deze tentoonstelling een fysieke benadering in de weg 
van Duchamps ‘rotzooiscenografieën’, waarin ook tastzin 
en reuk een belangrijke rol speelden. En tot slot wordt de 
communistische hypothese niet uitgewerkt: wat vooral dui-
delijk wordt na het zien van de vele mannequins en object-
sculpturen zijn het belang en de esthetische rijkdom van de 
erotiek bij de totstandkoming en bij de beschouwing van 
surrealistische objecten. Merel van Tilburg

p  Le Surréalisme et l’objet, tot 3 maart 2014 in het  
Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

1925, Quand l’Art Déco séduit le monde. De art deco 
bezet een curieuze plaats in de kunstgeschiedenis. Tot op 
heden trekt de stijl minder belangstelling dan haar voor-
ganger, de art nouveau, en dan de meer ‘moderne’ Europese 
bouw- en designbewegingen tijdens het interbellum, zoals 
het Bauhaus of  De Stijl. In eerste instantie was de art deco 
een volledig Frans verschijnsel, dat in de naoorlogse recep-
tie in de schaduw stond van Le Corbusiers Esprit Nouveau-
architectuur. Deze werd in 1925 aan het grote publiek 
gepresenteerd in de vorm van het Pavillon de l’Esprit 
Nouveau, op de Exposition internationale des arts décoratifs et 
industriels modernes. Het is precies deze tentoonstelling die 
het uitgangspunt vormt voor de tentoonstelling 1925, 
Quand l’Art Déco séduit le monde. De dominante stijl in de 
architectuur en interieurs van de Franse paviljoens op deze 
enorme Parijse expositie was namelijk de art deco. 
Bovendien vormde dit moment het startpunt voor de 
wereldwijde verspreiding van de art deco, al kwam de bena-
ming pas op in de jaren zestig.
 De tentoonstelling begint al in de entreehal van het Palais 
de Chaillot, waar de link tussen art deco en industrie wordt 
gesignaleerd door een Bugatti die staat opgesteld voor een 
monumentale muurschildering van Jean Dupas, in 1925 
gemaakt voor het paviljoen van Bordeaux. Het werk is een 
allegorie van de wijnproductie. De enorme, neoclassicistische, 
witte figuren, voornamelijk vrouwelijk en blond, voeren wijn-
gerelateerde bezigheden uit. Het zijn moderne composietfigu-
ren, met sculpturale aspecten. Ze hebben iets van de etalage-
pop, maar verwijzen evengoed naar Bourdelle, Maillol, Ingres, 
Michelangelo en het maniërisme. Ook Picasso beleefde in deze 
jaren een retour à l’ordre. Het overwegend zwart-wit-rode 
werk wekt een akelige indruk, maar dat heeft mogelijk alles te 
maken met de omarming van dergelijke monumentale schil-
derstijl door abjecte politieke regimes buiten Frankrijk. 

Na deze introductie volgt een tweede, meer didactische 
inleiding, in de vorm van een korte serie juxtaposities van 
beeldmotieven en objecten die de verschillen verduidelijkt 
tussen art nouveau (golvend, organisch) en art deco (geo-
metrisch, gesimplificeerd, industrieel).
 De tentoonstelling is vervolgens opgedeeld in zeven sec-
ties. In de eerste zaal worden de belangrijkste Franse art-
decoarchitecten en -designers geïntroduceerd middels por-
tretten en typische motieven en objecten. Direct wordt een 
belangrijk aspect van het art-decodesign benadrukt: het 
samenwerken om een coherent ensemble te creëren. 
Verderop in de tentoonstelling worden deze decoratieve 
ensembles uitvoeriger behandeld met foto’s en gedeeltelijk 
gereconstrueerde interieuropstellingen.
 De uitgebreide tweede sectie richt zich op de sociaal-histo-
rische context van de art deco en probeert vooral de moder-
niteit van de stijl te benadrukken. Uitgelicht zijn de rol van 
de ‘moderne’ vrouw die art deco en industrialisatie omarm-
de, zowel in mode als in het interieur (Tamara de Lempicka 
en een schare sportvrouwen); de Afrikaanse cultuur en 
kunst als inspiratiebron (Josephine Baker); de opkomst van 
grote cinema’s; de snelheid van de auto en de luchtvaart.
 Een relatief  kleine tussensectie belicht enkele van de mar-
kantste paviljoens, meubels en objecten uit de tentoonstel-
ling van 1925. Foto’s, ansichtkaarten, ontwerpschetsen en 
maquettes omringen de getoonde stukken en slagen erin 
een beeld op te roepen van de sfeer van de Exposition inter-
nationale des arts décoratifs et industriels modernes, die kunst 
en commercie verbond. De grote Parijse warenhuizen lieten 
hun paviljoens ontwerpen door vooruitstrevende architec-
ten en produceerden luxemeubellijnen, met bijvoorbeeld 
een ‘moderne’ houten kaptafel afgewerkt met bootlak. Het 
ministerie voor Schone Kunsten sponsorde een ‘ambassade’ 
gerealiseerd door de Société des Artistes Décorateurs – de 
organisatie die de tentoonstelling had geïnitieerd. Vooral in 
het oog springt een wandkast met ingelegd en gevernist 
houtwerk in combinatie met ivoor van de hand van Emile 
Ruhlmann, een van de hoofdrolspelers van de art deco.
 Het leeuwendeel van de tentoonstelling bestaat uit 
maquettes en zeer gedetailleerde aquarelschetsen van art-
decoarchitectuur in Frankrijk, zowel privéwoningen als 
openbare gebouwen. Een aanzienlijk aantal postkantoren 
en bibliotheken werd gebouwd in de art-decostijl, in het 
kader van de werkverschaffing aan kunstenaars en archi-
tecten in het interbellum, waarbij ook de bekende socialisti-
sche eenprocentregeling werd geïntroduceerd (één procent 
van de bouwkosten bij rijksgebouwen wordt besteed aan 
kunst). Dezelfde economische impuls lag ten grondslag aan 
het inhuren van designers, kunstenaars en architecten voor 
de inrichting van intercontinentale passagiersstoomboten, 
wat leidde tot de bijnaam le style pâquebote. Authentiek film-
materiaal van een eersteklaspassagier toont de overdadige 
luxe van de hutten, theesalons en eetzalen aan boord.
 Ook een sectie gewijd aan internationale tentoonstellin-
gen toont enkele maquettes en schetsen, en dan vooral van 
de notoire koloniale expositie in Parijs in 1931, die door de 
surrealisten verfoeid werd. Het evenement leverde toch een 
interessant art-decogebouw op: het Musée des colonies met 
haar gebeeldhouwde fries met scènes uit de koloniën over 
de hele lengte van de façade.
 Een laatste onderdeel omvat een verkenning van de 
invloed van de Franse art deco in de rest van de wereld, uit-
sluitend aan de hand van foto’s van gebouwen en interieurs 
met begeleidende tekstborden. De selectie is arbitrair, maar 
toont onverwachte beelden van deels vergeten gebouwen in 
Rio, São Paulo, New York, Chicago, Tokio, Shanghai, 
Saïgon, Hanoï, Belgrado, Algerije, Casablanca en Tunesië.
 De uitstekende catalogus toont dat er een enorme hoeveel-
heid kennis en deskundigheid aan de tentoonstelling ten 
grondslag heeft gelegen – en is een referentiewerk voor de 
art deco. De opzet van de tentoonstelling kan zowel helder 
als didactisch worden genoemd, al wordt er voor sommigen 
wellicht iets te sterk ingezet op het grote publiek. Anderzijds 
biedt de grote hoeveelheid foto’s en parafernalia (van 
ansichtkaarten tot een collectie radiatorversieringen van 
auto’s uit de jaren 30) inzicht in de onmiddellijke brede ver-
spreiding van de art deco, zowel binnen de populaire cultuur 
als in de wereld van het luxedesign. Merel van Tilburg

p 1925, Quand l’Art Déco séduit le monde, tot 17 februari in 
de Cité de l’architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot, 
1 place du Trocadéro, 75116 Parijs (01/5851.5200; www.
citechaillot.fr). 

Franz Ackermann. Hügel und Zweifel. Franz 
Ackermann (1963) heeft de enorme hal van de Berlinische 
Galerie veranderd in een duizelingwekkend panorama. 
Grote schilderijen, werken met fotocollages en beschilderde 
panelen worden gepresenteerd op een muurschildering van 
veertig meter lang en tien meter hoog. Het is een overdon-
derend spektakel. De blik dwaalt rond zonder ergens hou-
vast te vinden. Eén schilderij hangt gekanteld tegen het pla-
fond, als een elektronisch informatiebord in een vertrekhal. 
Een ander is gemonteerd op een groot rek, als een billboard 
langs de snelweg. Hügel und Zweifel heeft de hectische dyna-
miek van moderne metropolen, internationale luchthavens 
en megawinkelcentra.
 De presentatie is onderdeel van Painting Forever, een 
matig gelukte manifestatie waarbij vier Berlijnse kunstin-
stellingen de stand van zaken opmaken van de actuele 
schilderkunst in de Duitse hoofdstad (naast de Berlinische 
Galerie zijn dat de Neue Nationalgalerie, Kunst-Werke en 
Deutsche Bank Kunsthalle). Franz Ackermann is beslist een 
prominent kunstenaar, die vreemd genoeg niet eerder zo’n 
institutionele erkenning in zijn woonplaats ten deel is geval-
len. Maar is hij ook een vooraanstaand schilder?
 Vakgenoten fluisteren soms dat Ackermann niet kan 
schilderen. De verf  is aangebracht in dekkende, egale lagen, 
zonder veel modulatie, zoals een huisschilder dat zou doen. 
De werken lijken meer een ingekleurde tekening dan een 
schilderij. Het oppervlak ‘ademt’ niet, zoals dat heet, het is 
vlak, plat, doods. Het getuigt in ieder geval niet van de schil-
derkunstige brille die we bijvoorbeeld waarderen in het 
werk van stadgenoot Daniel Richter. Ackermann, zo lijkt 
het, is schilder tegen wil en dank.
 De schilderijen tonen steden, winkelcentra en verkeers-
aders. Ze lijken in duizend stukjes uiteengespat. Chaotische 
taferelen zijn het, al zit er bij nadere beschouwing wel 
enige structuur in. Onbenoembare mengtinten worden 
gecombineerd met fluorescerende kleuren, wat bijna pijn 
doet aan de ogen. De overheersende indruk is er een van 
ongeremdheid en mateloosheid. Je zou er een eigentijdse 
variant in kunnen zien van de hysterische stadsgezichten 
die Umberto Boccioni schilderde in de jaren tien en twintig 
van de vorige eeuw.
 De installatie vormt een weerslag van de reizen die de 
kunstenaar de laatste jaren heeft gemaakt. Ackermann 
reist om te werken en werkt om te reizen. Hij legt zijn 
indrukken vast in kleine, cartografische tekeningen die hij 
mental maps noemt en die als basis dienen voor zijn schilde-
rijen. Ze brengen zijn beleving van nieuwe, hem onbekende 
steden in kaart, de nervositeit, de opwinding, de nieuwsgie-
righeid. Rode draad is de ervaring dat afstand in ruimte en 
tijd relatief  is geworden, zo niet irrelevant. Ackermanns 
werk verbeeldt de hedendaagse globalisering van commu-
nicatie en consumptie, van toerisme en terreur.
 Het decor van de muurschildering wordt gevormd door 
een gestileerd avondlijk heuvellandschap, wellicht geïnspi-
reerd op het Brandenburger platteland ten zuidwesten van 
Berlijn, waar de kunstenaar zijn atelier heeft. Het verklaart 
het eerste gedeelte van de titel Hügel und Zweifel. De twijfel 
heeft mogelijk betrekking op de caleidoscopische stadsge-
zichten. In enkele van de recente werken zijn foto’s gemon-
teerd van stadswijken in Varanasi en Istanbul, gebouwd in 
de ooit universeel geachte Internationale Stijl, maar nu ver-
vallen, uitgewoond en al even armetierig als de kluwens 
telefoondraden die boven de straten hangen. Het is alsof  
Ackermann met deze beelden van verval de schaduwzijde 
van onze hypermoderniteit wil laten zien. Het geeft zijn 
werk een wat grimmig, postapocalyptisch karakter.
 Wat fascineert is de spanning tussen weidse vergezichten 
en uitvergrote details. Die schaalsprongen tussen micro- en 
macroniveau illustreren een notie van ruimte die niet 

Jean Dupas

La Vigne et le Vin, 1925. Foto: Lysiane Gauthier. Courtesy Mairie de Bordeaux

Franz Ackermann

Tentoonstellingsbeeld van ‘Hügel und Zweifel’. Foto: Jens Ziehe
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TENTOONSTELLING 
8 FEBRUARI – 13 APRIL 2014
PRINS HENDRIKKADE 142 • AMSTERDAM • DEAPPEL.NL

 i.c.w. Nottingham Contemporary and CAPC Bordeaux

www.ateliersbaztille.nl
Beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, grafische vormgeving, 

(interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.

SINGEL 100
Singel 100,  1015 AD Amsterdam
Tel. +31 (020) 6257764
wo. t/m za. en 1ste zondag v.d. maand 
van 14 - 17:30 uur en op afspraak

Anton Martineau 
11 januari - 15 februari 2014

Manolo Belzunce
22 februari -  22 maart 2014 

www.artxs.nl

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa

Architectuurpodium Assen - Cercle Meudon

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

Postbus 184, 9400 AD Assen NL

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

19 januari t/m 15 februari 2014

Alinda Ottens en Alice Bakker
Expositie met nadruk op staalsculpturen

9  t/m 29 maart 2014

Cordula Prieser en Hanswerner Kirschmann
Sculpturen en installaties van hout, aluminium en kunststof

SMAHK
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zozeer betrekking heeft op de drie dimensies van de omge-
ving als wel op de digitale mogelijkheid om waar dan ook ter 
wereld in contact te treden met eender welke andere plaats 
op aarde. Die plotselinge gelijkschakeling van afstand en 
nabijheid heeft Ackermann ingenieus uitgewerkt, zowel in 
de schilderijen als in de presentatie ervan.
 Dat geldt met name voor de schilderijen waarin foto’s zijn 
verwerkt, zoals My Private Tarlabashi (2013) en U/City/
Sudden Death (2013). Achter het glas zie je de schildering op 
panelen, waarin delen zijn uitgespaard die weer zicht bie-
den op de onderliggende foto’s. Het diepteverschil is enkele 
centimeters. Het opengewerkte beeldvlak genereert ver-
schillende illusies van ruimte. Het lijkt of  verschillende 
stadsgezichten elkaar kruisen, alsof  steden die duizenden 
kilometers van elkaar verwijderd zijn plotseling tegelijk in 
het blikveld verschijnen.
 Hügel und Zweifel is als een koortsdroom over verstedelij-
king, met de pulserende ruimtewerking van beelden die nu 
eens lijken te wijken en dan weer naar voren dringen. Het 
barokke theater van verspringende beeldvlakken en wisselen-
de invalshoeken compenseert het tekort van het vlakke, 
monotone schilderwerk. De combinatie van verschillende per-
spectieven is verwarrend, maar ook verbazend. De desoriënta-
tie is irritant, maar ook onderhoudend. De fragmentatie ver-
oorzaakt permanente rusteloosheid, maar ook voortdurende 
afleiding. Franz Ackermann schetst hier trefzeker de mind set 
van de hedendaagse kosmopoliet. Dominic van den Boogerd

p Franz Ackermann, Hügel und Zweifel, tot 31 maart 2014 
in de Berlinische Galerie, Alte Jacobstrasse 124-128, Berlijn 
(030-789 02-600; www.berlinischegalerie.de).

Beeldende kunst – terugblik
Werner Cuvelier, galerie EL, Welle/galerie De Ziener, 
Asse. Werner Cuvelier is een Gentse kunstenaar die behoort 
tot de generatie van de ‘conceptuelen’. Sinds de jaren zeven-
tig werkt hij aan een rijk oeuvre, dat vaak vertrekt van het 
– schijnbaar objectieve – ordenen, catalogeren en inventari-
seren van allerlei ‘gegevens’. Zo documenteert Bruggen van 
Gent, een fotoreeks uit 1980, systematisch de waterwegen 
in de Gentse binnenstad. Via een reeks van telkens twee 
tegenoverliggende brugzichten geeft het werk een beeld van 
de culturele en geografische structuur van deze middelgro-
te Vlaamse stad, en zet het zich af  tegen de traditionele, 
(vroeg)moderne representatie ervan. Retrato de Las Negras 
(1979) ‘inventariseert’ dan weer de bewoners van een 
Spaans dorpje. Menselijke relaties worden via tekst en beeld 
tot een systeem gereduceerd, op een wijze die doet denken 
aan de structuralistische theorieën van Ferdinand de 
Saussure of  Claude Lévi-Strauss (in de conceptnota lezen 
we: ‘Hermano: broer/Hermana: Zuster/Tio: Tante/Tio: 
Oom,…’), en deze tegelijk ironiseert. In Statistic Projects, een 
reeks projecten waaraan Cuvelier sinds 1972 werkt, past 
hij statistische procedés toe op het kunstcircuit. Bevriende 
kunstenaars worden tot een groepstentoonstelling in ‘tabel-
vorm’ uitgenodigd, of  tentoonstellingen – zoals Documenta 
5, When Attitudes Become Form of  Sonsbeek 1971 – worden 
in cijfers en output vergeleken. En voor wie zulke reflecties 
op stad, mens of  kunst niet lust, zijn er nog de poëtische en 
sterk tot de verbeelding sprekende projecten, zoals Atlas van 
de Wereld (1979), Kristallografiek (1982), Piramide van 
Cestius (1983) of  Zestigdelig (1999). Het is onbegrijpelijk 
dat zulk een rijk en divers oeuvre tot op de dag van vandaag 
zo weinig publieke aandacht heeft mogen genieten.
 De bescheiden dubbeltentoonstelling in Asse en Welle 
toont jammer genoeg geen van de voormelde werken; eer-
der focust ze op de – niet minder betekenisvolle – schilderij-
en, sculpturen, tekeningen, boeken en werkschetsen uit de 
laatste twee decennia van Cuveliers productie. Sinds het 
midden van de jaren tachtig legt de kunstenaar zich haast 
uitsluitend toe op schilderkunst waarin allerlei conceptuele 
procedures ‘aangetast’ worden door kleur, expressie en lijn. 
Het duidelijkst wordt dit in Galerie EL, waar het meeste en 
oudste werk bij elkaar is gebracht. Een prachtige, ongetitel-
de en ongedateerde werktekening toont permutaties van 
een kubusvolume, waarvan telkens een aantal zijdes en/of  
diagonaalvlakken weergegeven en ingekleurd zijn. De 
kubussen zijn aan elkaar geregen tot ‘kubuskettingen’, die 
telkens een kwartslag in het vlak van het blad gedraaid zijn. 
Het resultaat laat zich enigszins karakteriseren als het 
samenbrengen van een Sol LeWitt en een Gerhard Richter: 
Cuvelier combineert de strengheid van een structuur die op 
zuivere ‘berekening’ stoelt met de visuele intuïtie die in de 
kleurenweelde tot uitdrukking komt. De protserige sche-
ma’s, annotaties en Tipp-Ex-correcties in het beeld maken 
de tekening compleet: ze getuigen van de mens of  de opera-
tor achter het systeem.
 Vele werken in EL getuigen van een gelijkaardig principe. 
Hommage aan Georges Perec – Espèces d’espaces (1983) toont 
selectief  ingekleurde kubussen, dit keer georganiseerd vol-
gens een raster. De grote correctievlek in het midden van de 
tekening – de drie ontbrekende kubussen zijn er vervangen 
door de notatie ‘56 modellen/28 modellen/tot. 84 modellen’ 
– breekt de organisatie, en dwingt tot een asymmetrische en 
in verhouding tot het systeem haast organische beeldop-
bouw. Ook in Symmetrie (1986/2013) keren kubuspermu-
taties terug, nu vertaald naar kleine, afzonderlijke paneel-
schilderijtjes, die telkens eenzelfde detail van de kubus 
uitlichten. Er ontstaan abstracte composities van verschil-
lende en ogenschijnlijk willekeurige kleurvlakken die, in 
tegenspraak met de titel, niets met symmetrie te maken heb-
ben. Eerder gaat het hier om de verbeelding van de spanning 

