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Vlaams-nationalisme & 
de kunsten /cultuur
‘Het Vlaams-nationalisme leek rond 
1989 een stille dood te sterven; op het 
einde van de jaren 90 was het weer 
alive and kicking.’ Tot die vaststelling 
komt Ico Maly in een door De Witte Raaf 
georganiseerd panelgesprek, gemode-
reerd door Koen Brams & Dirk Pültau 
– met naast Maly ook Geert Buelens en 
Marnix Beyen als deelnemers – over de 
relevantie en de potentie van een onder-
zoeksproject omtrent de relatie tussen 
Vlaams-nationalisme en de kunsten/
cultuur. Maly’s uitspraak is een eerste 
vaststelling van formaat die ons uitno-
digt om het fenomeen van het Vlaams-
nationalisme opnieuw tegen het licht te 
houden. De N-VA, de huidige vaandel-
drager van het Vlaams-nationalisme, 
scoort inmiddels hoog in de peilin-
gen naar de kiesintenties, maar ze is 
slechte maatjes met de culturele sector. 
Waarom? Wat verklaart het succes van 
het Vlaams-nationalisme anno 2014? 
Wat is de verklaring voor het onbegrip 

tussen het Vlaams-nationalisme en de 
kunsten/cultuur?
 In het eerste deel van het num-
mer wordt het Vlaams-nationalisme 
in algemene zin benaderd. Vincent 
Scheltiens bespreekt de manier waarop 
de Vlaamse beweging zichzelf  en haar 
imaginaire andere – de Franstaligen, de 
Walen, België – in beeld bracht, en vice 
versa. Scheltiens vraagt zich onder meer 
af  of  er na zes staatshervormingen nog 
voldoende grond is om ‘de andere’ te 
blijven verketteren. Tessa Lobbes on-
derzoekt de wijze waarop het Belgische 
geschiedenisonderwijs aan beide kan-
ten van de taalgrens met de nationale 
en regionale geschiedenis omging. Wat 
blijkt? In Vlaamse scholen wordt nau-
welijks aandacht besteed aan de ‘na-
tionale geschiedenis van Vlaanderen’. 
Meer nog, in Wallonië blijkt precies het 
omgekeerde aan de hand! Wordt het 
‘alterificatiediscours’ van de Vlaamse 
Beweging in de voorgaande teksten in 
een historisch perspectief  geplaatst, 
dan onderzoekt Jan Zienkowski hoe 
de N-VA vandaag – gesteund door een 
gelaagde communicatiestrategie – haar 

hedendaagse andere construeert: het 
immobiele België van de PS. Klaas 
Tindemans analyseert een opvallende 
contradictie in het programma van 
de N-VA: terwijl deze partij een neoli-
berale politiek voorstaat – waarvan 
je mag aannemen dat ze de individu-
ele verantwoordelijkheid hoog in het 
vaandel voert – belijdt ze tegelijk het 
geloof  in een samenhorigheidsgevoel 
dat alle Vlamingen met elkaar verbindt. 
Tindemans gaat na hoe die paradox 
wordt ‘opgelost’ in het verkiezingspro-
gramma van de N-VA voor de Vlaamse, 
federale en Europese verkiezingen van 
25 mei, waarbij hij bijzondere aandacht 
besteedt aan de paragrafen over cul-
tuur. Daarnaast trad Tindemans samen 
met Joost Vandecasteele in debat met 
de N-VA, meer bepaald met Siegfried 
Bracke en Johan Swinnen – Wouter 
Hillaert zorgt voor een verslag.
 In een aantal bijdragen wordt op de 
artistieke omgang met het Vlaams-
nationalisme ingegaan. Geert Buelens 
bespreekt ‘een vergeten hoofdstuk uit 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd’, meer 
bepaald de structurele ideologische band 

tussen het engagement van cultuur-
dragers en het Vlaamse ontvoogdings-
discours. Koen Brams en Dirk Pültau 
gaan met Luc Tuymans in gesprek over 
zijn omgang met Belgische kunst en 
het Vlaams-nationalisme. Dirk Pültau 
analyseert daarnaast een reeks teke-
ningen – met de betekenisvolle titel 
Machteld & Adolf, 1302 – die Leen Voet 
in 2013 tentoonstelde in het kader van 
de manifestatie Kortrijk Vlaandert. Zien 
andere kunstenaars mogelijkheden om 
een bijdrage te leveren aan de roemrijke 
historieschilderkunst, meer bepaald met 
betrekking tot de eigen vaderlandse ge-
schiedenis? De Witte Raaf benaderde Gert 
Verhoeven en Koen Theys, die in dit num-
mer hun repliek geven op de vraag om 
een werk over het recente verleden en de 
nabije toekomst van België te leveren.
 Achteraan dit nummer vindt u een 
kritische bespreking van de recente ten-
toonstelling Mondriaan en het kubisme 
– Parijs 1912-1914 (Gemeentemuseum, 
Den Haag) door Carel Blotkamp.
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VINCENT SCHELTIENS

1840. Ontwaken.

Het jonge België bestond tien jaar en er 
heerste een feestelijke stemming omdat één 
jaar eerder eindelijk vrede gesloten was met 
Nederland. Voor een aantal Gentse letterhe-
ren was dit het juiste moment om ‘het ake-
lige stilzwijgen’ te doorbreken. Ze betraden 
voor het eerst het politieke forum met een 
verzoekschrift, het zogenaamde petitionne-
ment, voor het gebruik van ‘Vlaemsch’ of  
‘Nederduitsch’ in de lokale besturen en 
rechtbanken van de Vlaamse provincies. 
Daarmee ventileerden zij een ongenoegen 
dat al van bij de stichting van België onder 
Vlaamse letterheren wijd verbreid was. 
Vanaf  het ontstaan van het land in 1830 
waren zij ontevreden over de gevolgen van 
de verfransing en zagen zij met lede ogen 
aan hoe Vlaamsonkundige Franstaligen de 
ambtenarenjobs bezetten, niet alleen in de 
Waalse provincies, maar ook in Brussel en 
in de Vlaamse gewesten. Wie wilde profite-
ren van een opwaartse sociale mobiliteit, 
moest verfransen. 
 Het ‘Vlaemsch’ of  ‘Nederduitsch’ was 
toen een verzamelnaam voor dialecten en 
was nog niet door een gestandaardiseerde 
spelling tot cultuur- en bestuurstaal gepro-
moveerd. Voor menig Belgisch bewindvoer-
der was dit laatste ook overbodig en zelfs 
contraproductief. Vanuit het centrale gezag 
werd van bij de stichting van de staat een 
verfransing opgezet. Als vehikel voor de 
ideeën en waarden van de verlichting kon 
alleen de Franse taal België een plaats ver-
schaffen in de stroom van geciviliseerde sta-
ten, luidde het. ‘Le flamand’ kon in het beste 
geval een te koesteren thuistaal zijn, ‘une 
simple amusette’. Andere Franstaligen zagen 
helemaal geen toekomst voor het Vlaams. 
Zij ontwikkelden een soort van darwinis-
tisch-spenceriaans vertoog avant la lettre: 
waar twee talen – Frans en Vlaams – met 
elkaar streden, zou de sterkste taal altijd 
overleven. De andere, het Vlaams, was 
gedoemd om te sterven.
 De Vlaamse letterheren daarentegen 
waren ervan overtuigd dat wie België op de 
Europese kaart wilde zetten, haar 
‘Vlaamschheid’ moest benadrukken. Al in 
1832 schreef  de Gentse historicus en filo-
loog Philip Blommaert zijn Aenmerkingen 
over de verwaerloozing der Nederduitsche tael. 
Hierin pleitte hij niet alleen voor het herstel 
van de moedertaal in de Vlaamse gewesten; 
hij wees er tevens op dat de Vlaamssprekende 
bevolking de meerderheid uitmaakte in 
België. In de daaropvolgende jaren ontston-
den in steden als Gent, Antwerpen en 
Leuven literaire genootschappen die simul-
taan streefden naar emancipatie van het 
Vlaams via een grammaticale eenmaking, 
België bezongen als hun vaderland en in 
functie van die twee betrachtingen culture-
le activiteiten ontwikkelden. Al deze litera-
toren en intellectuelen vonden dat de 
Vlaamse taal en de geschiedenis van het 
middeleeuwse graafschap Vlaanderen het 
broze België haar onderscheidende identi-
teit schonken. De eenheid van België kon 
bijgevolg alleen maar ‘tweevoudig één’ zijn: 
wie de Vlaamse factor niet integreerde in de 
Belgische natievorming, was voor deze 
Vlaamsgezinden slechts een halve patriot. 