en de fundamentele onzuiverheid die in een systeem en de 
schilderkunstige uitwerking ervan besloten liggen: Cuveliers 
‘symmetrie’ verwijst naar de fictieve compatibiliteit van idee 
en kunstwerk, die in de visuele orde bijna steeds gebroken 
wordt. ‘Ik zorg bijna altijd voor een evenwicht tussen ‘sys-
teem’ en ‘vrijheid’’, liet hij in een recent interview met Léon 
Wuidar optekenen, ‘[want] soms maak ik fouten tegen mijn 
eigen regels, opzettelijk of  per abuis. Als iemand mij daarop 
wijst, antwoord ik meestal dat het toch kunst is!’ De afwij-
king die zich voordoet in de vertaling van idee naar materi-
aal, vormt de basis van zijn kunstopvatting.
 Problematischer is Cuveliers werk wanneer het opzichtig 
teruggrijpt naar de traditie van de abstracte schilderkunst. 
Het tweeluik De Noordzee ter hoogte van De Haan aan Zee 
(2009-13), te zien in Galerie De Ziener, is opgebouwd uit 
kleurenvlakjes die (heimelijk) gebaseerd zijn op de getallen-
reeks van Fibonacci, maar het vormt met zijn dromerige 
kleuren en golvende compositie tegelijk een haast pointil-
listisch landschap. Het werk suggereert hierdoor dat de 
(laat)modernistische abstractie analoog is aan, of  ten min-
ste vergelijkbaar is met de abstracte procedures van de con-
ceptkunst. Maar de meest radicale kunst van de jaren zestig 
ontstond net in oppositie tot het modernisme, en zette zich 
door deskilling en anonieme procedures af  tegen het metier 
en het universalisme geclaimd door onder meer Van 
Doesburg. Het is vreemd dat Cuvelier deze breuk vertroe-
belt, en suggereert dat de postconceptuele conditie, die van-
daag evengoed geldt voor het gebruik van een abstracte 
beeldtaal, genegeerd kan worden. 
 Wel interessant zijn de werken waarin hij dichter bij het 
systeem blijft, om de letterlijkheid ervan te laten botsen met 
de sociaal-politieke inhoud. In de reeks schilderijen en het 
kunstenaarsboek Europa (2010-2013), getoond in De 
Ziener, worden alle lidstaten van de Europese Unie volgens 
het alfabet gerangschikt en gesystematiseerd. Vooral het 
boek toont dit duidelijk: de landen zijn telkens gerepresen-
teerd aan de hand van hun bevolkingsaantal (weergegeven 
in een rode stip, die groter is naargelang het aantal men-
sen), grootte (in een kaart verschaald naargelang de land-
oppervlakte) en vlag (in een horizontale of  verticale uitrek-
king waarvan de representatieve logica onduidelijk blijft). 
Door de letterlijkheid van de gegevens kan men niet echt 
spreken van een analyse van geopolitieke verhoudingen, en 
toch biedt de reeks een vrij accuraat beeld van de machts-
verhoudingen binnen Europa. Politiek, zo oppert het boek, 
draait om grondeigendom en mankracht – en ten dele om 
minder rationele identiteitskwesties, zoals gecondenseerd 
in de nationale vlag. Dat zulke inzichten kunnen voortko-
men uit droge statistiek, verbeeld in een esthetische en 
soms haast poëtische vorm, is de verrassende boodschap 
van dit werk. Stefaan Vervoort

p Werner Cuvelier, 17 november – 22 december, Galerie 
EL, Drieselken 40, 9473 Welle (053/66.43.82; http://
users.skynet.be/galerieEL) en Galerie De Ziener, Station-
straat 55, 1730 Asse (02/452.77.86; www.deziener.be).

gerlach en koop bij Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam. Met minimaal werk dat een stroom aan inter-
pretaties oproept, vulden gerlach en koop in november en 
december de ruimtes van Ellen de Bruijne Projects. Het in 
Brussel en Den Haag werkende duo presenteerde er niet 
één, maar twee tentoonstellingen. Er was Varying Degrees of  
Ajarness met eigen werk te zien, en daarnaast de door hen 
samengestelde tentoonstelling It Also Says Imperceptibly.
 In de hal tussen deze twee tentoonstellingen hing een 
poster waarop twee witte kantoorprullenbakken tegen een 
lichtblauwe achtergrond zijn te zien. De ene is in de ander 
geplaatst, waarmee No Two Things Can Be the Same (2012) 
objectief  gezien de samenvoeging van twee objecten toont. 
Maar zoals vrijwel steeds bij gerlach en koop is er, vooral op 
semiotisch vlak, meer aan de hand. Door één prullenbak in 
een ander van precies hetzelfde model te plaatsen, treedt 
betekenisverandering op. Een simpele handeling maakt 
van twee gelijkwaardige objecten container en inhoud, 
prullenbak en afval.
 In Varying Degrees of  Ajarness, opgesteld in de grote ruim-
te van de galerie, toonden gerlach en koop onder meer een 
opengeslagen boek op de grond, papierresten op de wand, 
een groepering van halters, en een los ensemble van kegels, 
cirkels en bolvormen die in feite bestanddelen van gede-

monteerde halters zijn (Lourde et dure comme de l’acier, 
2013). De fitnessvoorwerpen hebben door de verandering 
van context hun gebruiksfunctie verloren. De losse cirkels, 
bolvormen en kegels doen denken aan Cézanne, die deze 
vormen als de grondvormen van de (schilder)kunst 
beschouwde. In dit licht zou Lourde et dure comme de l’acier 
(2013) als een eerste aanzet tot een kunstwerk kunnen 
worden gezien: een kunstwerk in wording. 
 De spiraalvorm van resten gestippeld papier op de muur 
kan als het tegenovergestelde worden gezien: een kunst-
werk in afbraak. Het lijkt alsof  het papier dat op de muur 
geplakt was, er vluchtig is afgetrokken. Elle descend (deuxiè-
me tentative) (2013) duidt op de afwezigheid van een per-
soon. Iemand (Elle) heeft haar sporen nagelaten, zonder 
haar identiteit te onthullen. Het werk is een residu van een 
onbekende performance. Dat geldt ook voor Loos’ Ass 
(2010-2013): naast een pilaar ligt een opengeslagen exem-
plaar van Adolf  Loos’ Ornament und Verbrechen op de grond. 
Het lijkt alsof  iemand het zat te lezen en heeft laten liggen. 
Het is bewijsmateriaal van een vluchtige handeling uit het 
recente verleden. Objectief  gezien is het boek op de grond, 
net als de halters, een readymade. Door de theatrale presen-
tatie houdt het echter het midden tussen readymade en per-
formance. Tegelijkertijd toont het werk een omslagpunt. De 
gebeurtenis ervoor en erna zijn niet zichtbaar, maar met 
enige fantasie wel in te vullen. Verleden en heden zijn in een 
minimale presentatie gevangen.
 Het in It Also Says Imperceptibly gepresenteerde werk in de 
naastgelegen ruimte sluit hier naadloos op aan. Nothing is 
more practical than idealism (2001) is een foto van een groep 
van zestien mensen buiten op een trap. Het ongedwongen 
groepsportret blijkt het enige overgebleven materiaal van 
een door Jay Chung gemaakte film. Hij werkte gedurende 
twee jaar samen met zijn cast en crew aan een film, maar 
vertelde niemand dat de camera geen film bevatte. Het 
object verandert hiermee van souvenir van een film in 
documentatiemateriaal van een performance.
 Het werk dat bij Ellen de Bruijne gepresenteerd werd, 
bevindt zich in het spanningsveld van aanwezigheid en afwe-
zigheid. gerlach en koop brengen objecten, gebaren en ideeën 
zowel fysiek als symbolisch bijeen, met betekenisverandering 
tot gevolg. Dit gebeurt niet alleen op het niveau van de wer-
ken, maar ook op die van de tentoonstellingen. Deze verlie-
zen in relatie tot elkaar – net als de prullenbakken op de pos-
ter – enigszins hun autonome status: samen vormen ze een 
tweeluik. Bij gerlach en koop maakt één plus één geen twee. 
Het kunstenaarscollectief  vindt in samenvoeging geen ver-
meerdering, maar verandering.  Sanneke Huisman

p gerlach en koop, 2 november – 21 december 2012, Ellen 
de Bruijne Projects, Rozengracht 207 A, 1016 LZ 
Amsterdam (020/ 530.49.94; www.edbprojects.com). 

Architectuur en Vormgeving
XDGA_160EXPO. In het CIVA – Centre Internationale de 
la Ville, de l’Architecture et du Paysage – te Brussel loopt 
momenteel XDGA_160EXPO: een tentoonstelling over het 
werk van Xaveer De Geyter Architecten. In de zaaltekst die met 
reliëfletters in het sas tussen de inkomsthal en de tentoon-
stellingsruimte is aangebracht, lezen we dat het architec-
tuurbureau sinds 1988 werkzaam is. Het bureau viert met 
de tentoonstelling en de nieuwe monografie (XDGA_161_
BOOK) dus zijn vijfentwintigjarige bestaan. XDGA heeft als 
bureau in die jaren een omvangrijk oeuvre opgebouwd. 
Meer dan honderdzestig projecten om precies te zijn, waar-
van op de tentoonstelling een selectie wordt getoond.
 Er zijn vierentwintig schaalmodellen te zien, een groot 
wandtapijt dat eerder in BOZAR werd geëxposeerd, vijf  
video’s die duiding geven bij het werk en een veertigtal pro-
jectbundels die ter plekke kunnen worden geconsulteerd. 
Het geheel biedt een geprivilegieerde inkijk in de werkme-
thode van het bureau en nodigt uit om over de inzet en de 
samenhang van het oeuvre te reflecteren.
 De scenografie van de tentoonstelling is bijzonder helder. 
Drieëntwintig witte sokkels die op regelmatige afstand van 
elkaar zijn geplaatst ordenen de zaal. De hoofdruimte werd 
bekleed met vast tapijt dat uit vierentwintig identieke tapijt-
delen bestaat. Deze zetten in de tentoonstellingsruimte een 
gelijkvormig raster uit. Elk tapijtdeel kreeg een code die ver-

gerlach en koop

Lourde et dure comme de l’acier, 2013. Foto: Kristien Daem. Courtesy de 
kunstenaar en Ellen de Bruijne Projects.

Werner Cuvelier

Europa, 2010-2013, kunstenaarsboek



De Witte Raaf  – 167 / januari – februari 2014 Ondertussen 10

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) · 9000 Gent · tel. 09 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be · www.caermersklooster.be

www.facebook.com/caermersklooster
dagelijks van 10 tot 17 uur · toegang tot 16.30 uur

gesloten op maandag

tot eind 2017 
2 euro

© KIK/IRPA Brussel

LAM GODS

The Tribute, 2012 (uitsnit) · © Martin Uvijn

Martin Uvijn
Painted Performances

van 21 februari tot 6 april 2014 
gratis

TENTOONSTELLING

van 15 februari tot 20 april 2014

s t i l l e  k r a c h t

woensdag tot zondag van 11 tot 17 uur, vrijdag open tot 
20 uur. maandag en dinsdag gesloten

tentoonstelling tijdens festival 
Rituelen in de Warande
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7.2–29.03.2014

   In het  
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 gezagsdragers en  
iconische groot-
machten. 
   met :
  Benj Gerdes &  
 MarkWallinger, 
Ghalia Elskrabi & Lauren 
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Superamas, Marijke  
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Onder den Toren 12A 
2800 Mechelen  
T 015 29 40 00
Open:
do-zo: 13u-18u, gratis 
cultuurcentrummechelen.be

Een organisatie van  
Cultuurcentrum Mechelen  
en Contour Mechelen vzw

Met de steun van  
de Vlaamse Overheid,  
Cera Partners in Art
LLS 387, deBuren, Vidi-Square  
en Escautville
 

  PHOEBUS• Rotterdam  Eendrachtsweg 61 NL-3012 LG Rotterdam, do t/m zo 12.30-17.30 uur, 010-414 5151, 06-46616553, phoebus@phoebus.nl  •  phoebus.nl
 

ART ROTTERDAM, Van Nelle Ontwerpfabriek  6-9 februari 2014

     KEN’ICHIRO TANIGUCHI  •  CHARL VAN ARK  •  MARK CLOET

 RAW ARTFAIR, Cruise Terminal Rotterdam  5-9 februari 2014 

      SIMON BENSON  •  REGULA MARIA MÜLLER
      JOACHIM BANDAU  •  WILLY DE SAUTER  •  PHOEBUS-stilleven
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wijst naar de projectlijst en zo ook naar de nieuwe mono-
grafie, het programmaboekje, de website van het bureau. 
Het raster bevordert de leesbaarheid, garandeert een zekere 
uniformiteit, en zondert aan de rand een aantal neven-
ruimtes af, plekken waar men zich kan terugtrekken: bij-
voorbeeld om rustig de afgedrukte projectbundels te lezen 
of  in relatieve afzondering de video’s te bekijken.
 De minutieus uitgevoerde schaalmodellen spelen een 
centrale rol in de tentoonstelling. De zorg en precisie waar-
mee deze maquettes zijn uitgevoerd, maken een bezoek op 
zich al de moeite waard. De abstrahering en decontextuali-
sering eigen aan het architecturale model zijn echter ook 
van belang om de inzet van het oeuvre te duiden. De 
schaalmodellen verlenen uitgevoerde en onuitgevoerde, 
afgesloten en nog lopende projecten, exact hetzelfde sta-
tuut. De tentoonstelling vraagt op deze wijze aandacht 
voor het ‘projectieve’ karakter van de architectuur. 
Architectuur hoeft niet te zijn gerealiseerd om betekenis te 
dragen. Ze kan ook los van de specifieke aanleiding of  con-
crete context worden begrepen. Elk project genereert haar 
eigen realiteit.
 Naast het gelijkmatige raster en de uniformiteit van de 
witte sokkels valt in de tentoonstellingsarchitectuur een 
derde aspect op: de plexiglazen stolpen die boven het 
merendeel van de maquettes zijn gezet. De stolpen zijn bij-
zonder omdat ze elk op een eigen manier interfereren met 
de modellen.

 Transparantie is onmiskenbaar een thema in de architec-
tuur van XDGA. Glas is een veelvoorkomend bouwmateriaal 
in de gerealiseerde projecten. De keukentoren (042 Kitchen 
Tower, Brussels), die als imposante maquette de bezoekers 
van de tentoonstelling verwelkomt, maar ook vanaf  ver-
schillende plekken in Brussel te zien is en als ‘analogon’ de 
realiteit in de tentoonstelling binnenbrengt, is bijvoorbeeld 
opgebouwd uit transparante verdiepingen met 360° pano-
ramisch zicht. De transparantie wordt in het werk van 
XDGA echter ook minder letterlijk aangewend: als grafische 
techniek en analytisch instrument. Door verschillende door-
schijnende lagen te gebruiken, kan er informatie worden 
uiteengelegd. In vele tekeningen, maar dus ook in de schaal-
modellen en de tentoonstellingsarchitectuur, worden lees-
rasters uit elkaar gehaald en weer op elkaar gelegd, waar-
door zich telkens andere inzichten aandienen. Er zijn in de 
museumzaal geen teksten of  tekeningen opgehangen.
 Op de stolpen is hier en daar extra informatie aange-
bracht: geveltekeningen, plannen, details, de omgeving, de 
oorspronkelijke gebouwen, circulatiepatronen, verhelde-
rende schema’s, een interview of  een conceptbeeld. De 
interactie tussen stolp en model is het duidelijkst leesbaar 
bij het polemische project voor de Wetstraat (116_Rue de la 
Loi, Brussels). De wedstrijd was uitgeschreven om de kan-
tooroppervlakte in de Europese wijk sterk te verhogen. 
XDGA stellen op een geminimaliseerd terrein een spectacu-
lair hoogbouwproject voor, dat radicaal lijkt te breken met 
het bestaande weefsel. De inzet van het project is echter 
genuanceerder dan de provocatieve simulaties doen ver-
moeden. Op de tentoonstelling is de stolp van dit project met 
een lange tekst bezet. De verklarende tekst duidt de hoog-
bouwoperatie vanuit de heersende vastgoedlogica en het 
negentiende-eeuwse woonweefsel, dat erdoor van verdere 
kantoorontwikkeling zou worden gevrijwaard. De tekst is 
zo gealigneerd dat de bestaande as in het negentiende-
eeuwse stedenbouwkundige plan geaccentueerd wordt en 
hij laat zien hoe het project zich in dit weefsel voegt.
 De tentoonstelling maakt met deze aanpak diverse tegen-
draadse lezingen mogelijk. Het slimme gebruik van de stolp 
zorgt voor onvoorziene omkeringen. De perceptie van de spec-
taculaire luifel van het Rogierplein gebeurt niet enkel vanuit 
omringende straten, maar ook vanuit de ondergrond (080_
Place Rogier, Brussels). Het project voor het nieuwe provincie-
huis in Antwerpen neemt met een twist het gabariet van een 
ouder modernistisch project over (146_Province Head-
quarters, Antwerp). Hedendaagse projecten voegen zich over-
tuigend in een beladen of  historische omgeving (117_Swiss-
Re Headquarters, Zürich; 139_Place Schuman, Brussels; 
158_Z33 Hasselt). Ogenschijnlijk rigide architectuur laat 
verschillende gebruiksmogelijkheden toe (068_Private House 
Hoeilaart; 017_MAS Museum, Antwerp). Deze en andere 
strategieën laten zien dat het oeuvre van XDGA zich niet van-
uit één idioom of  enkelvoudige rationele analyses laat verkla-
ren, maar juist wordt voortgedreven door een principiële 
openheid voor latente, maar onvermoede mogelijkheden.
 Het spel met raster en randen, de abstrahering en decon-
textualisering via tekeningen en modellen, het thematiseren 
van transparantie en de gelaagdheid, de speelse omkering en 
de lucide interventie, het betreffen strategieën die de ten-
toonstellingsarchitectuur van XDGA_160EXPO kenmer-
ken, maar telkens ook het werk zelf. In het CIVA wordt op 
een bedachtzame manier over een belangwekkend oeuvre 
gecommuniceerd. Dit gebeurt niet met slogans, manifesten, 
grote woorden of  gebaren, maar door nevenschikking en 
gecomponeerde accumulatie. Maarten Van Den Driessche

p  XDGA_160EXPO, tot 26 januari in het CIVA (Centre 
Internationale de la Ville, de l’Architecture et du Paysage), 
Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/642.24.50; www.civa.be). 