Gezien het orangistische verleden van een 
aantal onder de Gentse letterheren (Philip 
Blommaert, Ferdinand Snellaert, Jan-Frans 
Willems…) vreesden zij dat hun acties hen 
het verwijt van landverraad zouden opleve-
ren; dat ze te horen zouden krijgen dat ze 
België wilden verzwakken, de eenheid van 
België wilden breken ten bate van een 
bedreigende externe andere: het koninkrijk 
van Willem I. Al deze verwijten vielen de 
embryonale Vlaamse Beweging inderdaad 
ten deel, wat Willems de reactie ontlokte dat 
‘het Walenkwartier in vuur en vlam’ stond. 
In totaal zouden vier verschillende versies 
van het petitionnement gelanceerd worden. 
Zo verschenen na de Gentse petitie rondom 
het genootschap De Tael is Gan(t)sch het 
Volk kort na elkaar ook een Leuvense onder 

impuls van kanunnik Jan David en de groep 
Met Tyd en Vlyt, en twee Antwerpse versies 
vanuit De Olyftak, de groep rondom Jan De 
Laet en Pieter van Kerckhoven. In die tek-
sten en in de hevige discussie die zich ont-
spon percipieerden de Vlaamsgezinden de 
Franse taal als een vehikel voor de introduc-
tie van vreemde, decadente invloeden die de 
Vlaamse authenticiteit, de ‘goede zeden’ en 
de ‘onschuld van de jeugd’ ondergroeven. 
De Vlaamse provincies werden gerepresen-
teerd als het slachtoffer van een invasie die 
de eigenheid van de mensen en de eenheid 
van het land op de helling zette. Deze identi-
ficatie ging gepaard met een uitgesproken 
zelfbeeld van de eigen contreien als ruraal 
en katholiek, bedreigd door een verderfelijk 
stedelijke en antigodsdienstige opponent. 
Voor een beweging die enkel actief  was in de 
steden en louter uit kleinburgers bestond, 
was deze identificatie merkwaardig. 
Nochtans werd ze gedeeld door de volledige 
prille Vlaamse Beweging, ook bijvoorbeeld 
door de Gentenaars die retroactief  vaak als 
‘liberalen’ omschreven werden.
 Het discours van de Vlaamse actievoer-
ders ten aanzien van de Walen was van 
meet af  aan dubbelzinnig. Enerzijds werden 
Walen gerepresenteerd als ‘broeders’ en 
deden de Vlaamsgezinden beroep op de 
empathie van de Walen. Waren die Walen 
immers niet zelf  gediscrimineerd ten tijde 
van het Hollandse bewind? Empathie en 
begrip kon dan leiden tot een gezamenlijke 
opbouw van België door Vlamingen én 
Walen, in een ‘één-plus-één-formule’. 
Anderzijds werden de Walen gepercipieerd 
als ‘semi-Belgen’ en gewantrouwd als ver-
lengstukken van het verderfelijke Frankrijk. 
Mede door het uitblijven van de verhoopte 
Waalse empathie, werden Walen ook ver-
ketterd als egoïsten die uit eigenbelang de 
eenheid van het land op het spel zetten en 
de Vlamingen, nota bene een meerderheid, 
uitbuitten en onderdrukten. Van bij haar 

oorsprong sprak de Vlaamse Beweging van-
uit een positie van onderdrukking en lijden. 
Ook van vernedering. Ze vertegenwoordig-
de immers een meerderheid en háár ken-
merken vormden, aldus deze zelfrepresen-
tatie, de kern van de Belgische natie. 
 Tijdens het debat over het petitionnement 
ontstond zowel in de Vlaamse als in de 
Waalse gewesten een vertoog over de andere 
als bedreigend voor de eigen positie (of  het 
gebrek daaraan) én bedreigend voor de frêle 
Belgische natie. Het andere kamp werd hier-
bij als homogeen voorgesteld en gestereoty-
peerd. Waar in de Franstalige kritieken 
Vlamingen werden afgeschilderd als ver-
stoorders van het Belgische evenwicht, wer-
den – andersom – Walen én Franstaligen 
gerepresenteerd als bestendigers van het 
Belgische onevenwicht. Deze vertogen wer-
den constitutief  voor de eigen subnationale 
identiteitsbepaling. Meer nog, het petition-
nement van 1840 ontketende in de daarop-
volgende decennia de metamorfose van een 
louter literaire beweging tot een politieke 
beweging, die aan het einde van de eeuw de 
oprichting van zijn Waalse antagonist in 
het leven zou roepen.
 Die Waalse Beweging liep op twee benen. 
Aan de ene kant waren er de sociétés dialec-
tales die het Romaanse filologische erfgoed 
wilden koesteren. Er werden Waalse poëzie-
wedstrijden uitgeschreven. Men moedigde 
inspanningen aan om oorsprong en ont-
wikkeling van de Romaanse dialecten in 
België wetenschappelijk te bestuderen. Er 
werd aan een ‘dictionnaire’ gewerkt en dus 
ook aan een standaardisering. Luik vormde 
het epicentrum van deze activiteit met de 
oprichting in 1856 van de Société liégeoise 
de Littérature wallonne. In deze kringen 
zette men zich mordicus af  tegen de idee dat 
men een ‘mouvement wallon’ opbouwde 
naar analogie van de ‘mouvement flamin-
gant’. Waals was voor deze filologen slechts 
‘une petite littérature de couleur locale’, ter-

wijl Frans ‘la vraie langue littéraire des 
Belges’ was. Toch stuwde de ontwikkeling 
van een Vlaamse Beweging, haar eisen en 
vanaf  1873 ook een aantal taalwetten, 
deze sociétés in de richting van een homoge-
nisering. De Société liégeoise werd al snel 
omgedoopt tot Société de Langue et de 
Littérature wallonnes. Het munten van de 
naam ‘Wallonie’, het uitgeven van Waalse 
landkaarten als typisch nationalistische 
daad van afbakening, het prikken van een 
officiële feestdag, en het componeren van 
een volkslied waren in de tweede helft van 
de negentiende eeuw evenveel stappen in de 
constructie van een subnationale identiteit, 
die uitdrukkelijk werd aangenomen met 
verwijzingen naar en als antwoord op de 
Vlaamse identiteitsconstructie. Meer nog: 
tegen de theorie van Edmond Picard in, die 
trachtte aan te tonen dat er zoiets als een 
Belgische ziel bestond, ging men in deze 
Waalse Beweging ijverig op zoek naar de 
‘âme wallonne’. Terwijl in de Vlaamse 
Beweging van midden negentiende eeuw de 
idee leefde dat Vlamingen en Walen twee 
takken vormden van eenzelfde Germaanse 
stam, waarbij de Walen geromaniseerd 
waren, klonk nu vanuit de Waalse Beweging 
de opvatting dat Walen deel uitmaakten 
van een Latijnse wereld, die geheel verschil-
de van de Germaanse waartoe de Vlamingen 
behoorden. De verschillen werden geëssen-
tialiseerd en ‘geëtniciseerd’.
 Naast de ‘Wallons de Wallonie’ ontwikkel-
de de tweede poot van de Waalse Beweging 
zich in Brussel en Vlaanderen als antiflamin-
gant. Ook dit was een nadrukkelijk defensie-
ve onderneming, ingegeven door de vrees dat 
de Nederlandsonkundigen hun posities in 
Vlaanderen, Brussel en uiteindelijk zelfs in 
Wallonië zouden moeten prijsgeven. Dat de 
Vlaamse eisenstrijd maar geen saturatiepunt 
leek te vinden, werd door Franstaligen in 
Brussel en Vlaanderen beschouwd als het 
destabiliserende werk van een fanatieke, bui-
tenproportionele beweging. Beide strekkin-
gen in de Waalse Beweging vonden elkaar 
rond dit antiflamingantisme en represen-
teerden zich als slachtoffer.

1912. Triomferen.

De geleidelijke democratisering van het 
stemrecht en een voor Vlaanderen gunsti-
gere demografische evolutie maakten dat 
vanaf  1884 de overwegend Vlaamse katho-
lieke partij in België op absolute meerderhe-
den kon blijven rekenen. Deze politiek-stra-
tegische blokkering én de analyse dat beide 
volkeren (de generische benaming was nu 
aan beide zijden volop in zwang, met ter-
men als ‘race’, ‘stam’, ‘volkspersoonlijk-
heid’) fundamenteel verschillend waren, 
riep in de Waalse Beweging de idee van een 
bestuurlijke scheiding op. Metaforisch werd 
België gerepresenteerd als een mislukt 
huwelijk van twee partners, die elk hun weg 
gingen en maar best uit elkaar konden 
gaan. De verschillen werden door de Waalse 
Beweging ook gehiërarchiseerd. Aangezien 
de Walen deel uitmaakten van de grotere 
Frans-Latijnse leefwereld, achtten ze zich-
zelf  meer ontwikkeld dan de stugge, boerse 
Vlamingen.
 De strijd om de Belgische eenheid, die het 
debat tussen Waalse en Vlaamse elites in 
1840 had gekenmerkt, werd in deze periode 
door de Waalse Beweging deels opgegeven 
en ingeruild voor federalistische opvattin-
gen. België was sinds 1884 een instrument 
in handen van de rechts-katholieke 
Vlamingen, heette het.
 Toen het bij de verkiezingen van 2 juni 
1912 niet lukte om met een kartel van libe-
ralen en socialisten de Vlaams-katholieke 
meerderheid te breken, ontaardde dit in wat 
de lange Waalse zomer van 1912 genoemd 
wordt: een aaneenschakeling van protes-
ten, betogingen, congressen en meetings 
waarop de idee van bestuurlijke scheiding – 
die door verschillende Waalse leiders al in 
verschillende varianten was uitgewerkt – 
centraler kwam te staan. Daarbij deed de 
Waalse Beweging programmatorisch en 
organisatorisch een grote stap vooruit 
onder impuls van de Henegouwse socialist 

Met dank aan de overkant
Een andere kijk op de Vlaamse, Waalse en Belgische identiteitsvorming

Afbeelding van Jan Breydel en Vansaeftinghen, uit: Théodore Juste, Histoire de Belgique, 1840.
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en kunstkenner Jules Destrée. In augustus 
1912 publiceerde die zijn open brief  aan 
koning Albert I, waarin hij betoogde dat de 
Vlamingen de Walen tal van cruciale zaken 
hadden afgepakt (‘ils nous ont pris’) met 
inbegrip van Vlaanderen zelf, en dat er geen 
Belgen, maar slechts Walen en Vlamingen 
bestonden. Vanuit Waals perspectief  formu-
leerde deze brief  in geen enkel opzicht nieu-
we ideeën. Zowel de diagnose als de remedie 
(‘séparation administrative’) waren al 
meermaals geopperd en uitgewerkt binnen 
de Waalse Beweging. Hoewel Destrée 
‘slechts’ een synthese bracht, viel zijn brief  
op door de kwaliteit van de auteur (een poli-
tiek zwaargewicht) en de keuze van de 
bestemmeling (het staatshoofd).

Aan Vlaamsgezinde zijde was men niet erg 
onder de indruk van de Waalse eis tot bestuur-
lijke scheiding. Met name katholieke 
Vlaamsgezinden blaakten na de kieszege van 
2 juni van zelfvertrouwen en wilden onver-
wijld doorgaan met België. De verneder-
landsing van de Gentse universiteit lag bin-
nen handbereik. De mobilisatie rond deze eis 
toonde aan dat de Vlaamse Beweging een 
massabeweging was geworden die een breder 
publiek aansprak dan de kleinburgers die 
rond 1840 actievoerden. Ontegensprekelijk 
voerden de katholieken deze beweging aan, 
omdat zowel socialisten als liberalen in hun 
partij te maken hadden met een Franstalig 
overwicht. Toch nam de Vlaamse Beweging 
een nagenoeg unanieme houding aan tegen-
over de eis van bestuurlijke scheiding. 
Destrées brief  ontlokte binnen de Vlaamse 
Beweging vele reacties, die opvallend eenslui-
dend klonken. In zijn openingsrede op het 
32ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig 
Congres te Antwerpen was de schrijver en 
dichter Pol de Mont formeel: ‘Nog nooit, ook 
niet in de somberste dagen van Vlaanderens 
geschiedenis na 1830, is uit onze rangen een 
stem opgegaan, aandringende op iets dat op 
bestuurlijke scheiding zou gelijken.’ De Gentse 
atheneumleraar Hippoliet Meert, tevens spil 
in de brede campagne voor de vervlaamsing 
van de Gentse universiteit, was persoonlijk 
voorstander van zo’n scheiding (hij had het 
Zwitsers ‘model’ voor ogen), maar verdedigde 
eveneens ‘in naam van de Vlaamse Beweging’ 
de eenheid van België in een uitvoerig docu-
ment dat hij, gesteund door een versprei-
dingscomité van zowat alle vooraanstaande 

flaminganten, publiceerde. Hoewel zo’n 
scheiding in één klap een oplossing voor al 
onze grieven zou betekenen, poneerde Meert, 
staan we niet te applaudisseren. De 
Vlamingen, aldus Meert, konden zich best 
schikken in een gemeenschappelijk leven in 
een België zonder onderdrukkers en onder-
drukten. Ondanks al wat we geleden hebben, 
vervolgde hij, blijven we bereid een loyale 
hand naar de Walen uit te steken en de wereld 
te tonen dat Germanen en Galliërs elkaar per-
fect kunnen verstaan. Tijdens het Kamerdebat 
van 7 maart 1913 klonken bijna dezelfde 
woorden uit de mond van de Vlaamsgezinde 
katholiek Frans Van Cauwelaert, die zich 
erover verheugde dat geen enkele partij posi-
tief  was ingegaan op Destrées voorstel van 
bestuurlijke scheiding: welke ook de sinds 
1830 geaccumuleerde onrechtvaardigheden 
tegen de ‘partie flamande’ zouden zijn, ‘we’ 
zullen nooit iets ondernemen dat de noodza-
kelijke cohesie van het vaderland in het 
gedrang zou brengen.
 Het nam niet weg dat de visie van de 
onverenigbaarheid van de twee volkeren 
gedeeld werd door de Vlaamse Beweging. De 
voor flaminganten noodzakelijke Belgische 
eenheid was nog steeds een kwestie van 
‘twee-in-één’: geen vermenging, maar een 
nevenschikking. Of  zoals Van Cauwelaert 
het in datzelfde debat formuleerde: ‘Notre 
pays est un pays bilingue, non pas par le 
mélange, mais par la juxtaposition de deux 
races’. Maar tegelijk verwierpen de Vlaamse 
kopstukken van de nationaal gestructureer-
de partijen met klem het scheidingsidee en 
vertrouwden ze op de mobilisatiecapaciteit 
van de beweging om via parlementaire wet-
ten de Vlaamse eisen ingewilligd te krijgen. 
Hieruit sprak een vertrouwen in de geschikt-
heid van het Belgische ‘gemeenschappelijke 
huis’ om toch twee verschillende ‘rassen’ op 
gelijke voet te kunnen herbergen. Dat ande-
re ‘ras’, het Waalse, was weliswaar totaal 
‘anders’, maar – en hieruit bleek het Vlaams-
gezinde zelfvertrouwen – geen bedreigende 
‘andere’. België was voor de overgrote meer-
derheid van de Vlaamse Beweging nog 
steeds het vaderland en in het slechtste 
geval een ‘minste kwaad’ tegenover de drei-
gende externe ‘andere’, Frankrijk, dat met-
een zou profiteren van een gedecentrali-
seerde en dus verzwakte Belgische natie.
 Volledige unanimiteit rond dit standpunt 
tegen de bestuurlijke scheiding was er even-