Atelier à Habiter. Met Atelier à Habiter wil Z33 Huis voor 
actuele kunst in Hasselt zijn deuren openstellen voor expe-
rimenten in het denken over wonen. Ingrijpende sociaal-
economische en ruimtelijke ontwikkelingen zoals de recen-
te financiële crisis, de stijgende energieprijzen, de dalende 
hoeveelheid beschikbare bouwgrond en de stijgende 
woningprijzen, inspireerden curator Evelien Bracke om het 
karaktervolle fifties-gebouw van Z33 – ook Vleugel ’58 
genoemd – in te zetten als ruimte voor kritische reflectie en 
bewustwording en als plaats waar ‘mogelijke oplossingen 
worden aangeboden’. Dit idee resulteerde in een tentoon-
stelling met werk van zestien actuele architectenbureaus, 
studiebureaus, designstudio’s en kunstenaars uit België en 
andere, voornamelijk westerse landen.
 De tentoonstelling opent met een presentatie van 
Wikihouse: een open-sourcebouwsysteem dat in 2011 werd 
geïnitieerd door de Londense designstudio 00. Dit systeem 
zou het voor particulieren mogelijk maken om een eigen 
woning samen te stellen, te downloaden en uit te voeren. 
Met de presentatie van Wikihouse in de entreehal wordt 
meteen een van de centrale aandachtspunten van de ten-
toonstelling aangestipt: de diverse wijzen waarop bewoners 
een actieve rol kunnen spelen in het maakproces van hun 
woonomgeving. Ook de titel Atelier à Habiter zinspeelt hier-
op. Terwijl Le Corbusier de woning benaderde als een door 
de architect ontworpen en functioneel goed georganiseerde 
‘machine à habiter’, verkennen heel wat actuele ontwer-
pers de mogelijkheden van het huis als ‘atelier’: een creatief  
project met veel zeggenschap voor de bewoner.
 Atelier à Habiter opent niet echt nieuwe denkpistes in het 
debat over wonen. Dit blijkt meteen uit de bescheiden ten-
toonstellingscatalogus waarin Bracke vooral actuele ten-
densen schetst en systematisch verwijst naar andere recen-
te tentoonstellingen over verwante thema’s. Een van die 
referentietentoonstellingen is de recente architectuurtriën-
nale van Oslo, gecureerd door het Brusselse collectief  Rotor. 
Onder de titel Behind the Green Door. Architecture and the 
desire for sustainability bracht dit evenement een rijke en 
slim gestructureerde hoeveelheid kleine en grote, oude en 
nieuwe, lichte en doorwrochte projecten rond duurzaam 
ontwerpen bij elkaar.
 Door Brackes verwijzing naar de triënnale worden meteen 
ook de verschillen met de tentoonstelling in Hasselt duide-
lijk. Waar de tentoonstelling in Oslo één grote zaal vulde met 
een solide opstelling van veelsoortige artefacten, inclusief  
stalen van bouwmaterialen, foto’s, maquettes, tekeningen, 
nota’s en publicaties, krijgen we in Hasselt te maken met een 
museale opstelling. In de meeste zalen zijn één, hooguit twee 
werken opgesteld. Zo is in een grote witte ruimte op de eerste 
verdieping een presentatie van het project Opalis (2012-13) 
van Rotor te zien, dat bestaat uit een flatscreen waarop de 
digitale inventaris van professionele handelaars in recupera-
tiemateriaal te consulteren is en een reeks foto’s van de 
beschikbare materialenstock. Het andere project in deze zaal 
is een van de ‘bakstenen ingrepen’ in het gebouw van Filip 
Dujardin. Onder de titel De tentoonstellingsruimte als sokkel 
voor zichzelf (2013) liet hij op verschillende plaatsen frag-
menten ruw metselwerk optrekken, die verwijzen naar het 
dynamische proces van verbouwen – iets wat Z33 in de 
nabije toekomst ook daadwerkelijk van plan is.
 Terwijl werk als dat van Dujardin bewust inspeelt op de 
museale setting en die zelfs enigszins relativeert, nemen 
andere installaties de ruime witte zalen als vanzelfsprekend 
in gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Co-terijen (2013) 
van de Italiaanse designer Daniela Dossi. Dossi stelt voor om 
de typische Vlaamse ‘koterijen’ of  private bouwsels achter-
aan in de tuin te herdenken tot een met buren gedeelde 
ruimte. Het zou het begin kunnen zijn van een waardevol 
ontwerpexperiment, maar de presentatie in Z33 geeft de 
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indruk dat dit onderzoek nog in zijn kinderschoenen staat. 
Een ruimtelijke evocatie op ware grootte, die maar liefst 
twee museumzalen vult, aangevuld met materiaalstalen en 
enkele korte persoonlijke verhalen die niet het collectieve, 
maar het individuele wonen illustreren, geven het project 
plots onevenredig veel gewicht.
 Andere installaties zijn spin-offs van langer lopende pro-
jecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor Unie Modell (2013), een 
nieuwe installatie van Architecture Workroom Brussels. 
Deze ‘denktank’ was in 2012 een van de bedenkers van The 
Ambition of  the Territory, de inzending voor het Belgisch 
paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië. Deze 
tentoonstelling, waar Bracke eveneens naar verwijst en die 
ook al in deSingel was te zien, stelde vragen over ruimtelijk 
beleid in Vlaanderen en vroeg aandacht voor het potentieel 
van hybride leefomgevingen waar wonen en werken met 
elkaar vervlochten zijn. Unie Modell concretiseert deze vra-
gen enigszins. De installatie bestaat uit een grote, onder hel-
ling geplaatste kaart van de ruimtelijke omgeving tussen en 
rond de stedelijke kernen van Hasselt en Genk, en vult een 
volledige museumzaal. Enkele transparante vellen plexiglas 
zijn met magneetjes bovenop deze kaart gemonteerd en 
tonen planningsstrategieën voor ‘nieuwe woonlandschap-
pen’. Het gebruik van magneten en plexiglas onderlijnt dat 
het om een work in progress gaat, maar de zaalvullende 
opstelling en de opgeblazen kaart werken die indruk tegelijk 
tegen en geven het geheel eerder een statisch voorkomen.
 Anders dan Dossi of  Architecture Workroom, lijken de 
architecten De Vylder Vinck Taillieu bewust de museale 
context te hebben ontweken. Van dit bureau, dat de jongste 
jaren terecht veel aandacht kreeg, zijn in Atelier à Habiter 
drie projecten te zien. In een hoek van de inkomhal presen-
teren de architecten Home for All, Minna-no-Ié (2011), een 
project dat het huis wil herdenken als een schakeling van 
kamers. De ook op de jongste architectuurbiënnale van 
Venetië getoonde maquette Estee (2012) staat in een 
opslagruimte met metalen lockers. In een technisch atelier 
ten slotte zijn een maquette en tekeningen van de al meer-
maals gepubliceerde Woning Rot-Ellen-Berg (2010) te zien, 
een intrigerende gefaseerde verbouwing die grotendeels 
door de bewoners zelf  is gerealiseerd.
 Vooral dit laatste project toont hoe een huis als atelier 
gedacht kan worden. Bovendien laat het zien, samen met 
enkele andere projecten in de tentoonstelling, dat ook de 
verhouding ontwerper-bewoner daarbij geherdefinieerd 
moet worden. Bij Wikihouse bijvoorbeeld treedt de ontwer-
per niet meer rechtstreeks in dialoog met de bewoner of  
opdrachtgever, maar bedenkt hij op afstand slimme woon-
systemen. Met Woning Rot-Ellen-Berg stellen De Vylder 
Vinck Taillieu zich eerder op als compagnons de route of  

partners in een langdurig maakproces. Observaties zoals 
deze blijven in Z33 echter impliciet. Als tentoonstelling 
met de ambitie bij te dragen aan bewustwording, reflectie 
en oplossingen voor het woonvraagstuk was Atelier à 
Habiter nochtans gebaat geweest met een meer gerichte 
focus op enkele deelvraagstukken. Fredie Floré

p Atelier à Habiter, tot 30 maart in Z33 Huis voor actuele 
kunst, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt (011/29.59.60; 
www.z33.be).

Publicaties
A Book about Collecting and Exhibiting Conceptual 
Art after Conceptual Art. Naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van de Weense Generali Foundation is een 
lijvig boek verschenen over het verzamelen, cureren en ten-
toonstellen van conceptuele kunst. Het is geen toeval dat 
voor dat thema gekozen werd. De private stichting bouwt 
sinds 1988 immers aan een coherente en op conceptuele 
kunst geënte collectie, die zich van praktijken uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig uitstrekt tot hedendaagse kunste-
naars als Ann Veronica Janssens, Joachim Koester en 
Martin Beck. In drie aparte delen, gebaseerd op evenveel 
recente collectiepresentaties, worden visies op de verzame-
ling en op de conceptuele kunst in het algemeen uiteenge-
zet. De delen zijn gespekt met installatiezichten, afbeeldin-
gen van werken en aankoopgegevens. Maar vooral biedt het 
boek een divers palet van hedendaagse denkpistes over de 
conceptuele kunst die voortkomen uit verschillende recente 
symposia. Deze pistes, waarvan ik er hier enkele bespreek, 
hebben elk hun waarde en hun valkuilen.
 Deel 1 van het boek vertrekt vanuit Amazing! Clever! 
Linguistic!, een wat schertsende en pseudodidactische col-
lectiepresentatie gemaakt door curator Guillaume 
Désanges. De tentoonstelling speelt met de vaak dogmati-
sche standpunten van de conceptuele kunst door te voor-
zien in knullige referentietabellen, een ‘wereldkaart’ van de 
kunststroming, of  educatieve, maar overbodige wandtek-
sten – zoals ‘Art at its linguistic turn: the word versus the 
image’. Deze benadering, zo stelt Désanges, is eerder op 
‘liefde en bewondering’ dan op ‘het toevoegen van nog 
maar eens een theoretische laag’ gestoeld. (p. 61) Ze is 
‘geworteld in de idee om het register van het discours te ont-
wrichten […] en de vernuftige retrospectie, die in het heden-
daagse denken over conceptuele kunst bijna conventioneel 
is geworden, tegen te gaan.’ (p. 65) Het leidt geen twijfel dat 
zulk een positie zowel provocatief  als reactionair is; maar 

toch zet ze ook aan tot nadenken over hoe we vandaag 
‘onbevooroordeeld’ met kunst kunnen omgaan. Hoe kun-
nen we de nalatenschap van de conceptuele kunst benade-
ren, zonder haar al meteen in bestaande denkkaders en 
discoursen in te passen?
 Net deze vraag wordt in de volgende bijdragen behan-
deld. In Global Concept stelt Camiel van Winkel dat heden-
daagse kunst een contradictoire en louter toegepaste ver-
werking van de nalatenschap van de conceptuele kunst 
vormt. Volgens de auteur valt hedendaagse kunst te herlei-
den tot een drieledig en banaal designproces: analyse van 
de context, ontwikkeling van het concept, uitwerking van 
het project. (p. 92) Van Winkel herhaalt hier de adorniaan-
se aanklacht tegen een gefetisjeerd rationalisme en concep-
tualisme uit zijn recente boek During the Exhibition the 
Gallery will be Closed. ‘Zelfs kunstenaars die de nalaten-
schap van het conceptualisme verwerpen, baseren hun 
werk onvermijdelijk op een concept – bijvoorbeeld op het 
concept van ‘de schilderkunstige traditie’, ‘intuïtie’ of  
‘expressie’.’ (p. 92) Maar is Van Winkels analyse niet in het-
zelfde bedje ziek? Het historisch determinisme waarmee hij 
de hedendaagse kunst tot een verzameling toegepaste idee-
en reduceert is niet geloofwaardig, en trapt bovendien in de 
val die Désanges’ tentoonstelling probeerde te ontwijken. 
Hedendaagse kunst is intrinsiek postconceptueel; maar dit 
betekent niet dat al haar betekenissen – esthetische, soci-
aal-politieke, historische – binnen een conceptueel register 
gelezen en geïnterpreteerd moeten worden. Integendeel 
zelfs. In zijn bijdrage Conceptual Aesthetics stelt kunsthisto-
ricus Luke Skrebowski dat esthetiek een problematische en 
onopgeloste contradictie bleef  binnen de conceptkunst. Hij 
stelt voor om het ‘esthetische residu’ van het kunstwerk te 
herinterpreteren als ‘een bevrijdend project, een model om 
de instrumentele rede esthetisch omver te gooien’. (p. 136) 
Die emancipatorische waarde van esthetiek kenmerkt de 
interessantste kunst vandaag, maar lijkt volledig afwezig in 
Van Winkels blikveld.
 Het tweede deel van het boek is minder interessant. 
Hoewel de titel The Content of  Form veelbelovend klinkt, ver-
zanden de bijdragen van curator Helmut Draxler en kunst-
critica Sabeth Buchmann, alsook het interview tussen 
Draxler en Hal Foster, snel in theoretische haarkloverij. 
Prikkelender is dan de bespreking van vier eigen, fotocon-
ceptuele werken door Ian Wallace. Hij vertrekt van de con-
tingentie van het kunstwerk en lieert die met de ruimte van 
de studio, die wel vaker opduikt in zijn werk. De kleurenfo-
to’s van een bijna lege studio in Image/Text (1979/2008) 
houden uitspraken in over de complexe en slechts voor-
waardelijke overgang naar een post-studiotijdperk, en over 
de inherente ‘ruimtelijkheid’ van de conceptuele kunst.
 Het derde en boeiendste luik van het boek wordt gevoed 
door de collectiepresentatie Against Method van kunsthisto-
rica Gertrud Sandqvist. Sandqvist refereert in haar opstel-
ling aan het gelijknamige boek van Paul Feyerabend uit 
1975, waarin de ‘irrationele middelen’ van de wetenschap 
– ‘propaganda, emotie, de ad-hoc-hypothese, de aantrek-
kingskracht van allerlei vooroordelen’ – gelauwerd worden. 
(Feyerabend, geciteerd op p. 368) Deze referentie leidt tot 
een mooie selectie conceptuele kunst waaruit het lichame-
lijke, sensuele of  tactiele spreekt, zoals de ‘inventarisatie’ in 
grafiek, tekst en objecten van Mary Kelly’s pasgeboren kind 
in Post-Partum Document (1972-79), of  Lili Dujouries 
Hommage à… I-V (1972), waarin de naakte kunstenares met 
de camera flirt. ‘Wanneer het lichaam of  het lichamelijke 
onderdeel van het werk wordt’, schrijft Sandqvist over deze 
werken, ‘is er sprake van een surplus, iets dat overblijft, iets 
dat niet volledig in een systematisch register van betekenis-
sen ondergebracht of  gecontroleerd kan worden.’ (p. 375) 
De eerder vermelde contradictie tussen concept en esthetiek 
wordt hier dus verder uitgewerkt, en naar termen van affect 
en het lichamelijke vertaald.

architecten de vylder vinck taillieu

Woning Rot-Ellen-Berg, 2010. Foto: Kristof  Vrancken/Z33.
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De tekst Conceptual, Affectual van kunsthistorica Eve Meltzer 
maakt een vergelijkbaar punt. In wat wellicht de meest 
rigoureuze bijdrage van het boek is, bespreekt Meltzer de 
relatie tussen de conceptuele kunst en het structuralisme. 
Ze doet dit aan de hand van de Londense kunstenares Friedl 
Kubelka, die in de jaren zeventig duizenden portretfoto’s 
van zichzelf, haar moeder en haar kind maakte (bijvoor-
beeld door gespreid over een jaar dagelijks een foto te 
nemen). Georganiseerd in een grid spreken de foto’s over de 
compulsieve en repressieve orde die uitgaat van het sys-
teem, maar ook over het ‘menselijk residu’ dat daarbij ont-
staat: ‘Door haar fotografische subjecten aan de reguleren-
de structuur van haar praktijk te onderwerpen, accepteert 
Kubelka niet zozeer de regels van differentie die structura-
listische ideeën karakteriseerden, maar verwerkt ze deze op 
manieren die vervat zitten in de affectieve dimensies van 
haar werk. Het is daar, in de tussenruimte van seriële 
gelaatsuitdrukkingen, in het onzichtbare materiaal dat 
schuilt in de ‘off-frame’ van het raster, dat Kubelka haar sub-
ject representeert.’ (p. 408) Voor Meltzer – net als voor 
Skrebowski – zit de zeggingskracht van de conceptuele 
kunst in die elementen en componenten die ‘buiten het sys-
teem’ vallen. In haar recente en overigens uitstekende boek 
Systems We Have Loved: Conceptual Art, Affect, and the 
Antihumanist Turn bespreekt Meltzer andere kunstenaars 
die het affectieve surplus van conceptuele kunst thematise-
ren, zoals Kelly, Robert Morris en Robert Smithson.
 Een klein minpunt aan dit rijke boek is dat de vele inte-
ressante stukken weinig tot niet teruggekoppeld worden 
naar de verzamelpolitiek van de Generali Foundation. De 
beelden en gegevens van recent verworven werken zijn 
volstrekt geïsoleerd tussen de tekstbijdragen gevoegd. In 
een slottekst doet huidig directeur Sabine Folie nog een 
poging, maar veel verder dan een differentiatie ten aanzien 
van het vorige bestuur raakt ze niet (de Generali 
Foundation scheerde tussen 1988 en 2007 hoge toppen 
onder de leiding van Sabine Breitwieser). Toch kunnen we 
ook de collectie als een ‘systeem’ begrijpen, dat regels 
oplegt vanuit institutionele, politieke en/of  economische 
logica’s. En ook hier wordt het pas écht interessant wan-
neer de regels door eigenzinnige, affectieve en menselijke 
keuzes doorbroken worden. Stefaan Vervoort

p Sabine Folie, Georgia Holz, Ilse Lafer (red.), Ein Buch über 
das Sammeln und Ausstellen konzeptueller Kunst nach der 
Konzeptkunst / A Book about Collecting and Exhibiting 
Conceptual Art after Conceptual Art, verscheen in 2013 bij 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Ehrenstraße 4, 
50672 Köln (0221/205.96.35; www.buchhandlung-wal-
ther-koenig.de).

Erratum
Onder de bespreking De herontdekking van de wereld in Huis 
Marseille (De Witte Raaf nr. 166, rubriek Ondertussen, p. 9) 
stond een foute auteursnaam. Het stuk is van de hand van 
Masha van Vliet (i.p.v. de Vries). Zie ook http://www.dewitte 
raaf.be/artikel/detail/nl/3939

Lezersbrieven
De onbedachtzame blik. Een reactie op Het bedacht-
zame beeld van Hanneke Grootenboer. In nr. 166 van 
De Witte Raaf presenteert de Nederlandse kunsthistorica 
Hanneke Grootenboer haar project Het bedachtzame beeld. 
Volgens haar kan een beeld een denkbeeld zijn dat de inter-
pretatie opschort en nooit tot een definitieve betekenis stolt. 
Dat illustreert ze met een Hollands binnenhuistafereel van 
de zeventiende-eeuwse schilder Hendrick van der Burch: 
Hoekje van een kamer (Berlijn, Gemäldegalerie). 
 Links op dit schilderij zien we een open deur en rechts een 
stoel waarover een bontjakje is gegooid en waarbij twee 
muiltjes staan. ‘Op het eerste gezicht’, zo schrijft de docente 
kunstgeschiedenis, ‘vraagt dit marginale tafereeltje heel 
weinig van de kijker. Er zijn geen symbolen om te ontcijfe-
ren, we krijgen nauwelijks hints die ons ervan zouden over-
tuigen dat het beeld onze aandacht waard is, en toch is het 
een intrigerende voorstelling.’ Haar reactie op het schilderij 
klinkt voor een niet-ingewijde al even zonderling als niets-
zeggend: ‘We worden niet zozeer gevraagd om te interprete-
ren, maar om te peinzen. Is het slechts onze projectie om in 
de constellatie van deze objecten iets tot uitdrukking te 
laten komen? Of  lijkt het schilderij zélf  te peinzen over wat 