wel niet. Enkele alleenstaande individuen 
en een ultraminoritaire groep achtten de 
Waalse voorzet te mooi om onbenut te 
laten. In de radicale, studentikoze kring, die 
zich zou organiseren rond het efemere tijd-
schrift De Bestuurlijke Scheiding, beschouw-
de men België als een dwangbuis en sprak 
men zich uit voor een onafhankelijk 
Vlaanderen: ‘Enkel vrije mannen kunnen 
gevreesd worden en daarom, Vlamen, 
maakt u los, maakt u los en leve een 
Nationale Vlaamsche Partij, die u met één 
slag, met een woord de verlossing brengen 
kan door de Bestuurlijke Scheiding!’ Hoe 
onbetekenend deze groep jongeren ook was, 
ze vertoonde de eerste trekken van Vlaams-
nationalisme – als we, in navolging van 
Ernest Gellner, nationalisme definiëren als 
het streven naar een coïncidentie tussen de 
nationale en de politieke units, tussen natie 
en staat.
 Zowel in de Waalse als in de Vlaamse 
Beweging domineerden in 1912 de verto-
gen over een noodzakelijke homogeniteit 
van het eigen landsgedeelte en volk. In beide 
kampen keerde men zich tegen metafori-
sche ‘invasies’ en ‘overstromingen’: doem-
beelden waardoor de eigen rangen gesloten 
werden, de beweging eengemaakt en de 
achterban gealarmeerd en gemobiliseerd 
werd. De nood aan zuiverheid (tegenover 
vermenging) werd common ground, een 
onuitgesproken assumptie waarover men 
het eens was. Of  het om een Vlaamse ‘inva-
sie’ van Wallonië ging, een Waalse ‘invasie’ 
van Vlaanderen of  de aanwezigheid van 
franskiljons: wat onzuiver was, werd als 
ondraaglijk omschreven en moest schoon-
gemaakt worden. 

1939. Schilderen.

Twee figuren uit de Vlaamse Beweging 
waren prominent aanwezig in het politieke 
debat van 1939 en bepaalden de blik waar-
mee vanuit Wallonië naar de Vlaamse 
Beweging werd gekeken. De ene was de arts 
Adriaan Martens die het jaar voordien 
benoemd werd tot lid van de Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde. De andere 
was de onderwijzer Florimond (‘Flor’) 
Grammens die gewapend met kwast en verf-
pot langs de taalgrens trok om alle schen-
dingen van de taalwetten van 1932 op te 
sporen en recht te zetten door plaats- en 
straatnaamborden te overschilderen. In de 

Vlaamse Beweging groeiden beide figuren 
uit tot helden en… martelaren.
 Aan Waalse zijde dacht men heel anders 
over Martens en Grammens. Op 17 april 
1920 had het Hof  Van Assisen van Brabant 
Martens bij verstek ter dood veroordeeld 
wegens een misdrijf  tegen de veiligheid van 
de staat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
Martens docent geweest aan de door de 
Duitsers vernederlandste Rijksuniversiteit 
Gent, de zogenaamde von Bissing-
universiteit, en was hij toegetreden tot de 
Raad van Vlaanderen, een officieus Vlaams 
parlement dat paste in de door de Duitse 
bezetter opgezette Flamenpolitik. Door tege-
moet te komen aan een aantal Vlaamse 
eisen wilde de bezetter de Vlaamse bevol-
king voor zich winnen: bevordering van de 
Nederlandse taal met inbegrip van de ver-
nederlandsing van de Gentse universiteit, 
bestuurlijke scheiding en een vorm van 
Vlaams zelfbestuur. In 1935 had Martens 
amnestie gekregen en was hij uit Nederland 
teruggekeerd. Het protest tegen zijn benoe-
ming nam zulke proporties aan dat het leid-
de tot de val van de regering-Spaak en het 
uitschrijven van vervroegde verkiezingen. 
La Bataille Wallonne schreef  onomwonden: 
‘Pour les Wallons, Martens n’est et ne pour-
ra jamais qu’être un traitre à leur cause. Il 
mérite douze balles dans la peau. Ni plus, ni 
moins.’ Ook de ‘taalgrens-acties’ van 
Grammens konden bij Waalse opiniemakers 
op weinig begrip rekenen: Grammens was 
een voorhoedesoldaat in een Vlaams-
imperialistische oorlog. Vlamingen, zo 
schreef  de bekende Waalse publicist Émile-
Édouard Terwagne, hadden het Frans uit 
Vlaanderen verjaagd en er onder dwang 
eentaligheid ingesteld. Ze zouden daar ech-
ter geen vrede mee nemen, want ze werden 
bezield door een ‘imperialistische mystiek’. 
Hun oorlog tegen al wat Frans was, zou 
nooit aan de grenzen van Vlaanderen 
ophouden. Ze zouden die oorlog tot op 
Waalse bodem brengen.

Hoewel de Flamenpolitik ook een honderdtal 
Waalse militanten verleidde, die er de 
bestuurlijke scheiding mee wilden realise-
ren, werd het activisme – de collaboratie 
met de Duitse bezetter – met minimaal 
20.000 Vlaamse deelnemers nagenoeg uit-
sluitend als een Vlaams fenomeen geperci-
pieerd. Flaminganten, in de Waalse media 
vaak en stoemelings geëxtrapoleerd naar 
alle Vlamingen, waren etnisch al gelieerd 

Flaminganten voorgesteld als gieren, uit het tijdschrift ‘L’Assiette au Beurre’, 1911, nr. 6 (Archief, Documentatie 
en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme – ADVN VY 900 000)

Vlaanderen één rond dokter Adriaan Martens, uit: Nieuw Vlaanderen, 25 februari 1939 (ADVN)



De Witte Raaf  – 169 / mei – juni 2014 4

met Duitsland en hadden nu logischerwijze 
België verraden. Dit beeld leefde des te meer 
omdat de Waalse Beweging haar collabora-
teurs na de oorlog isoleerde en voluit de 
Belgisch-nationalistische kaart trok. Jules 
Destrée herontdekte de Belgen die in 1912 
niet meer bestonden. Verwijzend naar de 
discussies van 1912 schreef  hij: ‘Het poli-
tieke gekibbel is vergeten, er zijn geen Walen 
en geen Vlamingen meer, er blijven – letter-
lijk – alleen nog maar Belgen over.’
 Terwijl de Waalse Beweging zich 
(opnieuw) volop met België identificeerde, 
werd vanaf  1918 in Vlaanderen het Vlaams-
nationalisme belangrijker. De Vlaamse 
Beweging wist zich verdeeld tussen minima-
listen, die trouw bleven aan België (ook loya-
listen genoemd), en maximalisten voor wie 
België had afgedaan. Dit schisma, waarvan 
de eerste tekenen al vóór de Eerste 
Wereldoorlog zichtbaar waren, werd in het 
interbellum een centraal gegeven. De Eerste 
Wereldoorlog en het Vlaamse activisme wer-
den voor de Waalse Beweging discursieve 
wapens tegen de Vlaamse Beweging, die als 
Flamboche (samentrekking van Flamand en 
Boche, een scheldwoord voor Duitsers) 
gebrandmerkt werd. Hoewel men in 
Wallonië het federalistische vertoog weer 
ingeruild had voor een Franstalig-
Belgicistisch discours, zou de voortschrij-
dende en zich radicaliserende Vlaamse 
Beweging – de ‘invasie’ van het ‘imperialis-
me’ – de Waalse Beweging er net als rond de 
eeuwwisseling toe aanzetten een dam op te 
werpen tegen de Vlaamse ‘vloedgolf ’. 

In de Vlaamse Beweging had niet iedereen 
gecollaboreerd, maar de activisten werden 
niet geëxorciseerd. Er leefde veel begrip 
omdat de aanleiding – culturele en taalon-
derdrukking – als legitiem werd beschouwd. 
Ook en vooral omdat dit rechtstreeks ver-
bonden werd met de representatie van de 
onfortuinlijke Frontsoldaten, rond wie 
mythische verhalen geconstrueerd werden 
– zoals dat rond de broers Van Raemdonck 
– en van waaruit moreel gezagvol een 
Vlaams-nationale partij gesticht werd, de 
Frontpartij. België werd in dat Vlaams-
nationalisme uitgespuwd.
 In Waalse vertogen werd Vlaanderen als 
‘blok’ voorgesteld, niettegenstaande de 
Vlaamse Beweging scherp verdeeld was en 
politiek meerstemmig. De radicaal-rechtse 
separatistische vleugel van de Vlaamse 
Beweging – die vanaf  1933 organisatorisch 
belichaamd werd in het Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV) van Staf  De 
Clercq – werd begrijpelijkerwijs als fascis-
tisch en Duitsgezind weggezet. Met deze lie-
den was geen enkel vergelijk, zelfs geen dia-
loog mogelijk. Maar ook de unitarist Frans 
Van Cauwelaert werd als ‘imperialist’ 
bestempeld. Hij werd er dan weer van 
beschuldigd aan België vast te houden en 
het federalisme te verwerpen omdat op die 
manier de Vlaamse hegemonie in stand kon 
worden gehouden.
 Tussen beide flamingante componenten 
was een felle concurrentiestrijd aan de 
gang, maar het opbod en de Franstalige 
alterificatie van de Vlaamse Beweging én 
van Vlaanderen maakten dat er ook ‘blok’ 
werd gevormd. Martens en Grammens wer-
den als martelaren op het Vlaamse schild 
gehesen. De ene omdat de Franstaligen een 
benoeming wilden blokkeren waar ze geen 
uitstaans mee hadden, de andere omdat hij 
regelmatig van zijn ladder geplukt en als 
ordinaire delinquent opgesloten werd. Het 
door de Walen toebedeelde label ‘imperialis-
ten’ werd in het nationalistische katholieke 
tijdschrift Nieuw Vlaanderen weggelachen. 
Het ‘hele verdrukkingsopzet’ was een her-
senspinsel van ‘verdwaalde wallonisanten’. 
De waarheid, zo heette het, was omgekeerd. 
Niet de Walen, maar de Vlamingen waren 
onderdrukt: ‘Ondanks alles, zit Vlaanderen 
nog altijd ‘genepen’ in de knellende hand 
van on-Vlaamse, anti-Vlaamse legerleiding, 
zeewezen, kolonie en luchtvaart, handel en 
financie.’
 Voor Vlaamsgezinden moest Vlaanderen 
eentalig worden en die eentaligheid moest 
gezuiverd worden van alles wat er intern 
niet mee strookte. In de voorhoede liepen 
activisten (letterlijk dan) als Flor Grammens, 
gedekt door brede steun en sympathie. Dat 
gold ook voor dokter Martens, wiens benoe-
ming voor alle Vlaamsgezinden een sym-
bool was van de Vlaamse autonomie: ‘wij’ 
beslissen wie in ‘onze’ academie zitting 
heeft. Onder impuls van de socialist Lode 
Craeybeckx werd een Manifest van 

Antwerpen opgesteld waarin werd betoogd 
dat de benoeming van Martens een louter 
Vlaamse aangelegenheid was: ‘Wij vragen 
niet aan onze vrienden, de Walen, dat zij de 
benoeming van Dr. Martens zouden erken-
nen als een verheugend feit. Wij verlangen 
alleen dat zij het zouden erkennen als een 
VLAAMSCH FEIT.’ [Cursief  en drukletters 
in de oorspronkelijke passage, V.S.] De strijd 
voor eentaligheid en culturele autonomie 
werd een strijd voor homogenisering. De 
metafoor van de schoonmaak stond met de 
acties van Grammens meer dan ooit cen-
traal. Het Loze Visserke werd herwerkt tot 
Het Gramme Schilderke en begon als volgt:

‘Op ’t erf  van Tijl en Neleke,
Daar woekert vreemd venijn, venijn!
De huisbaas laat het stil begaan
Maar Flor verft alles rein, ja rein!’

De Vlaamse natievorming had in de loop 
van de jaren 20 en 30 een hele weg afge-
legd. De idee van Vlaamse zelfstandigheid 
vond gehoor in brede kringen en voedde 
zich met een zelfrepresentatie van verdruk-
te, miskende en vernederde meerderheid, 
versterkt door wat een meedogenloos 
geachte francofone Belgische staat ‘onze 
jongens’ aan de IJzer had aangedaan. 

1961-1962. Marcheren.

Terwijl het flamingantisme vóór de Tweede 
Wereldoorlog gekarakteriseerd werd als 
‘Germaans’ en beschuldigd werd van ‘pan-
germaanse’ ambities, vond de Waalse 
Beweging vanaf  1945 voldoende bewijs-
materiaal om Vlaamsgezinden als ‘fascis-
ten’ en ‘nazicollaborateurs’ te stereotype-
ren. De Koningskwestie van 1950 leek deze 
beeldvorming geenszins te ontkrachten. 
Cruciaal in de Waalse anti-Leopoldistische 
agitatie was de fusie van de Waalse 
Beweging met de georganiseerde arbeiders-
beweging, wat haar voor het eerst tot een 
massabeweging omvormde.
 Maar er deed zich vooral een plotse ver-
snelling voor in een reeds merkbare demo-
grafische en socio-economische evolutie. 
Hierdoor kon deze periode beschouwd wor-
den als het kruispunt tussen ‘de doorbraak 
van achterlijk Vlaanderen’ en het ‘verval 
van progressief  Wallonië’. De krachtsver-
houding wijzigde en de leiding van de Waalse 
Beweging was zich daar in hoge mate van 
bewust. De algemene staking in de winter 
van 1960-1961 tegen de Eenheidswet – 
waarbij de stakingsbeweging er niet in slaag-
de de massale steun en deelname van de 
Vlaamse werknemers te bekomen – was 
enerzijds een indrukwekkende demonstratie 
van de sociale kracht en de representativiteit 
van de Waalse (arbeiders)beweging, maar 
faalde anderzijds als poging om de ongunsti-
ge krachtsverhouding om te gooien.
 Net als de electorale nederlaag in de ver-
kiezingen van 1912, versterkte ook deze 
sociale nederlaag de idee dat België een staat 
met twee fundamenteel verschillende groe-
pen was. De hoop groeide dat een weten-
schappelijk afgebakende taalgrens de strub-
belingen kon beëindigen. In de aanloop naar 
de definitieve beslissing organiseerden cul-
turele verenigingen en drukkingsgroepen 
twee Vlaamse marsen op Brussel, in oktober 
1961 en 1962. Het eisenpakket was zowel 
cultureel als sociaaleconomisch: de opmars 
van het Frans diende gestuit, de achterstel-
ling van de regio omgekeerd. Zoals voordien 
was een gelijke behandeling het doel.