het precies bedoelt? Alsof  het beeld niet zozeer iets uitdrukt, 
maar datgene weergeeft wat onuitgedrukt blijft…’
 De pseudodiepzinnigheid van dergelijke postmodernisti-
sche paradoxen dwingt mij steevast tot tegenspraak. De zin-
geving opgeven om het beeld zelf  te laten spreken is een 
zenboeddhistische attitude, die mogelijk geschikt is voor 
een modern abstract doek à la Rothko, maar die alleen maar 
anachronistisch uitpakt bij een zeventiende-eeuws schilde-
rij. Een lege blik is precies wat ons lange tijd blind heeft 
gemaakt voor de verborgen boodschappen die oude schil-
ders bewust in hun schilderijen hebben aangebracht. 
 In zijn Early Netherlandish painting (1953) heeft de icono-
loog Erwin Panofsky aangetoond dat middeleeuwse voor-
stellingen vol zitten met ‘verborgen of  vermomde symbo-
liek’ [concealed or disguised symbolism]. ‘Der gute Gott steckt 
im Detail’, beweerde de Duitse kunsthistoricus Aby 
Warburg. Inderdaad: vrijwel elk detail in oudere religieuze 
schilderkunst is symbolisch geladen. Al in 1934 wees 
Panofsky op hetzelfde verschijnsel in burgerlijke schilder-
kunst: in het huwelijksportret van Arnolfini door Jan van 
Eyck (Londen, National Gallery) zijn alle details van het 
interieur gekozen in functie van het onderwerp. Uit recen-
ter onderzoek blijkt dat de symboliek ook verschijnt bij 
onderwerpen waar de argeloze kijker dat allerminst ver-
wacht: in zeventiende-eeuwse stillevens, landschappen en 
zeegezichten. Wat op het eerste gezicht zuiver naturalisti-
sche voorstellingen zijn, blijken uiteindelijk moraliserende 
allegorieën. Wie dergelijke schilderijen at face value 
beschouwt, dringt niet door tot de betekeniskern. 
 Het is dan ook methodologisch onverantwoord dat de 
kunsthistorica dit zeventiende-eeuwse tafereel niet nader 
analyseert, maar het misbruikt als een voorbeeld van een 
bedachtzaam beeld: een van die beelden ‘die door hun stilte ons 
denken tot stilstand brengen’. Wie weigert naar betekenis te 
zoeken, vindt uiteraard een wittgensteiniaans zwijgen. 
Typisch postmodernistisch wordt dat zwijgen van het beeld 
toch weer gerecupereerd door een ‘denkbeeld’: een filosofisch 
discours dat ons steeds verder van het concrete werk voert. 
 Onbegrijpelijkerwijs doet Hanneke Grootenboer geen 
enkele poging om het schilderijtje in een historische of  
generische context te plaatsen. Dit zeventiende-eeuwse bin-
nenhuistafereel is niet zo uniek als het lijkt. Een soortgelijk 
schilderij zonder menselijke figuren is Les pantoufles (De 
muiltjes, 1654-1662, Parijs, Louvre) van een tijdgenoot 
van Hendrick van der Burch, Samuel Hoogstraten. De 
Franse kunstcriticus Daniel Arasse signaleert dat werkje in 
zijn bekende studie Le détail (1996). Het schilderij is een 
mooi pendant van Hoekje van een kamer: de eenzame slofjes 
staan hier op de drempel van een openstaande deur. Via een 
doorkijkje door niet minder dan drie openstaande deuren 
zien we een kamer met een stoel en een kast met een kande-
laar en een kaars. Net als op het schilderij van Van der 
Burch hangen hier twee schilderijen tegen de wand. Naast 
de tweede deur staat een bezem en hangt een dweil of  een 
stofdoek tegen de wand.
 Daniel Arasse, net als Hanneke Grootenboer een kind van 
zijn tijd, doet geen moeite om al deze details te duiden. 
Volgens hem is het schilderij ‘un pur exercice de la vue, de la 
peinture, et de la vue sur la peinture’ (een zuivere oefening 
van het gezicht, van de schilderkunst, en van het gezicht op 
de schilderkunst). De strategie is doorzichtig: omdat de kunst-
criticus niet precies kan verklaren wat er op het schilderij 
staat, vlucht hij weg in pseudofilosofische algemeenheden.
 Omdat het doek van Hoogstraten meer details bevat, is 
het gemakkelijker te duiden. De bezem en de dweil zijn bete-
kenisvol: ze vormen samen een pars pro toto voor het 
dienstmeisje dat op de drempel van de kamer haar slofjes 
heeft achtergelaten. Een van de twee schilderijen in die 
kamer toont een ledikant met een jongeman in vooraan-
zicht en een jonge vrouw in achteraanzicht. Deze combina-
tie beschrijft duidelijk een liefdesrendez-vous. Zoals de mise-
en-abîme in een roman fungeert het schilderij als een 
verklaring bij het hoofdtafereel. De suggestie is duidelijk: 
het dienstmeisje heeft haar werk in de steek gelaten voor 
haar vrijer (de zoon of  de heer des huizes?). 
 Voor wie nog twijfel zou koesteren over de aard van het 
tafereel, heeft de schilder precies in het midden een kande-
laar met een scheefgezakte en gedoofde kaars geplaatst. Dat 
is een schunnig symbool, want kaarsen waren al lang voor 
Freud fallische symbolen, zoals het Erotisch woordenboek 
(1980) van Hans Heestermans aantoont. Datzelfde woor-
denboek leert ons wat de openstaande deur betekent. 
‘Hielden de meisjes haar slotje zo gesloten,/ Men zou haar 
deurtje zo ligt niet open stooten’, zo luidt een koddig 
opschrift uit de zeventiende eeuw. Het voorbeeld verklaart 
waarom de sleutel op de deur zo prominent in het slot 
steekt. Behalve een vette knipoog bevat het schilderij ook 

een moraal: een vrouw die lichtzinnig het huiselijke werk 
verzuimt, loopt in haar ongeluk.
 De eenzame muiltjes op beide schilderijen zijn ook minder 
onschuldig dan ze eruitzien. Zij verbeelden metonymisch 
het uitkleden dat het voorspel vormt van het minnespel. Dat 
blijkt uit een ander zeventiende-eeuws schilderij: Het mor-
gentoilet (1663, Londen, Buckingham Palace) van Jan 
Steen. De titel is verkeerd gegeven. Door een deuropening 
zien we hier in feite een alkoof  waarin een vrouw haar sok-
ken uittrekt, terwijl haar muiltjes al voor haar op de grond 
liggen. Wat Van der Burch en Hoogstraten alleen maar sug-
gereerden, wordt door de baldadige Steen expliciet getoond: 
de vrouw biedt zich vrijmoedig aan en werpt een uitnodi-
gende blik op ons, voyeurs (die staan op de plaats van haar 
arriverende vrijer). De hypocriete moraal ontbreekt niet: op 
de drempel van het vertrek ligt een omgekeerde luit met een 
muziekboek samen met een doodshoofd. De allegorie is die 
van een vanitas: het spel van de zinnen is vluchtig in het 
aanschijn van de dood.
 De openstaande deur is een sprekend detail, dat de oor-
deelkundige blik op het juiste spoor zet om de erotische zin 
van al deze binnenhuistaferelen te ontcijferen. Een tweede 
schilderij van Jan Steen onthult de verborgen boodschap 
helemaal. Paar in een slaapvertrek (Den Haag, Museum 
Bredius) toont een wellustig slaapkamertafereel. Een man 
met een slaapmuts licht de onderrok op van een meisje dat 
zijn bed beklimt. Daaronder liggen haar twee uitgetrapte 
muiltjes, en op een stoel haar jakje, samen met haar japon 
en kousen. Er kan nu geen twijfel meer bestaan over de 
betekenis van het jakje en de muiltjes op het schilderij van 
Van der Burch: zij symboliseren het uitkleden van de vrouw 
voor de vrijage. Ook in Hollywoodfilms wordt een woeste 
vrijage weleens aangegeven door een travelling over een 
reeks uitgerukte kledingstukken. 
 Het schilderij van Jan Steen maakt aannemelijk dat ook 
ons tafereel zich afspeelt in een slaapvertrek, en dus niet in 
een gang, zoals de kunsthistorica zonder verdere argumen-
tatie aanneemt. Een detail dat ze over het hoofd ziet beves-
tigt dat. Aan de rechteronderzijde zien we een door de schil-
derijrand afgesneden detail, dat we kunnen interpreteren 
als het snijwerk van een rijkelijk versierd ledikant. Een 
soortgelijk ornament zien we ook in de Danaë van 
Rembrandt (Sint-Petersburg, Hermitage). Het zal de lezer 
niet meer verwonderen dat we ook op dat schilderij twee 
muiltjes aan de voet van het bed aantreffen: een metonymie 
voor de vrouw die wacht op de liefde. 
 De interpretatie van de kunsthistorica lijkt onjuist: ‘een 
met bont afgezette bruine satijnen jakje is achteloos over 
een stoel gesmeten, waarschijnlijk door een vrouw die in 
dezelfde beweging ook uit haar muiltjes gestapt is om zich 
door de deuropening te begeven’. Het is onwaarschijnlijk 
dat de vrouw zich al begint te ontkleden voor ze de andere 
kamer binnenloopt. De kamer die we links zien, is trouwens 
geen slaapkamer, maar een salon met een tafel. In feite zien 
we hier een hoek van de slaapkamer. De vrouw heeft de 
deur ontgrendeld, zodat haar vrijer naar binnen kan. 
Vervolgens is ze achteruitgeweken om haar jakje af  te leg-
gen en is ze uit haar muiltjes gestapt om zich op het bed te 
leggen. De moraliserende les wordt door de vanitas boven de 
stoel verduidelijkt: een stilleven met een beker en wild laat 
conventioneel zien dat het genot van de smaak al even kort 
en ijdel is als het genot van de liefde.
 Welke lering kunnen we uit deze lezing trekken? Ten eer-
ste: we mogen een zeventiende-eeuws schilderij zeker niet 
met een moderne blik lezen. Ten tweede: we kunnen de 
voorstelling alleen begrijpen als we alle details geduid heb-
ben. Ten slotte: we moeten de allegorische moraal van het 
geheel ontdekken. 
 De onbedachtzame kunsthistorica doet geen van deze 
drie dingen. Zij leest een oud schilderij aan de hand van 
modieuze denkers, ze veronachtzaamt alle details die de 
situatie verhelderen en ze brengt het denken zo inderdaad 
voorbarig tot stilstand.  Paul Claes
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GULDEN SNEDE      2.2 - 23.3.2014      GALERIE TRANSIT

ZANDPOORTVEST 10 - BE 2800  MECHELEN  T +32 15 336 336  M +32 478 811 441 & +32 475 477 478
www.transit.be - art@transit.be - vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak

JOHAN CRETEN
bij de tentoonstelling is een begeleidende catalogus beschikbaar met tekst van Oscar van den Boogaard

Cultuurcentrum Strombeek 
Gemeenteplein z/n 
1853 Strombeek-Bever

www.ccstrombeek.be

Dagelijks open van 9u00 tot 22u00 
Zondag: open tot 18u00

Gratis toegang

Openbaar vervoer vanaf Brussel 
Noord-/Zuidstation en Brussel 
Centrum: Tram 3 (Esplanade)

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

MUSEUM
CULTUUR

STROMBEEK
GENT

THE EVER CHANGING BODY

DEEL I 11.01—06.02.2014

DEEL II 21.02—17.04.2014
OPENING OP VR 21.02

DEEL III 02.05—25.05.2014
OPENING OP VR 02.05

Karel Appel, Andy Warhol, Chuck Close, Martial Raysse, David Hockney, Evelyne Axell, 
Jacques Charlier, Mark Manders …

Jan Vercruysse, Marie-Jo Lafontaine, Thomas Ruff, Manon De Boer, Jacques Charlier …

Charif Benhelima, Stan Douglas, David Zink Yi, Ahlam Shibli, Mekhitar Garabedian ...

Een project in drie delen over de veranderingen in de artistieke representatie
van de mens en het mensbeeld vanaf de jaren vijftig tot nu

Nieuwe publicaties
• herman de vries & susanne de vries. die wiese / the 

meadow. Eindhoven: Lecturis / Peter Foolen Editions, 
2013. 320 blz. 312 afb. ISBN 978-94-6226-045-0
Het werk van de Nederlandse kunstenaar herman de vries 
(°1931) sloot van 1958 tot 1966 aan bij dat van de Nederlandse 
Nul-beweging. In die periode exploreerde hij vooral het mono-
chrome wit. Wanneer hij in 1970 verhuist naar Eschenau in 
Duitsland, laat hij zich inspireren door oosterse filosofieën en 
de natuur. Zo besluit hij in 1986 om een weiland, gelegen in 
het semiagrarische landschap van het Steigerwald, terug een 
natuurlijke dynamiek te geven. Na enkele essentiële aanplantin-
gen met inheems plantgoed laat hij het terrein aan zijn lot over. 
Het is een vorm van natuurbeheer die teruggaat naar de radicale 
ecologische bewegingen van de jaren 60 en 70 (zie o.a. Natuur 
uitschakelen – Natuur inschakelen van Louis G. Le Roy uit 1973). 
herman de vries plaatst deze contesterende kijk op de natuur 
in een artistieke context. Nu, 28 jaar later, documenteert dit 
fotoboek de natuurlijke ontwikkeling van de weide. De kleuren-
foto’s zijn chronologisch gerangschikt en nemen elk een volle 
pagina in beslag. Als fotograaf  heeft herman de vries consequent 
gekozen voor een neutrale blik. Dikwijls worden de foto’s van de 
weide genomen vanuit eenzelfde standpunt, met de horizon hoog 
in het beeld. Deze overzichtsbeelden worden dan afgewisseld met 
details van de aanwezige plantenrijkdom. Op het eerste zicht lijkt 
het resultaat eendimensionaal, maar bij nader toezien kan het 
boek telkens met een andere blik bekeken worden. De 312 foto’s 
zijn horizontaal afgedrukt in een uniform formaat. Door deze 
serialiteit krijgt de reeks niet alleen een documentair karakter, 
maar wordt ook een deur geopend naar een meer beschouwelijke 
blik. Het boek kan ook bekeken worden als een ode aan het pit-
toreske. De oneindige variatie van groenen, de kleuraccenten van 
bloemen en vruchten, de witte monotonie van het besneeuwde 
terrein, de uitbundigheid van de lente en het variabele licht 
vormen een natuurlijk, harmonieus geheel waar het oog in kan 
verdrinken. Maar ook de tijd speelt een belangrijke rol in de opzet 
van deze publicatie. De uitgevers kozen ervoor om het boek in een 
liggend formaat (oblong) te produceren. Dit verplicht de kijker om 
het boek op een tafel te leggen om het comfortabel te bekijken. Al 
bladerend ziet hij of  zij de seizoenen wentelen. De sequentie van 
de pagina’s evoceert het verloop van de jaren en jaargetijden. 

• Hans-Peter Feldmann. Voyeur. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2014. 265 blz. 800 
afb. ISBN 978-3-86335-479-4
Onder de titel Voyeur verscheen in 1994 een kunstenaarsboekje 
van Hans-Peter Feldmann. Het bevatte talloze zwart-witfoto’s, 
geselecteerd uit de gedrukte massamedia en private fotoverza-
melingen van de twintigste eeuw. De grote variatie van beelden 
en de geconcentreerde manier waarop Hans-Peter Feldmann ze 
monteert op de pagina’s, blijven intrigeren. Nu, twintig jaar later, 
verschijnt een zesde druk. Zoals bij de vorige herdrukken zijn ook 
hier weer de pagina’s herschikt, is de kleur van de cover gewijzigd 
en het lettertype vervangen. Zodoende monden deze herwerkte 
herdrukken uit in een vrolijke, opwekkende boekenreeks. 

• Nina Schleif  (et al.). Reading Andy Warhol. München / 
Ostfildern: Museum Brandhorst / Hatje Cantz Verlag, 
2013. 304 blz. 300 afb. ISBN 978-3-7757-3707-4

De hoeveelheid publicaties over Andy Warhol die aangeboden 
wordt in boekhandels, antiquariaten en op internetsites blijft 
verbazen. Die onoverzichtelijke massa boeken laat vermoeden 
dat alle uithoeken van het oeuvre zijn onderzocht. Het Museum 
Brandhorst in München presenteerde vorig najaar echter een 
tentoonstelling over Andy Warhols artistieke verhouding met 
het boek. De publicatie die verscheen naar aanleiding van deze 
tentoonstelling, behandelt voor het eerst een nogal verwaar-

loosd facet van de Amerikaanse kunstenaar. Zo is het verras-
send om vast te stellen dat Andy Warhol meewerkte aan een 
kleine honderd boeken. In de jaren vijftig was dat vooral in de 
hoedanigheid van illustrator, maar later ontpopte hij zich ook 
tot auteur, kunstenaar, uitgever en fotograaf. Alles samen vormt 
deze productie een erg heterogeen pakket. In zijn illustratief  werk 
voor kinderboeken in de jaren 50 kan men artistieke kwalitei-
ten onderkennen die hij later op een indrukwekkende manier 
vervolmaakte in zijn wereldberoemde kunstwerken. Door het 
hybride karakter van deze boeken kan slechts een handvol van 
zijn publicaties gezien worden als kunstenaarsboeken. Reading 
Andy Warhol presenteert, op een systematische manier, alle boe-
ken waar Andy Warhol bij betrokken was. Naast een tekst, die de 
algemene geschiedenis van Warhols werk met boeken beschrijft, 
bevat deze publicatie ook elf  essays die telkens inzoomen op een 
of  meerdere boeken.

• Willem Oorebeek. Vertikal Klub. Brussel: NN editions, 
2013. 64 blz. 63 afb. 500 genummerde exemplaren.
Vertical Club is een artistiek project dat Willem Oorebeek 20 
jaar geleden initieerde. De inhoud van dit project wordt niet 
toegelicht in dit nieuw kunstenaarsboek onder de titel Vertikal 
Klub. Wel reproduceerde Willem Oorebeek een zestigtal pagina’s 
uit modebladen, tijdschriften, kranten en catalogi waarop telkens 
een persoon te zien is, gefotografeerd ten voeten uit. Hierdoor 
krijgt de kijker/lezer meteen een hint wat het project Vertical 
Club kan inhouden: een reflectie over de menselijke figuur in 
de gedrukte media. De zwart-witafbeeldingen tonen zowel 
anonieme als bekende personen (onder anderen R.W. Fassbinder, 
Danii Minogue en Hamish Fulton). Zonder rekening te houden 
met de achtergrond is over deze beelden een soort administra-
tief  document gedrukt, dat telkens de respectievelijke titel en 
herkomst vermeldt, maar ook een beschrijving omvat van de 
afbeelding en zijn status binnen de ‘Vertical Club’. Door deze dub-
bele bedrukking is veel tekst nauwelijks leesbaar en krijgt men 
aanvankelijk de indruk dat de drukpers zich verslikt heeft tijdens 
het drukken. Het over elkaar leggen van twee druklagen is niet 
zomaar een radicale ingreep. Naast de visuele verwarring creëert 
de kunstenaar ook een specifieke blik op de gedrukte massamedia 
en het medium drukken zelf. 

Samenstelling: Marc Goethals

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

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

SOPHIE NYS  
JEAN-LUC MOULÈNE

ART DUBAI 19 – 22/03/201407/02 — 05/04/2014OPENING 06/02/2014
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Tentoonstellingsagenda

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-vr 11-18u za-zo 14-18u
❑ Patrick Van Caeckenbergh [tot 23/2] 
❑ ‘Simple Present’ – Bert Danckaert [tot 
9/3] ❑ ‘Drawn in Cursive’ – Sean 
Edwards [tot 9/3] ❑ ‘Let me google that 
for you’ – Miks Mitrēvics + Kristēne 
Kursiša [tot 9/3]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Luc Deleu & TOP Office’ [tot 26/1]  
❑ ‘Some Moments Never Sleep’ – 
Herman Van Ingelgem [31/1 tot 8/3]  
❑ Niels Donckers [1/2 tot 8/3]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘Tàpies in the 1960s. Scars of the 
Real’ – Antoni Tàpies [tot 26/1] ❑ ‘Leap 
into the Void’ [30/1 tot 9/3] ❑ Tsuyoshi 
Maekawa [13/3 tot 4/5]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 /  
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ ‘Sneeuwwitje en de zeven Segers 
(exercises in loneliness)’ – Lieven Segers 
[tot 1/3]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Pasticcio’ – Hermann Czech, 
Knapkiewicz & Fickert, Märkli Architekt, 
Hild und K Architekten, Caruso St John, 
BIQ, Bovenbouw [21/2 tot 7/6]  
❑ ‘Projecties. Werk van architectuur-
studenten, -docenten en onafhankelijke 
onderzoeksgroepen’ [12/3 tot 7/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u
❑ ‘A l’infinitif’ – Perinne Lievens [tot 
16/2] ❑ ‘Nouveau nez’ – Alain Rivière 
[tot 16/2]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘De autodidact. Een tentoonstelling van 
NICC met werk van Belgische autodidact 
kunstenaars’ – Paul Van Hoeydonck, 
Francis Alÿs, Marcel Maeyer, Walter 
Swennen, Ria Pacquée, Charlotte 
Beaudry, Pierre Bismuth... [tot 26/1]  
❑ ‘Endwards’ – Jean-Luc Moulène [tot 
23/2]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectie FoMu: Le Lynx’ [tot 8/6]  
❑ Germaine Van Parys & Odette Dereze 
[tot 2/3] ❑ ‘The Sochi Project: An Atlas 
of War and Tourism in the Caucasus’ – 
Rob Hornstra en Arnold Van Bruggen [tot 
2/3] ❑ ‘Editing the News. De bril van de 
fotoredacteur’ – Hans Aarsman, Alfredo 
Jaar, Martijn Kleppe, Paul Qaysi, Frank 
Schallmaier [tot 2/3]

Galerie Marion de Cannière
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88 
do-za 14-18u
❑ ‘Nyx’ – Vadim Vosters [31/1 tot 1/3]  
❑ ‘The eccentric banquet’ – Zoe Walker 
and Neil Bromwich [14/3 tot 26/4]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03 237 11 27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ ‘A Whole Range of Furtively Titillating 
Stereotypes. Curated by Koenraad 
Dedobbeleer’ – Edouard Manet,  
Guy Mees, Valérie Mannaerts, Asier 
Mendizabal, Jessica Warboys, Lili 
Dujourie, Rodney Graham... [tot 8/2]  
❑ Jos de Gruyter & Harald Thys [13/2 
tot 15/3]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / gsm: 
0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘Reflexions (boekpresentatie)’ – 
Robbert Fortgens [9/2 tot 22/3]  
❑ Stijn Bastianen [9/2 tot 22/3]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘A hair’s breadth’ – Lucas Devriendt 
[31/1 tot 1/3] ❑ Dimitar Genchev/Tim 
Breukers [13/3 tot 12/4]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68   / 
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ ‘Statement’ – Peter De Meyer [30/1 
tot 1/3] ❑ Jaromír Novotný [13/3 tot 
13/4]