Vele Franstaligen waren geschokt door deze 
marsen, voor hen een massale mobilisatie 
van ‘fascisten’ en ‘collaborateurs’. Het soci-
alistisch-syndicalistische Combat omschreef  
de eerste mars als een haast paramilitair 
gebeuren met extreemrechtse inhoud. 
Daarnaast ging veel aandacht naar trom-
melaars en vendelzwaaiers, met de bood-
schap dat Vlaanderen onmiskenbaar een 
achterlijk gebied was. Ook het katholicisme, 
een andere topos in de beeldvorming, duikt 
op: het trage tempo paste beter bij een pro-
cessie. Het belgicistische Pourquoi Pas? 
hekelde dat Vlaamse boeren hun dorp ver-
lieten voor een dergelijke dwaas opgezette 
mars, terwijl het satirische Pan de gemid-
delde deelnemer als een pangermaanse, 
katholieke, fascistische en achterlijke bar-
baar neerzette.
 Deze karikaturale voorstelling voedde de 
irritatie van de Vlaamsgezinden. In Vlaams-
nationalistische teksten werden de Walen 
gekarakteriseerd als hypocriete imperialis-
ten en sociale parasieten. Ook in meer 
gematigde publicaties werden net de 
Franstaligen van agressie beschuldigd, 
zeker na de woelige tweede mars, toen 
tegenprotest tot rellen leidde. Waals-
nationalisten criminaliseerden op hun 
beurt nogmaals de demonstranten en spra-
ken van provocerende ‘Sieg Heils’ en 
Hitlergroeten. Het waren diametraal tegen-
gestelde verhalen, die zich evenwel van 
dezelfde technieken bedienden. De Vlaamse 
marsen vergrootten de kloof  tussen de nati-
onalistische bewegingen. De faciliteitenge-
meenten, de tweetaligheid in Brussel en 
zeker de overdracht van Voeren gaven aan-
leiding tot nieuwe, langdurige conflicten. 
Oude beelden bleven daarbij opduiken: de 
onbeschaafde fascistische Vlaming tegen-
over de arrogante en imperialistische Waal.

In deze periode trad een nieuwe actor op: de 
partij de Volksunie, gesticht in 1954. Die 
wilde naar eigen zeggen geen nieuw VNV in 
het leven roepen, ze wilde ‘geen neo-fascisti-
sche, rechtse anti-democratische partij’ zijn, 
maar een partij voor een Vlaams volk dat 
getypeerd werd als ‘in wezen een democra-
tisch volk, zonder revolutionaire aanleg’. 
Stichter-voorzitter Frans Van der Elst schreef: 
‘Wij waren beslist geen belgicisten, maar wij 
waren ook niet zinnens ons op het pad te 
begeven van een verbaal doch steriel anti-
Belgicisme. Als federalisten wilden wij stre-
ven naar een oplossing van het Vlaams pro-
bleem binnen de bestaande staat.’ De VU 
verdedigde in deze roerige periode de idee 
van een homogeen Vlaanderen. In de Kamer 
waarschuwde Van der Elst – als een late echo 
van Grammens – dat de Vlaamse volksge-
meenschap geenszins bereid was inbreuken 
op de taal- en de culturele homogeniteit van 
Vlaanderen te dulden. De Vlaamse Beweging 
opteerde voor een ‘harde’ afbakening van 
het eigen grondgebied als voorwaarde om in 
het eigen kamp ‘de gaafheid van ons taal- en 
ons cultuurgebied’ te beschermen, aldus Van 
der Elst. Met onverdraagzaamheid had dit 
niets te maken, anticipeerde hij op zijn critici. 
Het was ‘een dwingende eis om tot gezonde, 
sociale en nationale toestanden te komen in 
het Vlaamse land’. Met extremisme had het 
evenmin vandoen. Dat werd aan de ‘overzij-
de’ beleden. De Vlamingen, aldus Van der 
Elst, werden geconfronteerd met een ‘driest 
Waals imperialisme’, dat aanspraak maakte 
op onbetwistbaar Vlaams gebied zoals de 
Voerstreek.
 De breuk met het fascistische verleden die 
Frans Van der Elst in de politieke heropbouw 

van het flamingantisme voor ogen had, kreeg 
daadwerkelijk gestalte in de aanvaarding door 
de VU van de parlementaire democratie en 
van het Belgische kader. Maar in zijn vertoog 
bleven Vlamingen binnen dat kader onder-
drukt, bleven Walen egoïstisch, en moest 
Vlaanderen door zelfbestuur ademruimte en 
een homogeniteit verkrijgen. Net als na WO I 
werden de collaborateurs niet geëxorciseerd, 
maar omarmd als buitenproportioneel 
gestrafte slachtoffers. Want ook na WO II 
werd hun motivatie als ‘legitiem’ beschouwd: 
de strijd voor de verlossing van een onder-
drukkende andere, België. Semantisch signifi-
cant is dat wat in Nederland ‘bijzondere 
rechtspleging’ heette, in de Vlaamse Beweging 
‘repressie’ werd genoemd. 

Fantoompijn?

Vandaag is voor het eerst een Vlaams-
nationalistische partij (in vredestijd) de 
grootste politieke formatie van de gefedera-
liseerde deelstaat. Met opluchting en tevre-
denheid wordt vastgesteld hoe deze demo-
cratische nazaten van de Volksunie het 
ranzige extreemrechtse Vlaams Blok/
Vlaams Belang zowat heeft leeggezogen. 
Opvallend is dat de N-VA in haar discours de 
eis voor Vlaamse onafhankelijkheid niet 
resoluut uitspeelt. Voorop staat haar soci-
aaleconomisch discours, dat van neolibera-
le snit is. Hoewel dat discours elementen 
bevat van ‘geloof-in-eigen-kunnen’, baseert 
het zich eveneens op een uitgesproken alte-
rificatie. In de N-VA-retoriek is de bedreigen-
de andere een door de Parti Socialiste gedo-
mineerd Wallonië, met zijn mismanagement, 
zijn spilzucht, zijn immobilisme. Vaak wordt 
retorisch de parallel gemaakt met het 
Oostblok of  de Sovjet-Unie, als metafoor 
voor dictatuur, intolerantie en onvermogen. 
Met de machtsgreep van de PS op de fede-
rale regering, zo klinkt het verder, hebben 
de Waalse socialisten ook het federale België 
kapot gewoekerd. Daarmee wordt nog een 
extra andere in leven geroepen: de Vlaamse 
coalitiepartners van de PS, anderen in het 
eigen kamp. Door deze othering represen-
teert de N-VA zich als een partij die staat 
voor verantwoordelijkheidszin, rigiditeit, 
efficiëntie, dynamisme. Die kenmerken zou-
den eigen zijn aan het ‘hardwerkende’ 
Vlaamse volk. Met zijn Gründlichkeit en 
Pünktlichkeit zou dat Vlaanderen, aldus het 
Vlaams-nationale vertoog, aansluiten bij 
een Germaanse cultuur. ‘Vlaanderen wil 
Duitsland volgen, Wallonië kiest de Franse 
weg’, liet Bart De Wever herhaaldelijk opte-
kenen, nadat hij om zijn socio-economische 
voorkeuren te illustreren ook al eens naar 
Scandinavische landen verwezen had. Dat 
al deze modellen uit het ‘noorden’ voor 
nogal uiteenlopende sociaal-economische 
recepten staan, hoeft geen betoog. Daarbij 
rijst echter de vraag of  deze negatieve 
othering niet ook een etnische invulling 
krijgt, door ze historisch te wortelen en te 
kaderen in een bredere, andere cultuur: de 
Latijnse of  Romaanse met zijn vermeende 
laisser aller-mentaliteit (‘uitgaven, uitgaven, 
uitgaven’, aldus de N-VA-voorzitter) en zijn 
slordig- en slonzigheid. De taalgrens wordt 
hier een harde cultuurgrens tussen een 
degelijk noorden en een zuiden dat sociaal-
economisch zwak staat. Het noorden kán 
beter, maar mag niet van België; het zuiden 
wíl niet beter en klampt zich vast aan België. 
Het is een discours van victimisering van 
het noorden dat de centrale staat – of  wat 
daarvan overblijft – voorstelt als partijdig 
ten voordele van het zuiden. 