Heimat projectruimte
Eliaertsstraat 16 – 0486 42 62 33 
do-vr 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘The man who bends rivers’ – Manor 
Grunewald [25/1 tot 9/3]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Duo’s’ – Rik Wouters, 
Emile Claus, Jozef Peeters, Jan Cox, 
Fred Bervoets, Koen van den Broek, 
Anne-Mie van Kerckhoven [tot 20/4]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Painting and Other Stuff...’ – Kerry 
James Marshall [tot 2/2] ❑ ‘Meeting 
Points 2013–2014. Collectief WHW 
(What, How and for Whom): Tienduizend 
listen en honderdduizend trucs’ [tot 16/2] 
❑ ‘Boekpresentatie Kris Fierens’ [tot 
16/2] ❑ ‘El Hotel Eléctrico. Kamers 
Beschikbaar/Wanneer wordt animatie 
beeldende kunst?’ – Bart Prinsen, Javier 
Téllez, Philippe Parreno, Pierre Huyghe, 
Luc Tuymans... [21/2 tot 11/5]  
❑ ‘Narcisse Tordoir – De Roze Spion’ – 
Narcisse Tordoir, Giambattista Tiepolo, 
Armen Eloyan, Willem de Rooij, René 
Heyvaert, Mounira Al Solh, Guy Mees, 
Ed Ruscha... [14/3 tot 25/5]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
di-zo: Sept: 10-19u, Okt-maart: 10-17u
❑ ‘Amabilis insania. De beminnelijke 
waanzin’ – Folkert de Jong [tot 6/4]

Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 – 03 232 42 37 
di-zo 10-17u
❑ ‘Allure Craquelure. Historische 
collectie hedendaags uitgelicht’ – Sarah 
Westphal [tot 21/4]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Computer-Laser-Scratch 
Video’s 1985-1997’ – Raphael Montañez 
Ortiz [1/2 tot 15/3] ❑ ‘2 220’ – Daniel 
Turner [1/2 tot 15/3] ❑ ‘Bruce Conner 
Makes a Sandwich’ [18/2 tot 5/7]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #6’ – Folkert de Jong [tot 
20/4]

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777 
wo-do 14-18u, vr 15-18u, za 14-18u
❑ ‘Chinese Spring #2’ – 223, Ren Hang, 
Chi Peng, Liu Xiaofang [tot 1/3]

Studio Inspiration
Volkstraat 38 – 0479 699 655 
Bezoek op afspraak
❑ ‘Skinscapes: Looking Beyond the 
Epidermis ‘ – Jan Kersschot [tot 15/2]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Armen Eloyan [tot 25/1]  
❑ ‘TVLG_Yard’ – Atelier Van Lieshout 
[tot 25/1] ❑ Peter Rogiers [30/1 tot 
15/3] ❑ Nicolas Provost [30/1 tot 15/3]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Susan Hartnett [22/1 tot 22/2]  
❑ ‘Tropical Nights’ – Johannes Kahrs 
[22/1 tot 22/2] ❑ Dirk Braeckman [6/3 
tot 12/4] ❑ Cristof Yvoré [6/3 tot 12/4]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Dialoog’ – Julien Coulommier – 
Maurice Wyckaert [26/1 tot 9/3]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 /  
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Eindejaars tentoonstelling: 
Hedendaagse kunst in confrontatie met 
grafiek van Maurice Langaskens 
(1884-1946)’ – Jacques Charlier, Eva 
Delvaux, Tomek Kawiak, Juan 
Paparella.... [tot 23/2]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Written on Tablets of Flesh’ – Erik 
Bünger [2/2 tot 30/3] ❑ ‘50 Tablotins 
musiqués’ – Joëlle de la Casinière [2/2 
tot 30/3]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Empilement’ – Maren Dubnick [tot 
2/3]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Politricks. Power, propaganda, 
populism & patriotism’ – Benj Gerdes/
Mark Wallinger, Ghalia Elskrabi / Lauren 
Alexander, Marta Popivoda, Superamas, 
Marijke de Roover, Annie Kevans [7/2 tot 
29/3]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Indomania. Europalia India’ [tot 26/1] 
❑ ‘The Fluxus Wall’ – Jonas Mekas [tot 
26/1] ❑ ‘Nautilus. Navigating Greece’ 
[tot 27/4] ❑ ‘Francisco de Zurbarán. 
Meester uit de Spaanse Gouden Eeuw’ 
[29/1 tot 25/5] ❑ ‘Towards the Ground’ 
– Cristina Iglesias [29/1 tot 25/5]  
❑ ‘As sweet as it gets’ – Michaël 
Borremans [22/2 tot 3/8]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Indian Studio’ – Johan Muyle [tot 9/2] 
❑ Hamza Halloubi [tot 9/2]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ Xaveer De Geyter Architects [tot 
26/1] ❑ ‘Artiste des droits humains’ – 
Françoise Schein [21/2 tot 4/5]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘De potten van établissement’ [tot 9/2] 
❑ ‘Michael’ – David De Tscharner & 
Benoît Plateus [tot 9/2]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘Only Exceptions ‘ – Lewis Baltz [tot 
30/3]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘The Anabasis & The Ugly One’ – Eric 
Baudelaire [tot 25/1] ❑ Suzan Frecon 
[tot 25/1] ❑ Sophie Nys – Jean-Luc 
Moulène [7/2 tot 5/4]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Postscript II (Berlin)’ – Tris 
Vonna-Michell [tot 25/1] ❑ ‘Olga was 
born January 10’ – David Horvitz [tot 
25/1]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘There are two deserts’ – Ludovic 
Sauvage [26/1 tot 16/2]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Splash, Can And Cock’ – Carl Palm, 
Jakup Auce [tot 15/3]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00 
di-vr 9u30-17u za-zo 10-17u
❑ ‘Ramayana. Indiase miniatuurkunst uit 
het National Museum New Delhi’ [tot 
18/5]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Sculptuur na 1945. De keuze van de 
conservatoren’ – Carl Andre, Luc Deleu, 
Dan Flavin, Henry Moore , Jan 
Vercruysse... [tot 9/3] ❑ ‘Museum to 
scale 1/7. Een initiatief van Ronny Van de 
Velde, vorm gegeven door Wesley Meuris’ 
– Ann Veronica Janssens, Michel François, 
Johan Muyle, Luc Deleu... [tot 2/2]  
❑ ‘De erfenis van Rogier van der Weyden. 
De schilderkunst in Brussel, 1450-1520’ 
[tot 26/1] ❑ ‘India in beeld. De 
pioniers fotografen (1850-1910)’ [tot 9/3]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘Figures, landscapes & time’ – Peter 
Hutton [tot 1/2]

Le Salon d’Art
81 rue de l’Hôtel des Monnaies 
02 537 65 40 
ma-vr 14-18u30 za 9u30-12u / 14-18u
❑ ‘Dynamique des danses – Oeuvres 
récentes’ – Gundi Falk [tot 15/3]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Saint Jerome’ – José María Sicilia, 
Susan Collis, Claudio Parmiggiani, Jorge 
Méndez Blake, Fabrice Samyn... [tot 
22/3]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Sculptures of the American dream’ 
– Duane Hanson (1925-1996) [20/2 tot 
25/5]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u of op afspraak
❑ ‹à demain› – Isabel Baraona [14/2 tot 
12/4]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘So Far So Good’ – Walter Swennen 
[tot 26/1] ❑ ‘The Body Decides’ – Franz 
Erhard Walther [21/2 tot 11/5]  
❑ ‘This Day @ Ten’ – Akram Zaatari 
[21/2 tot 27/4]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ David Hammons / David Altmejd, Roni 
Horn, Didier Vermeiren, Danh Vo [tot 
22/2] ❑ Jan Vercruysse [27/2 tot 29/3]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Jours de guerre (1960-2001). Un 
choix dans les collections du Musée’ – 
Marc Riboud, Philip Jones Griffiths, 
Leonard Freed, Josef Koudelka, Dick 
Durrance... [25/1 tot 18/5] ❑ ‘Le conflit 
intérieur ‘ – Gilles Caron [25/1 tot 18/5] 
❑ ‘Charleroi’ – Claire Chevrier [25/1 tot 
18/5]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘Three Blind Mice’ – Dan Colen, Nate 
Lowman, Rob Pruitt [2/2 tot 23/3]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ Michel Seuphor 
(1901-1999) [tot 9/3]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Fata Morgana’ – Leon Vranken, 
Benoit Platéus, Marcel Berlanger, Wim 
Catrysse, Koenraad Dedobbeleer... [tot 
6/4]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017]  
❑ ‘Martin Scorsese / i.s.m. het 
Filmfestival Gent’ [tot 26/1] ❑ ‘Painted 
Performances’ – Martin Uvijn [21/2 tot 
6/4]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘We are here again’ – Juliana 
Borinski, Cecilia Jaime, Quinten De 
Bruyn, Alice De Mont, JesseRobot, 
Juanan Soria, Egon Van Herreweghe, 
Saar De Buysere, Hallveig Ágústsdóttir, 
Juan Paparella [tot 25/1] ❑ Lucia 
Sammarco Pennetier [8/2 tot 8/3]  
❑ Hallveig Agústsdóttir [8/2 tot 8/3]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Philippe Van Wolputte, Laura Maes, 
Stephen Verstraete, Aernoudt Jacobs, 
Jasper Rigolle... [2/2 tot 23/2]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33 
wo-vr 14-18u za 12-18u
❑ ‘I Told You So. The World Is Flat’ – Jan 
Verbruggen [tot 31/1] ❑ ‘00:00:01 – a 
split second -’ – Manor Grunewald, Kiki 
Smith, Eva Schlegel, Max Pinckers, Joey 
Kötting... [21/2 tot 26/4]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Playground Pleasure’ – Christophe 
Malfliet [tot 9/2] ❑ Pavel Braila [16/2 
tot 23/3]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Wim Carrein, Marie-Jeanne De Smet, 
Tim Peeters… (enkel op afspraak)’ [tot 
30/1] ❑ ‘Fotokabinet’ – Hans 
Vandeweghe [tot 30/1] ❑ ‘Hommage aan 
Inge. Foto’s van Jan Vandenabbeel, 
Meltem Elmas, Evi Breuer (enkel op 
afspraak)’ [15/2 tot 22/2] ❑ ‘Quatre 
mains. Tekeningen en schilderijen’ – 
Reniere & Depla [28/2 tot 5/4]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘IM-EX PLICIT / curator: Luc 
Derycke’ – Ricardo Brey, Ida Ekblad, 
Michael Fullerton, Willem Oorebeek, 
Joris Ghekiere, Juliao Sarmento… [tot 
9/2] ❑ ‘Summary: fox, milk, smoke’ – 
Kasper Bosmans [16/2 tot 23/3]  
❑ ‘Kawagoopa!’ – Rein Dufait [16/2 tot 
23/3] ❑ ‘Interpunction #6’ – Stefanie De 
Vos [16/2 tot 23/3]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘A way of removing an element that 
interferes with the subject’ – Zachary 
Formwalt [tot 26/1] ❑ ‘A proposal to set 
CH4 · 5.75H2O on fire (work in process)’ 
– Pratchaya Phinthong [tot 26/1]  
❑ Rana Hamadeh [8/2 tot 23/3]  
❑ Hamza Halloubi [8/2 tot 23/3]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Carole Vanderlinden [tot 2/3]  
❑ German Stegmaier [tot 2/3]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Oorlog en Trauma’ – Ronald Ophuis, 
Rik Wouters, Jan Vanriet, James 
Nachtwey... [tot 30/6]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules 
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer, 
George Grosz... [tot 1/7/2017]  
❑ ‘Géricault. Fragmenten van 
mededogen’ – Théodore Géricault 
(1791–1824) / Johann Heinrich Füssli, 
Francisco Goya, Eugène Delacroix, 
Adolph Menzel... [22/2 tot 25/5]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Praise of Folly’ – Javier Téllez [tot 
26/1] ❑ ‘Casino Noir’ – Florian Auer [tot 
26/1] ❑ ‘Museum for a Small City. The 
S.M.A.K. collection presented, 
(re)-viewed and (re)-visited. Een 
tentoonstelling door Richard Venlet’ [tot 
26/1] ❑ ‘Re: Painted | Schilderijen uit de 
collectie’ – Luc Peire, Henri Michaux, 
Francis Bacon, Konrad Lueg, Marlene 
Dumas, Mary Heilman, Luc Tuymans... 
[25/1 tot 27/4] ❑ ‘Ain’t Painting a Pain’ 
– Richard Jackson [1/3 tot 1/6]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ Raphaël Buedts (1946–2009) [tot 
23/2] ❑ ‘Weerklank’ – Roel Goussey, 
Rebecca Dufoort, Frank Van Hiel... [tot 
23/2] ❑ Dieter De Lathouwer & 
Annelies de Mey [tot 23/2]  
❑ Luc Coeckelberghs, Alice De Mont, 
Mira Sanders, Michael Van Den Abeele 
& Freek Wambacq, Shelley Meert... 
[28/2 tot 13/4] ❑ Anne-Sophie 
Costenoble [28/2 tot 13/4] ❑ Kees 
Barten & Frans Van Roy [28/2 tot 13/4]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Hidden/Conflict. Beelden in de marge, 
documentaire en kunst’ – Lieven Nollet, 
Lien Nollet & Fabien Delathauwer, Arno 
Roncada, Danny Devos, Hans Claus... 
[tot 2/3]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘Uitsluitend originele zeefdrukken en 
objecten’ – Panamarenko [26/1 tot 28/2]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘The Ambition of the Territory: Atelier 
à Habiter’ – architecten de vylder vinck 
taillieu, Studio Makkink & Bey, 
Architecture Workroom Brussels, Thomas 
Lommée & Christiane Hoegner, Rotor... 
[tot 30/3] ❑ ‘Sense of Sound’ – Gert 
Aertsen, Christoph De Boeck, Aernoudt 
Jacobs, Stéfan Piat, Katerina Undo, 
Jeroen Uyttendaele, Jeroen Vandesande 
[2/3 tot 22/6]

LIVE #1

Karl Philips
       PRESENTATION Trojan Horses 2014
An installation — calendar — publication about 
a one-year scenography.

Adrien Tirtiaux 
   BOOK LAUNCH  Space is Time 2014  
The second volume from a series of 
three publications on the artist’s work
from the past ten years.
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Afterwards, art historian Maïté 
Vissault will instigate a public 
discussion of both presentations.

Extra City Kunsthal     Eikelstraat 25 
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From 7 — 9 pm                         
31.01.2014

Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere 
initiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes ver-
meldingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

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

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Europalia India. Living Objects – 
Made for India ‘ [tot 16/2] ❑ ‘Lightings’ 
– Alvar Aalto [9/2 tot 4/5]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Zone de fauchage tardif’ – Lise 
Duclaux [tot 31/7] ❑ ‘Les Pierres des 
arbres’ – Giuseppe Penone [tot 31/7]  
❑ ‘Phantasmagoria’ – Tony Oursler [tot 
23/2] ❑ ‘Extravagant Traveler’ – Frédéric 
Platéus [9/2 tot 4/5]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ Gust Romijn [tot 2/3] ❑ ‘Park + Ride: 
winterexpositie’ – Jacobus Kloppenburg, 
Marcin Dudek, Lin Gerritse, Johan 
Opstaele, David Rauer... [tot 1/4]

Knokke

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50 
vr, ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Sculpturen I’ – Jan De Cock, Marcel 
Duchamp, Ann Veronica Janssens, 
Panamarenko, Reinhard Mucha, Koen 
Theys, Didier Vermeiren [tot 9/2]

Stephane Simoens contemporary 
fine art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90 
❑ Laurent Da Sylva [tot 4/2]

Lessines

Musée Nicolas
Chaussée de Grammont 14 
068 33 52 83 
❑ ‘En permanence: Oeuvres de 
NICOLAS’ – Nicole Baeyens 

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘Michiel Coxcie (1499-1592). De 
Vlaamse Rafaël’ [tot 23/2]  
❑ ‘De schoonheid van het lijden. 
Sint-Sebastiaan tussen heden en 
verleden’ – Josse Van der Baren (ca. 
1560-ca. 1604) / Philippe Vandenberg 
(1952-2009) [tot 2/3] ❑ ‘The Space 
Age’ – Aleksandra Mir [tot 16/2] ❑ ‘Arm 
en erg hard’ – Gerard Herman [tot 23/3]

Universiteitsbibliotheek KUL
Ladeuzeplein 21 – 016/32.46.60 
ma-vr 9-18u za 9-12u
❑ ‘The Prélude Pathétique/i.h.k.v. 
tentoonstellingsreeks LUCA School of 
Arts. Curator: Wim Lambrecht’ – Luc 
Coeckelberghs, Dan Van Severen, 
Michaël Van den Abeele, Greet Billet, 
Michaël Borremans, Sophie Nys & Danai 
Anesiadou, Luc Tuymans... [tot 31/1]

Liège

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5  
0475 90 52 26 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ Jacques Lizène, Jacques Halbert, 
Capitaine Lonchamps, Emilio 
López-Menchero [tot 3/3]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘3-talig, getekend. Eugène Leroy – 
(James Ensor) – Roger Raveel’ [tot 9/2]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Restricted Area’ – Wim Catrysse [25/1 
tot 6/4]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Restricted Area’ – Wim Catrysse [25/1 
tot 6/4]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Gulden Snede’ – Johan Creten [2/2 tot 
23/3]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – Ensor, Spilliaert, 
Vantongerloo, De Keyser, Swennen, 
Dujourie... [tot 18/2] ❑ Léon Spilliaert 
[tot 22/10/2015] ❑ ‘Conversation Piece. 
Recente aanwinsten en werken in 
langdurige bruikleen’ – Jacqueline 
Mesmaeker, Aglaia Konrad, Lili Dujourie, 
Valérie Mannaerts, Jan Vercruysse, Guy 
Mees, Benoit Platéus... [tot 14/12] ❑ 

‘Cinema Joostens – Episode I’ – Paul 
Joostens (1889–1960) [1/3 tot 15/6]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak) / 
vakantieperiode: enkel op afspraak: 8/7 
tot 19/7, gesloten: 22/7 tot 16/8
❑ ‘Collector’s Room #5 – Pleasure’ – 
Michaël Aerts, Georg Baselitz, Enrique 
Marty, Stephan Balkenhol, Matthew 
Lutz-Kinoy... [5/2 tot 16/3] ❑ ‘Structures 
for Viewing’ – Günther Förg, Melissa 
Gordon, Imi Knoebel, Shirana Shahbazi 
[5/2 tot 16/3] ❑ ‘Modern Surfaces’ – 
Melissa Gordon [5/2 tot 16/3]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u
❑ ‘Markante aanwinsten 2006-2013’ 
– Eugène Laermans, Georges Tribout, 
James Ensor, Franck Brangwyn, Odilon 
Redon, Fernand Khnopff... [1/3 tot 25/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Krystal Fontaine. Installation, dessins 
& peintures ‘ – Sylvie Macias Diaz [tot 
9/3]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘The Ever Changing Body – Deel I’ – 
Asger Jorn, Chuck Close, Andy Warhol, 
Jonas Mekas, Jacques Verduyn, Valerio 
Adami, Mark Manders... [tot 6/2]  
❑ Daan Verzele [tot 6/2] ❑ ‘In de wind / 
kunstenaarsvlag’ – Erwan Mahéo [tot 
25/5] ❑ ‘The Ever Changing Body – Deel 
II’ – Thomas Ruff, Marie-Jo Lafontaine, 
Manon De Boer, Jan Vercruysse, Jacques 
Charlier... [21/2 tot 17/4] ❑ Jonathan 
Paepens [21/2 tot 17/4]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
do-zo 14-18u
❑ ‘grenzen/loos’ – Klara Lidén, Marcel 
Broodthaers, Javier Téllez, Els Opsomer, 
Arno Roncada... [tot 9/3]