Grote delen van dit alterificatiediscours 
resoneren met de eerste grieven van de 
Vlaamse Beweging. De discursieve bedding 
van dat flamingantisme werd omstreeks 
1840 gegraven. Dat in beide gevallen – óók 
voor de Waalse casus – de victimiserings-
vertogen zo’n opgang maakten en identi-
teitsbepalend werden, kan zelfs niet los 
gezien worden van het pre-Belgische verle-
den. In het prille België ontstond in 1840 
een eerste clash tussen twee modellen die 
elk gebaseerd waren op onderdrukking en 
taaldwang: de Vlaamse Beweging verwees 
naar de periode van Franse overheersing en 
de Waalse opiniemakers naar die van de 
Hollandse. Met de ingrijpende institutionele 
transformatie die het land België kende, 
mag men zich afvragen of  het leed en de 
vernedering die Vlaanderen volgens het 
Vlaams-nationalisme nog dagelijks onder-
gaan geen uiting zijn van… fantoompijn.

Cartoon in Wallonie Libre: Wallonië representeert zichzelf  als een gekoloniseerd volk (parallel met geschiedenisonder-
wijs in voormalige kolonie Congo), uit: Wallonie Libre, 15/1/1962 (Fonds d’Histoire du Mouvement Wallon – FHMW)



De Witte Raaf  – 169 / mei – juni 2014 5

Genuine Conceptualism 

4 juli – 8 november 2014 

Curator: prof. Lynda Morris (Norwich University 
of the Arts) 

Vertrekkend vanuit haar persoonlijke ervaring, 
gaat Lynda Morris met Genuine Conceptualism 
de oorsprong na van conceptuele kunst. 
 Toe gespitst op de jaren 1967-1973, onderlijnt 
de tentoonstelling de inhoudelijke en artistieke 
waarde van documenten en kunstenaarsboeken 
in relatie tot de kunstwerken. Een omvangrijke 
selectie uit het archief van Lynda Morris, selectief 
aangevuld met werken uit de Collectie Herbert, 
neemt bezoekers mee naar de avant-garde jaren 
van het later benoemde ‘conceptualisme’. 
 De tentoonstelling wordt vergezeld van een 
uitgebreide publicatie die essays en artikels van 
Lynda Morris bundelt uit onder meer Studio 
International, Art Monthly en Art Press. 

Use Me

4 juli – 8 november 2014

Curator: Anton Herbert en  
Laura Hanssens

De opening van de Herbert Foundation in juni 
2013 en de hierop volgende Collectie-tentoon-
stelling in mumok Wenen, tastten het spannings-
veld af tussen het private en publieke terrein. Dit 
zoeken naar evenwicht tussen beide invloeds sferen 
wordt verdergezet met de tentoonstelling Use Me. 
Binnen het reflectiekader dat ontleend wordt aan 
de gelijknamige ets van Bruce Nauman uit 1988, 
brengt de tentoonstelling een dialoog tot stand 
tussen werken uit de Collectie Herbert en bruik-
lenen uit zowel publieke en private verzamelingen. 
 Met Use Me presenteert de Herbert Foundation 
werk van Jean-Marc Bustamante, Wim Delvoye, 
Katharina Fritsch, Robert Gober, Mike Kelley, 
Martin Kippenberger, Paul McCarthy, Reinhard 
Mucha, Bruce Nauman, Kurt Ryslavy, Thomas 
Schütte, Jan Vercruysse, Franz West en Heimo 
Zobernig.

Bruce Nauman, Use Me, 1988Lynda Morris, 2013

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A
B–9000 Gent
t. +32 9 269 03 00
contact@herbertfoundation.org
www.herbertfoundation.org
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OPEN 
STUDIOS

Friday 23, 
Saturday 24, 
Sunday 25, 
Monday 26 
MAY 2014

14:00 20:00 

Hoger Instituut voor Schone Kunsten — Higher Institute for Fine Arts Advanced Studies & Practice-based Research in Visual Arts
Charles de Kerchovelaan 187a B-9000 Gent T +32 9 269 67 60 — info@hisk.edu — www.hisk.edu

Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir, Laure Cottin Stefanelli, Nicolas Lamas, Andrea Galiazzo, Kasper Bosmans, Marge Monko, 

Nicolas Pelzer, Marie-Fleur Lefebvre, Klaas Vanhee, Raffaella Crispino, Marthe Ramm Fortun, Birde Vanheerswynghels, 

Egon Van Herreweghe, Ella Littwitz, Emmanuel Van Der Auwera, Katerina Undo, Benjamin Verhoeven Liesbeth Doms, 

Lola Lasurt Bachs, Tramaine De Senna, Flurin Bisig, Leyla Aydoslu, Liesbeth Doms, Loukia Alavanou

THE CALL FOR APPLICATIONS FOR THE HISK PROGRAMME 2015 AND 2016 IS OPEN! DEADLINE JUNE 15 2014
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TESSA LOBBES

‘Het nationale verleden is niet meer.’ Wie 
zich in het huidige Belgische geschiedenis-
onderwijs verdiept, komt al vlug tot deze 
conclusie. Het nationale verleden blinkt uit 
in afwezigheid en dit zowel in het 
Nederlandstalige als in het Franstalige 
geschiedenisonderwijs. Evenzeer afwezig 
zijn publieke debatten waarin politici, histo-
rici en onderwijskundigen discussiëren over 
welk Belgisch verleden precies op school 
aan bod moet komen. Enerzijds is die stilte 
vreemd. België lijkt immers een land met 
een uitermate vruchtbare grond voor klin-
kende history wars. Met de ‘moeder aller 
verkiezingen’ voor de deur worden Belgen 
als inwoners van een desintegrerende natie 
steeds meer geconfronteerd met de keuze 
tussen nationale eenheid of  separatisme. 
Bovendien verkondigen politici en intellec-
tuelen ook verschillende opvattingen over 
hoe het Belgische verleden en de rol van 
Vlamingen en Franstaligen hierin herin-
nerd moeten worden.1 Je zou dus denken 
dat ook onderwijsverantwoordelijken het 
nu en dan hevig oneens zouden zijn over 
het nationale verleden dat aan leerlingen in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië onderwe-
zen moet worden. Quod non.
 Anderzijds lijkt dit gebrek aan controver-
ses over het nationale verleden logisch. De 
eenheid tussen Vlaanderen en Wallonië 
bestaat immers volgens vele Belgen alleen 
nog maar uit een gezamenlijk genot van 
chocolade en bier. De directe noodzaak om 
leerlingen over ‘ons’ nationaal verleden te 
onderrichten, lijkt verdwenen omdat de 
natie nog maar weinig om het lijf  heeft. 
Meer nog, in een land waar beide regio’s 
sinds 1969 hun eigen onderwijsminister 
hebben, ontbreekt een officieel forum om 
uiteenlopende visies op het geschiedenison-
derwijs te bespreken. Voorts kent België een 
lange traditie van onderwijsvrijheid. De 
belangrijkste schoolnetten, het katholiek en 
het rijksonderwijs, beschikken over een 
grote autonomie en de overheid stelt zich 
eerder terughoudend op.2

 De afwezigheid in België van publieke 
conflicten over het nationale verleden con-
trasteert sterk met de situatie in Nederland 
en Frankrijk. In deze buurlanden leeft sinds 
de jaren tachtig de overtuiging dat het nati-
onale verleden in het geschiedenisonder-
wijs meer aandacht moet krijgen. Deze 
overtuiging wordt gevoed door het toene-
mende multiculturele karakter van de 
samenleving en de heropleving van rechtse 
nationalistische bewegingen. In Nederland 
kwam de inrichting van een nationale 
canon in 2006 tegemoet aan het verlangen 
om het nationale verleden op te waarderen, 
maar de invulling ervan zorgde voor einde-
loze gepolitiseerde discussies. Uiteraard zijn 
Nederland en Frankrijk, in tegenstelling tot 
België, vrijwel uniforme naties die geen 
regionalistische bewegingen kennen. Maar 
de Belgische casus contrasteert ook opmer-
kelijk met het multinationale Groot-
Brittannië, waar de interpretatie van een 
National History Curriculum de laatste dertig 
jaar ophef  veroorzaakte, en waar ook de 
subnationale ambities van Schotland en 
Wales door de oprichting van regionale 
canons erkenning hebben gekregen.3