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Olieverf op linnen en gemengde 
technieken op Japans papier’ – Rita 
Vansteenlandt [tot 5/2/2015]  
❑ ‘Beeldhouwwerken in brons en 
Belgische blauwsteen’ – Eddy Walrave 
[tot 15/2/2015]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Stasis’ – Ruben Bellinkx [tot 2/3]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82 
vr-zo 14-18u
❑ Hans Demeulenaere  – Alice De Mont 
– Robin Vermeersch [tot 16/2]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Nancy Graves Project & Special 
Guests’ [tot 16/2] ❑ ‘Cabaret Crusades. 
The Horror Show File ‘ – Wael Shawky 
[tot 26/1]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘GeheimnisNatur’ – Franz Gertsch [tot 
16/2] ❑ JR [1/3 tot 29/6]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Power of the Powerless’ – Maja 
Bajeviē, Teresa Margolles, Metahaven, 
Rabih Mroué, Bettina Pousttchi... [tot 
9/2]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
1/4-30/9: di-vr 11-18u za-zo 10-18u 
1/10-31/3: 11-17u
❑ ‘Das Schweigen der Junggesellen’ – 
Caroline Bachmann / Stefan Banz [16/2 
tot 27/4]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030.200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Lens-based sculpture. Die 
Veränderung der Skulptur durch die 
Fotografie’ – Marcel Duchamp, Umberto 
Boccioni, Raymond Duchamp-Villon, John 
Chamberlain, Bruce Nauman, Valie 
Export, Hermann Pitz... [24/1 tot 21/4]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-19u
❑ ‘Traumprotokolle’ – Hanna Schygulla 
[1/2 tot 30/3]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘mein reklame-fegefeuer: Herbert 
Bayer and Graphic Design in Germany, 
1928-1938’ [tot 24/2]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Chamber Music (Vestibule)’ – Ari 
Benjamin Meyers [tot 28/4] ❑ ‘Painting 
forever! Hügel und Zweifel’ – Franz 
Ackermann [tot 31/3] ❑ ‘Vienna-Berlin. 
The Art of Two Cities. From Schiele to 
Grosz’ [tot 27/1] ❑ ‘The IBB-
Videolounge’ – Nevin Aladag [tot 3/2]  
❑ ‘This Sweetness Outside of Time. A 
Retrospective of Paintings, Objects, 
Books and Films from 1959 to 2014’ – 
Dorothy Iannone [20/2 tot 2/6]  
❑ Markus Draper [20/2 tot 1/9]  
❑ ‘The IBB-Videolounge’ – Patrycja 
German [5/3 tot 31/3]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘The Return of the Axum Obelisk ‘ 
– Theo Eshetu [1/2 tot 15/3]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51  
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘The End of the 20th Century. The Best 
Is Yet to Come. A Dialogue with the 
Marx Collection’ – Joseph Beuys, Andy 
Warhol, Marcel Broodthaers, Jason 
Dodge, Joachim Bandau,Isa Genzken... 
[tot 30/3] ❑ ‘Wall Works’ [tot 31/8]  
❑ ‘The Secret Block for a Secret Person 
in Ireland, 1945-1976’ – Joseph Beuys 
[tot 31/8] ❑ ‘Official Welcom. Ankäufe 
der Stiftung des Vereins der Freunde der 
Nationalgalerie für Zeitgenössische 
Kunst’ – Bernadette Corporation, Cosima 
von Bonin, Andrea Fraser, Jutta Koether, 
Michael Krebber, Christopher Williams, 
Heimo Zobernig [tot 31/8] ❑ ‘Ernste 
Spiele (2009-2010)’ – Harun Farocki 
[6/2 tot 13/7]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Photographs 1968–2013’ – Barbara 
Klemm [tot 9/3]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Brazilian Modernism 1940-1964. 
Photographs from the Instituto Moreira 
Salles’ – José Medeiros, Thomaz Farkas, 
Marcel Gautherot, Hans Gunter Flieg 
[tot 27/4] ❑ Helmut Newton [tot 25/5]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Ausweitung der Kampfzone. 
1968-2000. Die Sammlung Teil 3’ – Andy 
Warhol, Katharina Sieverding, Wolfgang 
Tillmans, Joseph Beuys... [tot 31/12] 
❑ K. O. Götz [tot 2/3]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Hannah-Höch-Preis 2013: Über die 
Freundschaft’ – Andreas Slominski [tot 
26/1] ❑ ‘Conversation Pieces’ – Ana 
Luiza Dias Batista, Carla Ianni, Paulo 
Nazareth, Beto Shwafaty... [tot 24/1] 
❑ ‘Give Us The Future’ – Bettina 
Hutschek, Sabina Maria van der Linden, 
Ming Wong, Niklas Goldbach, Pia Linz... 
[1/3 tot 20/4] ❑ Kajsa Dahlberg [4/3 tot 
18/4]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘To Open Eyes. Art and Textiles from 
the Bauhaus to Today’ – Benita 
Koch-Otte, Sonia Delaunay, Anni Albers, 
Aiko Tezuka, Sigmar Polke, Richard 
Tuttle, Rosemarie Trockel... [tot 16/2]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Brian Jungen [tot 2/2] ❑ Claire 
Hooper/Alexandra Bachzetsis [22/2 tot 
18/5]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘1914. The Avant-Gardes at War’ – 
Beckmann, Dix, Kandinsky, Klee, 
Lehmbruck, Malevich, Picasso... [tot 
23/2] ❑ ‘Missing Sons’ [tot 23/2]  
❑ ‘Echoraum: A Great Exhibition’ [tot 
23/2] ❑ ‘Villa Romana 1905–2013. The 
Artists House in Florence’ [tot 9/3]  
❑ Florenz! [tot 9/3]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Transfer Korea – NRW’ – Jan Albers, 
Luka Fineisen, Kyungah Ham, Seung 
Jung, Yeondoo Jung, Sascha Pohle... [tot 
9/2] ❑ Juan Uslé [tot 25/5] ❑ Tatiana 
Trouvé [tot 4/5]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u
❑ ‘Key Works/Private Portraits’ – 
Wilhelm Lehmbruck [tot 26/1] ❑ 
‘Moving Sculptures’ – Jean Tinguely, Pol 
Bury, Nam June Paik, Lynn Hershman... 
[tot 26/1] ❑ ‘Giacometti. Signatures of 
People’ [tot 26/1] ❑ ‘Images of upheaval. 
Expressionism and Lehmbruck’ [tot 9/2] 
❑ ‘Eldorado. For Heinz Trökes’ 100th 
Birthday’ [tot 26/1]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Paintings’ – Fred Thieler (1916-1999) 
[tot 2/2]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Darkroom’ – Zilvinas Kempinas [tot 
26/1] ❑ ‘Avant-garde in Motion’ – 
Alexander Calder [tot 26/1] ❑ ‘Art in the 
Plural’ – Gerhard Richter [15/2 tot 9/3]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 21/9] 
❑ ‘The Missing String’ – Susan Philipsz 
[tot 6/4]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Collagierte Skulpturen’ – Isa Genzken, 
Rachel Harrison, Manfred Pernice [tot 
22/2]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Master Students II. Master students 
from Prof. Katharina Fritsch’s Master 
Class’ [tot 26/1] ❑ ‘How to respect the 
space. Academy of Arts’ class of stage 
design at KIT’ [8/2 tot 16/2]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Close by in the distance’ – Marijke van 
Warmerdam [1/2 tot 16/3]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ Candida Höfer [tot 9/2] ❑ ‘Spot on: 
Schwermetall’ – Christian Keinstar, 
Richard Serra, Robert Morris [tot 1/6] 
❑ ‘Spot on: Ursula Ott’ [tot 1/6] ❑ ‘Spot 
on: Mounir Fatmi ‘ [tot 1/6] ❑ ‘Spot on: 
Alfred Flechtheim.com/Kunsthändler der 
Avantgarde’ [tot 2/2] ❑ ‘Spiegel der 
Seele. Landschaftsdarstellungen 
deutscher Künstler der Romantik’ [tot 
26/1] ❑ ‘5 Jahre Sammlung 
Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast’ 
– Georg Herold, Alexandra Bircken, 
Christopher Williams, Tal R... [tot 2/3] 
❑ ‘Die Grosse Kunstausstellung NRW 
2014’ [16/2 tot 9/3]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Corporate Design: The pioneer of logo 
design’ – Wilhelm Deffke (1887–1950) 
[tot 26/1] ❑ ‘30 Years of Support for 
Artists by the Krupp-Stiftung’ – Robert 
Kusmirowski, Marko Luliē, David 
Maljkoviē, Shahryar Nashat, Paulina 
Olowska, Kirsten Pieroth [tot 26/1] 
❑ ‘There Are Some Who Are in Darkness. 
Works from the Olbricht Collection, 
Selected by the Artist’ – Taryn Simon [tot 
2/3] ❑ ‘Everything Is Nothing without Its 
Reflection. A Photographic Pantomime 
(2013)’ – Douglas Gordon [tot 2/3] 
❑ ‘Pictures among Friends. The Ernst 
Scheidegger Collection’ – Robert Capa, 
Henri Cartier-Bresson, George Rodger, 
Ruth Orkin... [tot 16/2]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Schnee schnell Schnee Du bleiches 
Reh’ – Stefan Panhans [tot 16/2] ❑ 
‘What Use Are Pictures? Utilizations of 
Photography’ [tot 16/2] ❑ Hamish Fulton 
[9/3 tot 8/6]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Being Here & Being Thus. Sculpture, 
Object & Stage’ – Sofia Hultén, Andrea 
Winkler, Michael E. Smith, Sandra 
Havlicek, Peter Buggenhout... [24/1 tot 
13/4]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘The Great Labyrinth’ – Hélio Oiticica 
(1937–1980) [tot 2/2] ❑ ‘ars viva 
2013/14. Truth/Reality’ – Björn Braun, 
John Skoog , Adrian Williams [8/2 tot 6/4]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Amelie von Wulffen [tot 2/2] ❑ Mike 
Bouchet & Paul McCarthy [15/2 tot 20/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Theodore Gericault: Images of Life 
and Death’ [tot 26/1] ❑ ‘Late works’ 
– Philip Guston [tot 2/2] ❑ Roni Horn 
[tot 26/1] ❑ ‘Esprit Montmartre. 
Bohemian Life in Paris around 1900’ 
[7/2 tot 1/6] ❑ ‘Home, Away and Outside’ 
– Tobias Rehberger [21/2 tot 11/5]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Mondrian. Colour’ – Piet Mondrian 
(1872–1944) [1/2 tot 11/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Crossing the Elbe’ – Anthony McCall 
[tot 22/3] ❑ ‘Retrospektive’ – Guy 
Bourdin (1928–1991) [tot 26/1] ❑ 
‘Second Sight. Hommage to Leonore 
Mau’ [1/2 tot 23/3] ❑ ‘Late works’ – 
Philip Guston [22/2 tot 25/5]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Beauty of the Line. Stefano della 
Bella as a Draughtsman’ [tot 26/1] ❑ 
‘Serial Attitudes. Repetition as an 
artistic method since the 1960s’ [tot 
25/5] ❑ ‘Drawn on Stone. French 
Lithographs from the Hegewisch 
Collection and Departmentof Prints and 
Drawings’ [tot 9/3] ❑ ‘Line as Object’ 
– Gego. Gertrud Goldschmidt 
(1912–1994) [tot 2/3] ❑ ‘One more than 
one’ – Eva Hesse (1936–1970) [tot 2/3] 
❑ ‘Feuerbach’s Muses – Lagerfeld’s 
Models’ [21/2 tot 15/6]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘The House of Horrors’ – Sturtevant 
[tot 2/2] ❑ ‘Prints and Drawings’ – 
Edvard Munch [tot 26/1] ❑ ‘From 
Kollwitz to Picasso – The Ernst-Joachim 
Sorst Collection’ [tot 2/2] ❑ ‘Alfred 
Flechtheim.com. Kunsthändler der 
Avantgarde’ [tot 16/2] ❑ ‘Mrs. Raab 
wants to go home. 2009-2012’ – Zoltán 
Jókay [tot 16/3] ❑ ‘Report. Artistic 
Strategies of Documentation in the 
1960s and 1970s’ [12/2 tot 25/5] ❑ 
‘Every possible thing that interests us. 
The text collections of Kurt Schwitters’ 
[12/2 tot 25/5] ❑ ‘tour’ – Michael 
Raedecker [9/3 tot 15/6]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Disturbing the Peace. Forays into the 
worlds of collages’ – Kurt Schwitters, 
Paul Joostens, Jean Arp, Arman, Jean 
Tinguely, Sigmar Polke, Anna 
Oppermann, Isa Genzken, Erik van 
Lieshout... [tot 26/1] ❑ ‘52 Weeks, 52 
Cities’ – Iwan Baan [tot 16/2] ❑ 
‘Booster. Art sound machine’ – Nik 
Nowak, Jean Tinguely, Lothar 
Baumgarten, Wolfgang Tillmans, Tamara 
Grcic... [15/2 tot 1/6]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘What Were You Expecting, Mr. 
Milquetoast, a Plot?’ – Vittorio 
Brodmann, Calla Henkel & Max Pitegoff, 
Sanya Kantarovsky, Liz Magic Laser, Ola 
Vasiljeva [24/1 tot 30/3]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Generosity. Donations and Loans to the 
ZKM Collection’ [tot 2/3] ❑ ‘Holography 
from the ZKM collection’ [tot 5/10] 
❑ ‘The Gernsback Prophecy / Father of 
Science Fiction’ [tot 2/3] ❑ ‘Installations, 
Objects, Performances’ – Sasha Waltz [tot 
30/1] ❑ ‘World Tour. German Art en 
Route. Works from the ifa Art Collection 
1949−till the Present’ [tot 2/3] 
❑ ‘Typemotion. Type as Image in 
Movement’ [tot 2/3] ❑ ‘Portraits’ – 
Marion Kalter [tot 26/1] ❑ ‘Silent Piece’ 
– Marion Kalter [tot 26/1] ❑ ‘Global 
Activism’ [tot 30/3] ❑ ‘Smart Pistols ‘ – 
Kata Legrady [tot 30/3] 
❑ ‘Cryptologicum. Understanding 
cryptography’ [12/2 tot 14/2]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ Astrid Nippoldt [tot 2/2] ❑ Llyn 
Foulkes [tot 2/3]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ ‘F.E.S.T.A.’ – Pietro Roccasalva [8/2 
tot 23/3]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Adjusted’ – Louise Lawler [tot 26/1] 
❑ ‘Not Yet Titled. New and Forever at 
Museum Ludwig’ [tot 26/1] ❑ ‘I Never 
Learn’ – Oscar Tuazon [15/2 tot 13/7]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Hochofenwerke ‘ – Bernd und Hilla 
Becher [tot 26/1] ❑ ‘Die Verzauberung 
der Welt. Die Klassik des Tanzes von 
1713–1913’ [tot 10/8] ❑ ‘Geld regiert 
die Welt. Perspektiven von Jung und Alt’ 
[21/1 tot 20/3]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Secrets of the Painters. Cologne in 
the Middle Ages’ [tot 9/2] ❑ ‘Timpano / 
Presentation in the Gallery of Medieval 
Painting’ – Sarah Westphal [tot 2/2] 
❑ ‘Piranesi’s Antiquity – Findings and 
Polemics’ [tot 26/1] ❑ ‘Treasures from 
the Jesuit Collection I: The Drawings of 
Giulio Cesare Bedeschini’ [14/2 tot 4/5]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zugaben: Sammlung Freunde der 
Kunstmuseen Krefeld 1983-2013’ – 
Harald Klingelhöller, Hermann Pitz, 
Thomas Schütte, Zvi Goldstein, Sigmar 
Polke... [tot 16/2] ❑ ‘Grad der 
Gewissheit’ – Alicja Kwade [tot 16/2] 
❑ ‘More Mies. 8th Krefelder 
Architekturtage. Mies van der Rohe and 
the Bauhaus’ [21/2 tot 23/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘13 Räume. Eine Biografie in Kleidern’ 
– Zilla Leutenegger [tot 12/2] 
❑ ‘Propaganda für die Wirklichkeit’ – 
Marcel Broodthaers, Robert Gober, 
Rodney Graham, Stanley Brouwn, Paul 
Pfeiffer, Michaël Borremans... [2/2 tot 
4/5]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘In Order To Join. Politisch in einem 
historischen Moment’ – Rummana 
Hussain, Shelagh Keeley, Rosemarie 
Trockel, Mona Hatoum, Ana Mendieta... 
[tot 16/3]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Richard Artschwager!’ [tot 26/1] 
❑ ‘Art commission’ – Manfred Pernice 
[tot 21/9] ❑ Lorna Simpson [tot 2/2] 
❑ ‘The Autoconstrucción Suites’ – 
Abraham Cruzvillegas [25/1 tot 25/5] 
❑ ‘Pictures in Time. Goetz Collection at 
Haus der Kunst’ – Peter Fischli & David 
Weiss, Gary Hill, Seth Price, Florian 
Pumhösl... [25/1 tot 15/6]

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
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 30/3] ❑ ‘Traum-Bilder. Ernst, 
Magritte, Dali, Picasso, Antes, Nay... Die 
Wormland-Schenkung’ [tot 26/1] 
❑ ‘Afritecture. Bauen mit der 
Gemeinschaft’ [tot 2/2] ❑ ‘Alfred 
Flechtheim.com. The avant-garde art 
dealer’ [tot 26/1] ❑ ‘Jeff Wall in 
München’ [tot 9/3] ❑ ‘Leonaert Bramer 
illustrates spanish Novels’ – Leonaert 
Bramer (1596-1674) [tot 9/3] 
❑ ‘The archive’ – Jürgen Partenheimer 
[31/1 tot 21/4]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ ‘Happy Birthday! 20 years of Goetz 
Collection’ [tot 30/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘Neupräsentation der Sammlung in den 
Historischen Räumen’ [tot 2/3] 
❑ ‘Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus 
als Gesamtkunstwerk. Europa und 
Amerika 1800-1948’ – William Morris, 
Louis Comfort Tiffany, Mortimer Menpes, 
Fernand Khnopff, Kurt Schwitters, 
Konstantin Melnikov, Theo van Doesburg, 
Max Ernst... [tot 2/3] ❑ ‘Ricochet #8’ – 
Jan Paul Evers [tot 23/3]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Jahres- und Verkaufsausstellung’ [tot 
26/1] ❑ ‘Der dreifach diplomierte Idiot. 
Das Phänomen Erich Spießbach’ [9/2 
tot 4/5]
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Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘11 Easy Pieces. Love & Self-Damage’ 
– Thom Puckey [tot 2/2] ❑ ‘Traces, 
sporen van werkelijkheid ‘ – Lon Godin, 
Gijs van Lith, Katja Mater, Navid Nuur, 
Eli Walter [tot 2/2] ❑ ‘Studio 
Formafantasma’ – Andrea Trimarchi en 
Simone Farresin [15/2 tot 15/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Now Japan. Hedendaagse kunst uit 
Japan. Tentoonstelling met 37 
hedendaagse Japanse kunstenaars’ [tot 
2/2] ❑ ‘Blueprint/ Blauwdruk’ – 
Sebastiaan Bremer, SO–IL, Richard 
Phillips, Kersten Geers David Van 
Severen, Charlotte Dumas, 51N4E, 
Barbara Visser... [16/2 tot 23/3]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Stijlevolutie. De ABN AMRO collectie 
en Mondriaan ‘ [tot 4/5] ❑ ‘Estella den 
Boer. Tussen tijd en eeuwigheid’ [26/1 
tot 4/5]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘5e editie van Cobra Kunstprijs’ – 
Ontwerpcollectief Metahaven [tot 16/3]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Contemporary Indonesia: Maryanto 
Curated by Heleen Sent’ [tot 25/1]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Anton Martineau [tot 15/2] 
❑ Manolo Belzunce [22/2 tot 22/3]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘The impossibility of a gentle journe’ 
– Stief Desmet [25/1 tot 1/3] ❑ ‘New 
works’ – Jårg Geismar [8/3 tot 19/4]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘Fantasio. Monumentale tekening in de 
centrale hal’ – Jan Rothuizen [tot 15/6] 
❑ ‘Prix de Rome 2013’ – Christian 
Friedrich, Falke Pisano, Remco 
Torenbosch, Ola Vasiljeva [tot 26/1] 
❑ Nina Yuen [8/2 tot 13/4] ❑ ‘Asco. No 
Movies’ [8/2 tot 13/4]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo/maand 
14-17u
❑ ‘Performance programme’ – Sarah van 
Lamsweerde, Momu No Es, Erkka 
Nissinen, Falke Pisano, L.A. Raeven [tot 
22/2] ❑ Thomas Rentmeister [1/3 tot 
19/4]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-18u vr: 11-21u
❑ ‘The Quay Brothers’ Universum’ [tot 
9/3]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ William Klein [tot 12/3]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ Jennifer Tee [tot 22/2] ❑ Timmy Van 
Zoelen [tot 22/2]

Galerie Paul Andriesse
Leliegracht 47 – 020 623 62 37 
di-vr 11-18u, za 14-18u, 1ste zo/maand 
14-17u
❑ ‘Nieuwe schilderijen’ – Antonietta 
Peeters [tot 25/1]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Wild patterns. Nicolas Chardon 
invitees’ – Bernard Aubertin, Karina 
Bisch, Emil Michael Klein, Camila 
Oliveira Fairclough, Julien Monnerie, 
Clément Rodzielski [25/1 tot 5/3] 
❑ ‘Frames’ – Nicolas Chardon [25/1 tot 
5/3]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Gauguin, Bonnard, Denis. Een 
Russische liefde voor Franse kunst’ [tot 
28/2] ❑ ‘The Modernists and More’ – 
Laurence Aëgerter [tot 20/2]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Gouden jaren. Rob Hornstra’s Rusland’ 
[tot 9/3] ❑ Olga Chernysheva / Oleg 
Klimov / Sarkis / Willie Doherty [tot 9/3]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Sjtetl in de stad. Antwerpen door de 
lens van Dan Zollmann’ [tot 2/2] ❑ 
‘Philip Guston. Terugkeer naar de 
figuratie’ [tot 2/3] ❑ ‘Tegendraads in 
kunst en muziek’ – Arnold Schönberg & 
Wassily Kandinsky [tot 16/3]

Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 – 020.624.17.77 
wo-zo 12-21u
❑ ‘Graukunst. A Shit In The Face Of 
History’ – Alan Vega, Richard Kern, John 
Fekner, Tracey Emin, Sarah Lucas, [tot 
16/2]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2013’ 
– Shahryar Nashat [tot 9/2]

Nürnberg

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Function/Dysfunction. Contemporary 
Art from Glasgow’ – Martin Boyce, 
Claire Barclay, Mary Redmond, Nick 
Evans, Ciara Phillips, Nicolas Party [tot 
9/2] ❑ ‘Landscape’ – Patricia Urquiola 
und Philipp Rosenthal [tot 16/2]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘At Work. Studio and Production as a 
Subject of Today’s Art ‘ – Karin Sander, 
Katharina Grosse, Rita McBride, Andrea 
Zittel, Pawel Althamer... [tot 9/3]

Stuttgart

Künstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstrasse 4 B – 0711/61.76.52 
❑ ‘100 Jahre Erster Weltkrieg. Positionen 
aus der Sammlung’ [25/1 tot 27/4]

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ ‘Willi Baumeister International’ [tot 
2/3] ❑ ‘Mona Ardeleanu’ [tot 30/3]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Alfred Flechtheim.com. The 
avant-garde art dealer’ [tot 23/2] ❑ 
‘Brueghel, Rubens, Ruisdael. Treasures 
from the Hohenbuchau Collection’ [tot 
23/2]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Something in Space Escapes Our 
Attempts at Surveying’ – Samuel 
Beckett, Charbel Ackermann, Francis 
Alÿs, Mona Vatamanu & Florin Tudor, 
Olga Chernysheva... [22/2 tot 4/5]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 9-18u do 9-20u zo 11-18u
❑ ‘Urbanes Leuchten. Aufnahmen der 
NASA und Fotografien von Christian 
Höhn und Wolfgang Reichmann ‘ [tot 
30/3] ❑ ‘Willy Brandt – eine Hommage 
zum 100. Geburtstag’ [tot 30/3]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘Stephen Cripps (1952-82): 
Pyrotechnic Sculptor’ [tot 16/2] 
❑ ‘Thought Collision Factories’ – Dennis 
Oppenheim (1938-2011) [tot 16/2] 
❑ ‘Construction for a Spatial Structure 
VI (‘KPS6’, 1919/73)’ – Vladimir 
Stenberg (1899-1982) and Georgii 
Stenberg (1900-1933) [22/1 tot 20/4]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘Art Turning Left: How Values Changed 
Making 1789–2013’ – Bertolt Brecht, 
Walter Gropius, El Lissitzky, Guy Debord, 
Constant, Martha Rosler, Francis Alÿs, 
Wendelien van Oldenborgh... [tot 2/2] 
❑ ‘The Model – A Model for a Qualitative 
Society, 1968’ – Palle Nielsen [tot 2/2] 
❑ ‘Welcome to my world. In collaboration 
with Joann Kushner’ [1/2 tot 28/2] 
❑ ‘Hijikata Twist ‘ – Richard Hawkins, 
Tatsumi Hijikata, Francis Bacon, Jean 
Dubuffet, Willem De Kooning... [28/2 tot 
11/5] ❑ ‘Keywords: Art, Culture and 
Society in 1980s Britain’ – Willie 
Doherty, Derek Jarman, John Latham, 
Stephen Willats, Bill Woodrow, Cornelia 
Parker... [28/2 tot 11/5]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 
020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Pop Art Design’ [tot 9/2]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Between Dimensions’ – John Carter 
RA [tot 16/2] ❑ ‘Visions of Paris’ – 
Honoré Daumier (1808-1879) [tot 26/1] 
❑ Bill Woodrow RA [tot 16/2] 
❑ ‘Sensing Spaces: Architecture 
Reimagined’ – Diébédo Francis Kéré, 
Kengo Kuma, Li Xiaodong, Álvaro Siza... 
[25/1 tot 6/4]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘Painting 
Now: Five Contemporary Artists’ – 
Tomma Abts, Gillian Carnegie, Simon 
Ling, Lucy McKenzie, Catherine Story 
[tot 9/2] ❑ ‘Paul Noble: Past the Future’ 
[tot 14/4] ❑ Richard Deacon [5/2 tot 
27/4] ❑ ‘Ruin Lust’ – J.M.W. Turner, 
John Constable, John Martin, Eduardo 
Paolozzi, Rachel Whiteread, Tacita 
Dean... [4/3 tot 18/5]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Making Visible’ – Paul Klee 
1879-1940 [tot 9/3] ❑ ‘Inverted House’ 
– Tina Gveroviē – Siniša Iliē [tot 9/3] 
❑ Richard Hamilton [13/2 tot 26/5]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘A Dialogue with Nature: Romantic 
Landscapes from Britain and Germany’ 
[30/1 tot 27/4]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Making It Up: Photographic Fictions’ 
– Julia Margaret Cameron, Clementina 
Lady Hawarden, Oscar Gustav Rejlander, 
Gregory Crewdson, Duane Michals, Cindy 
Sherman... [tot 16/3] ❑ ‘Building 
Memories: The Art of Remembering’ [tot 
30/3] ❑ ‘Club to Catwalk: London 
Fashion in the 1980s’ [tot 16/2] 
❑ ‘Display: The Lost Art of Writing’ [tot 
30/6] ❑ ‘British Drawings: 1600 to the 
Present Day’ [tot 13/4] ❑ ‘The Jameel 
Prize 2013/International award for 
contemporary art and design inspired by 
Islamic tradition’ [tot 21/4]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Supporting Artists: Acmes First 
Decade 1972-1982’ [tot 23/2] ❑ Kader 
Attia [tot 1/10] ❑ ‘Contemporary Art 
Society: Damn braces: Bless relaxes. 
Scenes of the English east coast from the 
past 200 years’ – John Constable, William 
Blake, John Sell Cotman, Fran Cottell, 
Grayson Perry... [tot 9/3] ❑ ‘Artists Film 
International: At the house of Mr X 
(2007)’ – Elizabeth Price [tot 13/4] 
❑ Hannah Höch (1889-1978) [tot 23/3] 
❑ ‘Stephen Willats: Concerning Our 
Present Way of Living’ [4/3 tot 14/9]

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
❑ ‘The Unmanned’ – Fabien Giraud & 
Raphaël Siboni [25/1 tot 27/4]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘Our Full’ – Thea Djordjadze [tot 30/3] 
❑ ‘The Forest’ – Andres Lutz et Anders 
Guggisberg [tot 30/3] ❑ Lee Bul [tot 9/6] 
❑ Elmar Trenkwalder [tot 9/3] 
❑ ‘Audiolab II’ – Ronan & Erwan 
Bouroullec [tot 5/6] ❑ ‘Edward Steichen 
Award Luxembourg 2004-2014’ – Bertille 
Bak, Étienne Boulanger, Jeff Desom, 
Sophie Jung, Maria Loboda, Claudia 
Passeri, Su-Mei Tse [14/2 tot 9/6]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Slapstick!’ – Charlie Chaplin, Buster 
Keaton, Harold Lloyd, Laurel & Hardy, 
John Bock, Rodney Graham, Fischli/
Weiss, Bruce Nauman, Francis Alÿs... [tot 
2/2] ❑ ‘Art & Textiles. Fabric as Material 
and Concept in Modern Art from Klimt to 
the Present’ – Marcel Duchamp, Henry 
van de Velde, Egon Schiele, Imi Knoebel, 
Wols, Sigmar Polke, Louse Bourgeois, 
Rosemarie Trockel... [tot 2/3]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571 
di-zo 11-18u
❑ ‘Werke 2001-2013’ – Sven Drühl [tot 
26/1]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u, do-vr 11-20u, za-zo 
10-18u
❑ ‘Pissarro. Vater des Impressionismus’ 
[tot 22/2] ❑ ‘Von Cranach bis Géricault. 
Sammlung Gigoux’ [tot 23/2]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ Richard Hawkins [tot 26/1] ❑ ‘Les 
mystères de Paris’ – Matias Faldbakken 
[tot 26/1]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
wo-zo 14-19u
❑ Ericka Beckman/Philippe Decrauzat/
Blair Thurman [8/2 tot 4/5]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u
❑ ‘La traversée du siècle’ – Hans Richter 
(1888-1976) [tot 24/2] ❑ ‘Rêves 
d’Icare’ – Charles et Ray Eames, Claude 
Closky, Lucien Le Saint, Godfrey Reggio, 
Léon Gimpel... [tot 24/3] ❑ ‘Phares. 
Collections du Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne’ [14/2 tot 
1/1/2015] ❑ ‘Paparazzi ! Photographes, 
stars et artistes’ [26/2 tot 9/6]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)

❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6] ❑ ‘Musée national 
d’art moderne, Collections 
contemporaines (des années 1960 à nos 
jours)’ [tot 10/3] ❑ ‘Claude Simon 
Photographe. Extension de durée’ [tot 
10/3] ❑ ‘Donation Daniel et Laurence 
Guerlain’ [tot 31/3] ❑ ‘Modernités 
plurielles de 1905 à 1970’ [tot 
26/1/2015] ❑ ‘Le surréalisme et l’objet’ 
[tot 3/3]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘América Latina 1960-2013. 
Photographs’ – Francis Alÿs, Hélio 
Oiticica, Iñaki Bonillas, Jorge Macchi, 
Lost Art... [tot 6/4]

Galerie Bernard Bouche
123, Rue Vieille-du-Temple – 01 42 72 
60 03 
di-za 14-19u
❑ Bernhard Rüdiger, Raphaël Buedts, 
Marc Trivier [tot 3/3]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ ‘Un moment si doux’ – Raymond 
Depardon [tot 10/2]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‹Écho› – Natacha Nisic [tot 26/1] 
❑ ‘Une exposition – des projections. 
Suite pour exposition(s) et publication(s), 
quatrième mouvement. Satellite 6. Une 
proposition de Mathieu Copeland’ [tot 
26/1] ❑ ‘Photographies, dessins et 
photomontages’ – Erwin Blumenfeld 
(1897-1969) [tot 26/1] ❑ ‘L’endroit où 
nous vivons’ – Robert Adams [11/2 tot 
18/5] ❑ ‘La Traversée’ – Mathieu Pernot 
[11/2 tot 18/5] ❑ ‘Film d’actualités – 
l’actu est à nous’ – Nika Auto [11/2 tot 
18/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Secondary Revision’ – Alejandro 
Cesarco [tot 23/2]

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
❑ ‘Decorum. Tapis et tapisseries 
d’artistes’ – Le Corbusier, Ryan Gander, 
John M Armleder, Rosemarie Trockel, 
Latifa Echakhch, Daniel Dewar et 
Grégory Gicquel... [tot 9/2] ❑ ‘Le rêve 
des formes’ – Serge Poliakoff 
(1900-1969) [tot 23/2] ❑ Zeng Fanzhi 
[tot 16/2]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘L’imaginaire au pouvoir’ – Gustave 
Doré (1832-1883) [18/2 tot 11/5] 
❑ ‘Vincent van Gogh / Antonin Artaud. Le 
suicidé de la société’ [11/3 tot 6/7]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Living Rooms. Le Louvre invite 
Robert Wilson: The Watermill Collection’ 
[tot 17/2] ❑ ‘Delacroix en héritage, 
autour de la collection Moreau-Nélaton’ 
[tot 17/3] ❑ ‘New Frontier III. Portraits 
anglo-américains à l’heure de la 
Révolution’ [1/2 tot 28/4] ❑ ‘Le ciel est 
par-dessous le toit… Dessins pour les 
plafonds parisiens du Grand Siècle’ [20/2 
tot 19/5]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
10-19u30 ma,vr 10-22u
❑ ‘La Renaissance et le Rêve. Bosch, 
Véronèse, Greco…’ [tot 26/1]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘L’État du ciel’ – Georges Didi-
Huberman/Arno Gisinger, Gérard Wacjma/
Marie de Brugerolle, Thomas Hirschhorn, 
Hiroshi Sugimoto, Angelika Markul, David 
Douard, Ed Atkins... [14/2 tot 7/9]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.00 
wo, do,zo 14-19u vr-za 14-21u
❑ ‘Palmarès du Fifa: Festival 
International du Film sur l’Art de 
Montréal’ [30/1 tot 2/2]

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Le récit et la condensation’ – Georg 
Baselitz – Eugène Leroy [tot 24/2]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘WOR(L)D(K) IN PROGRESS? ‘ – 
Joëlle Tuerlinckx [tot 16/3]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-16u20
❑ ‘Aquatopia. The Imaginary of the 
Ocean Deep’ – J.M.W. Turner, Marcel 
Broodthaers, Odilon Redon, Spartacus 
Chetwynd, The Otolith Group, Wangechi 
Mutu... [tot 26/1]

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Kruislaan 124 – 020-6940482 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Last Image: The Pixelated 
Revolution’ – Rabih Mroué [tot 8/6]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ Karina Bisch en Nicolas Chardon [tot 
23/2]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Broken Gods Broken Heroes. Curator: 
Pierre Audi’ – Thomas Houseago, 
Jonathan Meese, Matthew Monahan 
[25/1 tot 1/3] ❑ ‘Colored Time’ – Joris 
Geurts [8/3 tot 12/4]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Au Bonheur des Dames ‘ – Paulina 
Olowska [tot 27/1] ❑ ‘Kazimir Malevich 
en de Russische avant-garde, met 
selecties uit de Khardzhiev- en 
Costakis-collecties’ [tot 2/2] ❑ ‘Type/
Dynamics’ – grafisch ontwerper Jurriaan 
Schrofer – ontwerpstudio LUST [tot 9/2] 
❑ ‘Pinned up’ – Marcel Wanders [1/2 tot 
15/6] ❑ ‘De show van Gijs+Emmy’ – Gijs 
Bakker en Emmy van Leersum [22/2 tot 
3/8] ❑ ‘Tableaux, pictures, photographs 
1996-2013’ – Jeff Wall [1/3 tot 3/8] 
❑ Paulien Oltheten en Anouk Kruithof 
[14/3 tot 8/6]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Fire beneath the ice’ – Félix Vallotton 
(1865-1925) [14/2 tot 1/6]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
do-zo 12-17u (of op afspraak)
❑ ‘Pixel Palace’ – Refunc [tot 23/2]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie presentatie. Het 
vooroorlogse neorealisme en de 
naoorlogse nieuwe figuratie’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Melancholieke Metropool. 
Stadsbeelden tussen magie en realisme, 
1925-1950’ [tot 23/2] ❑ ‘Zwart Zonlicht’ 
– Paul Klemann [tot 2/2] 
❑ ‘Metropolitan scenes’ – Hans Op de 
Beeck [tot 30/3]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Duo-expositie met de nadruk op 
staalsculpturen’ – Alinda Ottens – Alice 
Bakker [tot 15/2] ❑ ‘Sculpturen en 
installaties’ – Cordula Prieser – 
Hanswerner Kirschmann [9/3 tot 29/3]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘The Ongoing Conversation, a 
collaboration with Master Artistic 
Research’ [tot 31/1] ❑ ‘Radical 
Humanism’ – Tamy Ben-Tor – Miki Carmi 
[14/2 tot 23/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Zilveren Camera 2013. Beste persfoto 
van 2013’ [25/1 tot 6/4]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Zee (tekeningen, installatie, video)’ 
– Stan Klamer, Rens Krikhaar, Astrid 
Nobel, Zeger Reyers, Dirk Zoete [tot 
2/2] ❑ Suzan Drummen, Christie van der 
Haak [16/2 tot 16/3]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘Nieuwe schilderijen’ – Jerry Keizer 
[25/1 tot 5/3] ❑ ‘Beelden en fotowerken’ 
– Peer Veneman [25/1 tot 5/3] ❑ ‘Wir 
sind das Gedächtnis. Foto’s ‘ – Jasper de 
Beijer [25/1 tot 5/3] ❑ ‘Nieuwe 
schilderijen en werken op papier’ – 
Elizabeth de Vaal [8/3 tot 9/4] 
❑ ‘The Frik Collection Ceramic Museum. 
Keramische objecten’ – Helen Frik [8/3 
tot 9/4] ❑ ‘Nieuwe schilderijen’ – Toon 
Teeken [8/3 tot 9/4]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Cycle’ – Jacco Olivier [2/2 tot 4/5]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Meesters uit het Mauritshuis. Zes 
eeuwen kunst onder een dak’ [tot 14/6] 
❑ ‘De Ouborg Prijs 2013’ – Marcel van 
Eeden [tot 16/2]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sculpteur mal-aimé’ – Charles 
Despiau (1874-1946) [tot 26/1] 
❑ ‘Beeldhouwerstekeningen uit de 
Collectie Tahon’ – Auguste Rodin, Rik 
Wouters, Kiki Smith... [tot 26/1] 
❑ ‘George Minne. Voorbode van de 
Moderne Kunst’ [31/1 tot 1/6] 
❑ Nick Ervinck [31/1 tot 1/6] 
❑ ‘Inter-Face’ – Caspar Berger [31/1 tot 
1/6] ❑ ‘Rebel in Art & Soul’ – Yubi 
Kirindongo [31/1 tot 1/6]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b – 070 
3653186 
do-zo 13-17u
❑ Izaak Zwartjes [tot 9/2]
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platform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57 
06 48 49 64 27 
ma-za 10-22u
❑ ‘Floating Population’ – Nadine Stijns 
[tot 1/2]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘See You in The Hague. Een veelzijdige 
vertelling over de zon- en schaduwzijde 
van Den Haag als Internationale Stad 
van Vrede en Recht.’ [tot 30/9] 
❑ ‘exformation’ – Agnieszka Kurant [tot 
23/2] ❑ ‘ontwerpbureau LUST ‘ [tot 9/2] 
❑ Elsbeth Ciesluk [tot 28/4]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ Wannes Goetschalckx [tot 25/1] 
❑ ‘This is not Africa, This is us – Part 
III: West Den Haag’ – Simon Gush, 
Kemang Wa Lehulere & Kudzanai 
Chuirai [8/2 tot 24/2]

Dordrecht

Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190-192 – 078.614.98.22 
wo-zo 13-17u
❑ ‘Close Contrast. Vier Belgische 
Schilders’ – Thé van Bergen, Vincent 
Geyskens, Nick Andrews, Tom Poelmans 
[tot 23/2]

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040.296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘F.A.T. GOLD Europe. Five Years of 
Free Art & Technology’ [tot 26/1]

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Disaster Playground’ – Nelly Ben 
Hayoun [31/1 tot 9/3]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Museum of Arte Útil. Een initiatief 
van Tania Bruguera’ [tot 30/3] 
❑ ‘Creatieve vastberadenheid. 
Bibliotheektentoonstelling’ [21/1 tot 2/5] 
❑ ‘Radio Balzac. Arnoud Holleman in 
Het Oog’ [1/2 tot 17/8]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Natural Beauty. Van Fra Angelico tot 
Monet. Collectie Rau voor UNICEF’ [tot 
25/5]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Karels Keuze. Terugblik op de 
hedendaagse kunst – 
afscheidstentoonstelling Karel 
Schampers’ – Rineke Dijkstra, Tracey 
Emin, Sarah Lucas, Renzo Martens, 
Julika Rudelius, Gillian Wearing... [tot 
2/3]

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200 
ma-vr 9-17u
❑ ‘More than meets the eye. Selectie uit 
de collectie Schunck’ [tot 16/2]

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Wall Painting No. 370’ – Jan van der 
Ploeg [tot 31/12] ❑ ‘UnlimiTED’ – Ted 
van Lieshout [tot 23/2] ❑ ‘Het tijdschrift 
Club Donny’ – Frank Bruggeman – 
Samira Ben Laloua – Ernst van der 
Hoeven [tot 9/3]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Friese Topstukken ‘ [tot 31/8]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Lube Love’ – Navid Nuur [tot 26/1] 
❑ Alex Elshocht [tot 23/2] ❑ ‘Beating 
around the Bush. Episode #1’ – István 
Csákány, Camille Henrot, Mark Manders 
[14/2 tot 4/5] ❑ ‘Weltsichten’ [25/2 tot 
29/6]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Mansholt, Landschap in Perspectief’ 
[tot 6/4]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37 
ma-vr 9-18u
❑ ‘Schnitt’ – Johannes Schwartz [tot 
7/2] ❑ ‘Open studios’ [19/2 tot 22/2]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-19u
❑ ‘Winter Anti Depressie Show ‘ – Chris 
Kabel, Katja Gruijters, Ludmila 
Rodrigues, Kaffe Matthews, FourceLabs, 
Alessandro Gualtieri, Lisa Pacini, 
Christine Istad [tot 23/3]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ Mark Manders [tot 23/3] 
❑ Kees Goudzwaard [tot 23/3]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
13/12] ❑ ‘Metamorfoses. De schoonheid 
van gruwelijkheid’ – Maartje Korstanje 
[tot 4/5] ❑ ‘ARTtube in Museum Jan 
Cunen. Korte films bij werken uit de 
collectie’ [tot 1/6]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Carvings and bones’ – Adam Colton 
[tot 9/3] ❑ ‘A One Day Walk. Twee 
generaties Britse kunstenaars / Collectie 
Art & Project – Depot VBVR – Kröller-
Müller’ – Anthony Caro, Philip King, 
Richard Long, Hamish Fulton, Nicholas 
Pope, Barry Flanagan, Tony Cragg, Bill 
Woodrow [tot 30/3]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Opaque Palace’ – Anne Wenzel 
[6/2 tot 5/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Crime Was Almost Perfect’ – 
Allen Ruppersberg, Guillaume Bijl, Lili 
Reynaud-Dewar, Pierre Huyghe, Jill 
Magid, Markus Schinwald, Jim Shaw... 
[24/1 tot 27/4]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Naast elkaar, tegelijkertijd’ – Ronald 
de Bloeme, Daan van Golden, JCJ 
Vanderheyden [tot 2/2] ❑ ‘Ik hou van 
Holland. Nederlandse kunst na 1945’ [tot 
6/9/2015] ❑ ‘Gedeelde passie. Een keuze 
uit aanwinsten 2008–2013’ – Paul van 
der Eerden, Maria Roosen, Constant, 
Alex van Warmerdam... [tot 11/5]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘The World as a Work of Art’ – Patricia 
Johanson [tot 26/1] ❑ ‘Seasons in Hell ‘ 
– Brandon Ballengée [16/2 tot 29/6]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u (niet 
in juli-aug)
❑ ‘Recente schilderijen’ – Theo Kuijpers 
[tot 16/3] ❑ ‘Models and Beyond’ – Dan 
Graham [1/2 tot 25/5]

Utrecht

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 11/5] 
❑ ‘Dit is het Centraal Museum! 
Topstukken uit vijf collecties’ [tot 
1/9/2015] ❑ ‘Prooff Stand. Werk- en 
woonlandschap van Studio Makkink & 
Bey’ [tot 25/5] ❑ ‘Architectuur van 
Rietveld. Rietveld als leerling en leraar/’ 
[tot 11/5] ❑ ‘Pretty Vacant’ – Rietveld 
Landscape [tot 31/1] ❑ ‘De zeven 
hoofdzonden. Jeroen Bosch inspireert 
Jurgen Bey’ [tot 18/5] ❑ ‘Surreële 
werelden’ – Constant, René Daniëls, Paul 
de Reus, Maria Roosen, Aernout Mik... 
[15/2 tot 9/6]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Nieuw, nieuwer, nieuwst [2]. 
Aanwinsten en schenkingen 2010-2013’ 
– Michael Kiernan, Agata Siwek, Ton 
Slits, Sidi El Karchi, Wolfgang 
Ellenriede... [tot 9/3] 
❑ ‘Limburgs Finest # 1’ [26/1 tot 1/6]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Zonnebloemen’ – Marc Mulders / Erik 
Andriesse (1957–93) [tot 25/5]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Schilder, tekenaar, beeldhouwer’ – 
Marino Marini (1901-1980) [tot 16/3] 
❑ ‘De familie Craeyvanger’ – Gerard ter 
Borch, Caspar Netscher, Paulus Lesire 
[tot 17/8] ❑ ‘Tropisch Koninkrijk. 
Hedendaagse kunst uit de Caribische 
landsdelen’ [tot 16/3]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Impressions. Prints from the 
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Collection’ [tot 21/4] ❑ ‘Art for the 
Kunsthaus. Editions of the Aargau Art 
Association 1991–2013’ [tot 21/4] ❑ 
‘Desiderata. New in the Collection’ [25/1 
tot 21/4] ❑ ‘Manor Art Award 2013’ – 
Veronika Spierenburg [25/1 tot 21/4] ❑ 
Matthias Wyss [25/1 tot 21/4]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Thomas Schütte [tot 2/2] 
❑ Odilon Redon [2/2 tot 18/5]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Graffiti’ – Tercerunquinto [tot 30/4] 
❑ ‘Winter Line’ – Ross Birrell and David 
Harding [tot 23/3]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Holbeins Bilder des Todes im 
zeitgenössische Kontext’ [tot 26/1] 
❑ ‘A Basel Landscape Artist between 
Rome and St. Petersburg’ – Jakob 
Christoph Miville (1786–1836) [tot 
16/2] ❑ ‘The Surprised Masks. Works 
from the Royal Museum of Fine Arts 
Antwerp and Swiss collections’ – James 
Ensor (1860-1949) [9/2 tot 18/5] 
❑ ‘Kasimir Malewitsch. The non-
figurative world’ [1/3 tot 22/6]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Every time you think of me, I die, a 
little. The Memento mori in the works of 
Andy Warhol and Douglas Gordon’ – Andy 
Warhol, Douglas Gordon Bruce Nauman, 
Paul Chan, Wolfgang Tillmans... [tot 27/4]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘do ré mi fa sol la si do’ – Valentin 
Carron [1/2 tot 23/3]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘The Weak Sex. How Art Pictures the 
New Male ‘ – Vito Acconci, Sarah Lucas, 
Jürgen Klauke, Alexis Hunter, Sylvia 
Sleigh, Gelitin... [tot 9/2] ❑ Germaine 
Richier (1902-1959) [tot 6/4] ❑ ‘An 
exceptionally gifted illustrator and 
caricaturist’ – Samuel Hieronymus 
Grimm (1733-1794) [tot 21/4] ❑ 
Velimir Ilisevic [31/1 tot 14/2] ❑ ‘Prints. 
Sculptures. Researcher of artistic 
perception’ – Markus Raetz [31/1 tot 
18/5] ❑ ‘Open Sesame! Masterpieces 
from the Foundation of Art, Culture and 
History’ – Ferdinand Hodler, Félix 
Vallotton, Arnold Böcklin, Henry Füssli... 
[7/3 tot 24/8]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paul Klee. Life and Work’ [tot 30/3] 
❑ ‘Between Brücke and Blauer Reiter. a 
pioneer of modernism’ – Hanna Bekker 
vom Rath [tot 23/2] ❑ ‘The Journey to 
Tunisia. Klee, Macke, Moilliet’ [14/3 tot 
22/6]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51 
wo-vr 12-18u/za-zo 14-17u
❑ Ferdinand Kriwet, Hannah Weinberger 
[tot 9/2]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Houses’ – Thomas Schütte [tot 16/2] 
❑ Samuli Blatter [tot 16/2] ❑ ‘Il Museo 
Siamo Noi. Kunst der 1970er Jahre aus 
Luzerner Privatbesitz ‘ [tot 16/2] 
❑ ‘Annual exhibition of Central Swiss 
artists’ [tot 16/2] ❑ ‘Ins Offene! 
Landschaftsdarstellungen von Robert 
Zünd und Ferdinand Hodler bis Max von 
Moos ‘ [8/3 tot 23/11] ❑ ‘Kleine 
Geschichten von Bescheidenheit und 
Zweifel’ – Mauricio Dias & Walter 
Riedweg [8/3 tot 22/6]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Perpetuum Mobile’ – Zoro Feigl, Tim 
Hoefnagels, Peter Zegveld [1/2 tot 13/4]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Biodesign, over de kruisbestuiving van 
natuur, wetenschap en creativiteit’ [tot 
26/1] ❑ ‘1:1 Sets for Erwin Olaf ‘ – 
Erwin Olaf – Floris Vos [tot 30/3] 
❑ ‘Bekleidung. Kunstenaarsbehang 
geselecteerd door gastcurator Erich 
Weiss’ – Andy Warhol, General Idea, Jef 
Geys, Josephine Meckseper, Willem 
Oorebeek, Marc Camille Chaimowicz, 
John M Armleder... [tot 30/3] ❑ ‘Richard 
Hutten in Huis Sonneveld’ [tot 11/5]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Fictive ideas, recycled thoughts’ – 
Gerwin Luijendijk [24/1 tot 8/3]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Domestic strangers’ – 
Tanja Smeets [tot 26/1] ❑ ‘Renilde 
Hammacher, conservator 1962-1978. 
Een grote, stimulerende en stuwende 
kracht’ – Salvador Dalí, René Magritte, 
Mark Rothko, Jim Dine, Christo, Daniel 
Spoerri, [tot 23/2] ❑ ‘Surrealisme à la 
Dalí in Rotterdam ‘ [tot 2/2] ❑ ‘Erasmus 
in Rotterdam’ – Lucas Cranach de Oude, 
Albrecht Dürer... [tot 16/2] 
❑ ‘Videoruimte’ – Erkka Nissinen en 
Nathaniel Mellors [tot 2/2] ❑ ‘Sensory 
Spaces II’ – Sabine Hornig [tot 9/2] 
❑ ‘Collectiegebouw Museumpark. Vijf 
schetsontwerpen’ – Architectenbureau 
Koen van Velsen, Harry Gugger Studio, 
MVRDV, Neutelings Riedijk Architecten, 
NIO architecten [tot 2/3] ❑ ‘Rotterdam 
designprijs 2013’ [tot 9/2] ❑ ‘Framing 
Sculpture ‘ – Constantin Brancusi – 
Medardo Rosso – Man Ray [8/2 tot 11/5] 
❑ Lucie Rie (1902-1995) – Hans Coper 
(1920-1981) [8/2 tot 21/9] 
❑ Alexandra Bircken [22/2 tot 1/6]

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] ❑ ‘Grey’ – David 
Claerbout [tot 23/2] ❑ ‘Hier ben ik’ – 
Anneke Hilhorst [tot 23/3] 
❑ ‘Umbra’ – Viviane Sassen [8/3 tot 1/6]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘Tekeningen – potlood, [eigen] haar’ – 
Sarah van der Lijn [tot 16/2] 
❑ ‘Tekeningen, schilderijen’ – Piet Dirkx 
[tot 16/2]

RAM en ram Foundation
van Vollenhovenstraat 14 
010/476.76.44 
vr-zo 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Groupshow’ – Karin Arink, Otto 
Egberts, Charlotte Schleiffert, Johan 
Tahon... [26/1 tot 7/3] ❑ ‘Art Rotterdam 
stand 40’ – Marjolijn van den Assem, 
Jeanne van Heeswijk, Hajnal Nemeth, 
Riet Wijnen, Priscila Fernandes, Zaida 
Oenema [6/2 tot 9/2]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘This Infinite World. Set 10 from the 
Collection of the Fotomuseum Winterthur 
Anniversary Exhibition 2’ [tot 16/2] 
❑ ‘Autograph’ – James Welling [tot 16/2] 
❑ ‘Deposit’ – Yann Mingard [8/3 tot 
25/5] ❑ ‘Surfaces. New Photography 
from Switzerland’ – Stefan Burger, 
Dominique Koch, Adrien Missika, Shirana 
Shahbazi, collectif_fact... [8/3 tot 24/8]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Von Elbe bis November. Arbeiten auf 
Papier aus der Sammlung’ – Gerhard 
Richter [tot 27/7] ❑ ‘Streifen und Glas’ 
– Gerhard Richter [tot 21/4]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Snow’ – Lutz Bacher [tot 2/2] 
❑ Ed Atkins [15/2 tot 11/5]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Picture Ballot. Gently enraptured – 
Children as in a dream’ [tot 9/2] 
❑ ‘From Matisse to the Blue Rider. 
Expressionism in Germany and France’ 
[7/2 tot 11/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ Laura Lima [tot 2/2] ❑ ‘Collection on 
Display’ – Angela Bulloch, Phil Collins, 
Alicia Framis, Olaf Nicolai, Cady 
Noland... [tot 2/2]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u
❑ ‘Interiors’ – Henry Van de Velde 
(1863-1957) [28/2 tot 1/6]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Vintage. Design with a History’ [tot 
6/4] ❑ ‘Japanese Poster Artists. Cherry 
Blossom and Asceticism’ [12/2 tot 25/5]
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Personalia
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 (Köln, DuMont, 2011).

Fred Eerdekens Kunstenaar, woont en werkt te Hasselt 
(www.fred-eerdekens.be). Zijn werk wordt in België verte-
genwoordigd door Samuel Vanhoegaerden Gallery, Zeedijk 
720, 8300 Knokke (0477/510.989; www.svhgallery.be). 

Steven Humblet Studeerde filosofie en antropologie aan 
de KULeuven. Doceert fotogeschiedenis en -theorie aan de 
LUCA School of  Arts. Hij werkt momenteel aan een proef-
schrift over het Changing New York-project van Berenice 
Abbott. 

Jouke Kleerebezem Beeldend kunstenaar en publicist, 
Amsterdam. Sinds 1993 vormt de relatie tussen kunst en 
informatiemedia zijn belangrijkste interessegebied. Hij 
publiceerde onder andere in Mediamatic, De Witte Raaf en 
Metropolis M, en voorts online en in druk in eigen uitgaven.

Bart Meuleman Theatermaker, schrijver en dichter. De 
voorbije jaren maakte hij voorstellingen voor Toneelhuis, 
KVS en NTGent, waaronder de monoloog Martens (2006) 
en twee voorstellingen op basis van het werk van Maurice 
Gilliams: Gregoria (2011) en De man in de mist (2012). Met 
Paul Verrept maakte hij een reeks prentenboeken rond het 
figuurtje mijnheertje Kokhals. Met Herwig Ilegems schreef  
en regisseerde hij de komische serie Duts voor Canvas 
(2010). Op 23 januari gaat zijn voorstelling De verwonde-
ring in première in de Bourlaschouwburg te Antwerpen.

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 (Köln, 
DuMont, 2011).

Daniël Rovers Schrijver, onder meer van het essayboek De 
figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2011), de roman Walter (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2011) en – te verschijnen medio april – 
de bundel (anti)reisverhalen Lampedusa (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2014).

Christophe Van Gerrewey FWO-aspirant aan de Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent. Redacteur 
van Rooted in the Real. Writings on architecture by Geert Bekaert 
(WZW Editions & Productions, 2011). Auteur van de 
romans Op de hoogte (Antwerpen, De Bezige Bij, 2012) en 
Trein met vertraging (Antwerpen, De Bezige Bij, 2013).

Piet Vanrobaeys Criticus en tentoonstellingsmaker. 
Richtte in 1991 Opus Operandi v.z.w. op te Gent. Van 1 
augustus 1996 tot 1 april 1998 ‘instellingsverantwoorde-
lijke’ van het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten 
te Hasselt. Hij doceerde aan het K.A.S.K. (Gent) en is thans 
als docent verbonden aan de Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten te Sint-Niklaas.

Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicaties: Van 
Hermes en Hestia. Over Architectuur (tweede vermeerderde 
uitgave, Gent, A&S Books, 2010); De zaak van de kunst. Over 
kennis, kritiek en schoonheid (Gent, A&S Books, 2011).

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Dr. Jan van Adrichem
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.

Jouke Kleerebezem – The way back from being away 
This essay argues that recent developments in new and mobile 
media (like smart phones) do not – as is often believed – lead to the 
abolition of  local and regional identities but, on the contrary, stim-
ulate a ‘comeback’ of  these local and regional identities in new 
forms and – by nature of  these media – with different qualities.
Internet – mobile media – local identity

Daniël Rovers – Local. On Dutch commonplace
The author discusses the connection between identity constructi-
on in language and the use of  the commonplace in the work of  
several Dutch authors. He shows how these writers, through their 
use of  the commonplace, demonstrate that our ‘identity’ resides in 
our ‘imprisonment’ in language. He further discusses the way the 
authors establish a polyphony of  languages, confronting discour-
ses rooted in the economic world (‘manager talk’, the privatized 
social sector) with other (local) languages, and thus present their 
texts as places where ideologic-linguistic conflicts are fought out. 
Vernacular language – Rabobank – Thuiszorg Drente – 
Maartje Wortels – Tonnus Oosterhoff  – Anton Valens

Christophe Van Gerrewey – Polemics in the non-metropoli-
tan province. Rem Koolhaas in The Low Countries
Van Gerrewey discusses the reception of  the work of  Rem Koolhaas 
within the Dutch-speaking world from 1978 until 1990. He shows 
how Koolhaas’ return to the Netherlands was heralded as a libera-
tion and as a new hope for architecture. The thread running 
through Van Gerrewey’s essay is the reception of  Koolhaas’ 
Belgian and Dutch projects by the Belgian critic Geert Bekaert, 
whose rich analyses invite us to reflect about the way architecture 
receives meaning through its arrival at a certain place and time. 
Rem Koolhaas – history of  architecture – reception history

Steven Humblet – New York revisited. Berenice Abbott’s 
Changing New York
This essay discusses Berenice Abbott’s photographic work on the 
city of  New York. Humblet shows how her photographic vision has 
developed from a passionate and dynamic approach – which 
almost erases New York’s specificity as a place – towards a more 
systematic approach in her series Changing New York. 
Photography – Berenice Abbott

Bart Meuleman – Going to Antwerp
The author describes his expeditions as a young man from the 
Flemish town of  Turnhout to the city of  Antwerp, a trip which, 
although only 42 kilometres long, represented his entrance into 
another world, big and strange and full of  secrets – not only becau-
se of  the comparative size of  the latter city but also because of  the 
records he bought there and the ‘world’ these records, in both their 
sounds and their sleeve designs, opened up for him.
Antwerp – Turnhout

Koen Brams & Dirk Pültau – A Story from Limburg. 
Conversation with Piet Vanrobaeys
Piet Vanrobaeys was a director of  the P.C.B.K. (‘Provincial Centre 
for the Visual Arts’) in Hasselt, Belgium from 1 August 1996 to 1 
April 1998. This interview discusses his policies in this role as well 
as the reasons for his dismissal.
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunst (Hasselt, 
Belgium)

Koen Brams & Dirk Pültau – The History of  the NICC 
(Episode 5). Conversation with Fred Eerdekens
This is the fifth in a series of  in-depth interviews recounting the 
history of  the organisation for visual artists NICC, established in 
1998. In this episode, Brams and Pültau interview the artist Fred 
Eerdekens, who curated the first exhibition organized by the NICC 
(Door de smeerpijp [‘Down the Drain’]), a show reacting to Piet 
Vanrobaeys’ dismissal as a director of  the P.C.B.K. 
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunst (Hasselt, 
Belgium) – NICC

Bart Verschaffel – Walter Swennen’s method
This essay discusses the work of  Belgian painter Walter Swennen 
by analysing the way Swennen deals with image-signs and langu-
age. Verschaffel reads Swennen’s painterly practice in terms of  
Freud’s interpretation of  dreams and jokes (in The Interpretation of  
Dreams and The Joke and Its Relation to the Unconscious respectively).
Walter Swennen – Painting – WIELS (Centre for 
Contemporary Art, Brussels)
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