 In wat volgt zal ik uiteenzetten hoe in het 
Belgische onderwijsbeleid sinds de Tweede 
Wereldoorlog over de positie van het natio-
nale verleden in het geschiedenisonderwijs 
werd nagedacht. Vanuit een hedendaags 
perspectief  lijkt het voor de hand te liggen 
dat vooral de toenemende regionale ambi-
ties de positie van het nationale verleden 
hebben ondermijnd, maar welke rol heeft de 
groeiende belangstelling voor vredesopvoe-
ding en de daarbij horende aandacht voor 
wereldgeschiedenis gespeeld? De ideeën en 
maatregelen van Belgische politici en van 
onderwijsverantwoordelijken, zoals de 
leden van de leerplancommissies geschiede-
nis, geschiedenisinspecteurs en handboek-
auteurs in het rijksonderwijs en het katho-
liek onderwijs, staan centraal. Om de 
dynamiek tussen het Franstalige en 
Nederlandstalige geschiedenisonderwijs – 

tot 1969 deelden ze dezelfde leerplannen – 
tot zijn recht te laten komen, en om de ver-
schillen en gelijkenissen tussen beide 
taalgemeenschappen na 1969 te kunnen 
duiden, wordt de omgang met het nationale 
verleden in beide landsdelen besproken.4 

De zoektocht naar internationale 
verzoening, 1945-1960

In de jaren onmiddellijk na de oorlog zorgde 
de zoektocht naar een nieuwe omgang met 
het nationale verleden meteen voor hevige, 
emotionele debatten. Het tumult bleef  niet 
beperkt tot de leerplancommissies, maar 
breidde zich uit tot pers en parlement. Anno 
1945 stond de studie van de Belgische 
geschiedenis nog hoog aangeschreven. Het 
werd als de bekroning van de humaniora en 
als de kern van de burgerschapsvorming 
beschouwd. In dit kader werd het volledige 
laatste jaar van de middelbare school aan 
de studie van het eigen verleden besteed. De 
nationale geschiedenis beschikte dus over 
een aparte en autonome positie. Deze 
belangstelling voor het nationale verleden 
mag echter niet overdreven worden. Deze 
lessen namen nooit meer dan één derde van 
het totaal aantal lesuren geschiedenis in. De 
andere lesuren waren voorbehouden aan 
de ‘universele’ geschiedenis, wat eigenlijk 
vooral Europese geschiedenis inhield. In 
Frankrijk en Groot-Brittannië was er in ver-
houding meer aandacht voor het nationale 
verleden.5

 Na de oorlog oordeelden vrijzinnige intel-
lectuelen in het rijksonderwijs al snel dat 
die autonome status van het nationale ver-
leden onhoudbaar was. De Franstalige rijks-
inspecteur geschiedenis André Puttemans, 
geflankeerd door de socialistische onder-
wijsminister Camille Huysmans, vreesde 
dat deze lessen leerlingen tot een overdre-
ven en blinde vaderlandsliefde stimuleer-
den. In een door oorlog verscheurde wereld 
vonden Puttemans en Huysmans dit rond-
uit gevaarlijk. Net als vele van hun Europese 
collega’s waren ze ervan overtuigd dat het 
geschiedenisonderwijs medeverantwoorde-
lijk was voor het verspreiden van de natio-
nalistische en racistische vooroordelen die 
tot de Tweede Wereldoorlog hadden geleid. 
Puttemans, die lid van het verzet was 
geweest, zag het als zijn taak om jongeren 
via het geschiedenisonderwijs vertrouwd te 
maken met de idealen van internationale 
verz oening, democratie en vrede: 
‘Contribuer à rapprocher les peuples en for-
mant une jeunesse meilleure dans un monde 
enfin réconcilié’.6 Kortom, Puttemans en 
Huysmans wilden de mislukte tussenoor-
logse pogingen om het geschiedenisonder-
wijs tot een vredesinstrument te hervor-
men, oppakken en tot een goed einde 
brengen. Ze lieten zich daarbij inspireren 
door de internationale onderwijsconferen-
ties van de UNESCO tijdens de jaren veertig 
en vijftig, waar Puttemans steeds enthousi-
ast aan deelnam. De aparte positie van het 
nationale verleden, zo werd hen tijdens deze 
congressen ingeprent, had precies de 
‘natuurlijke’ band tussen de nationale en 
Europese geschiedenis doorbroken. In een 
tijdperk waarin de verbondenheid tussen de 
Europese naties benadrukt werd, leek die 
scheiding achterhaald.7

 In deze geest van internationale verzoe-
ning nam Puttemans verschillende maatre-
gelen. In 1949 besloot hij om de aparte 
positie van het nationale verleden in het 
rijksonderwijs af  te schaffen en in elk 
schooljaar de Belgische en de Europese 
geschiedenis samen te behandelen, al druk-
te hij erop dat de verschillende perspectie-
ven – nationaal, Europees en internationaal 
– elkaar niet mochten uitsluiten. Ook de 
burgerschapsvorming gaf  hij een veeleer 
kosmopolitische dan een patriottische 
invulling. Hij moedigde handboekauteurs 
aan om nationalistische vooroordelen te 
schrappen. In contrast met het veeleer ver-
delende karakter van de politieke en mili-
taire geschiedenis wees hij verder op het 
belang van een culturele en sociale geschie-
denis die België juist met zijn buurlanden 
deelde. In dezelfde geest zocht hij in 1954 

toenadering tot zijn Duitse collega’s en 
organiseerde hij een conferentie te 
Braunschweig waar inspecteurs, hooglera-
ren geschiedenis en geschiedenisleraren uit 
beide landen zich over de controversiële 
voorstelling van beide Wereldoorlogen in 
Belgische en Duitse geschiedenishandboe-
ken bogen.8

 Puttemans’ ambities om het Belgische 
geschiedenisonderwijs te internationalise-
ren was vanaf  het begin erg omstreden. 
Vooral liberale en katholieke academische 
historici, geruggesteund door de conserva-
tieve pers, bestempelden Puttemans’ toena-
dering tot de Duitse historici als niets min-
der dan onvaderlandslievend. Bovendien 
vonden ze het verwerpelijk dat het geschie-
denisonderwijs morele idealen zoals pacifis-
me hoorde te dienen. Zouden ‘internationa-
listische’ geschiedenisleraren immers niet 
geneigd zijn om oorlogen uit hun lessen te 
schrappen?
 Zijn grootste tegenstanders vond 
Puttemans in het katholiek onderwijs, waar 
de aparte studie van het nationale verleden 
in de humaniora werd behouden. 
Nederlands talige en Franstalige leerplan-
commissieleden vonden elkaar immers in 
het idee dat de studie van het nationale ver-
leden een onontbeerlijk wapen tegen de 
oplopende spanningen tussen Noord en 
Zuid was. ‘De geschiedenis van België weze 
liefst afzonderlijk bestudeerd’, zo klonk ook 
het stellige advies van een geschiedenislera-
res aan de leerplancommissie, ‘want zo ze 
ingeschakeld wordt in het kader van de 
algemene geschiedenis, kan de geschiedenis 
van België een bijzaakje worden ten nadele 
van het aankweken van de vaderlandsliefde 
en de fierheid over ons taai en dapper katho-
liek volk.’9 De Vlaamse jezuïet Michel 
Dierickx voegde er als voorzitter van de nati-
onale leerplancommissie aan toe dat het in 
tijden van Europese integratie zaak was om 
vast te houden aan ‘het eigen gelaat’ van de 
Belgische natie. Toch toonde ook Dierickx 
zich bewust van het belang om de Europese 
en mondiale geschiedenis meer ruimte te 
geven. Tegen het eind van de jaren vijftig 
deemsterden deze controverses weg, aange-
zien in beide schoolnetten steeds meer 
beleidsmakers de nationale en de Europese 
geschiedenis dichter bij elkaar wilden bren-
gen.10

 De positie van het nationale verleden werd 
verder ondermijnd door het groeiende 
belang van regionale identiteiten, ook al had 
de zoektocht naar internationale verzoe-
ning in deze periode duidelijk een grotere 
impact. De voorstelling van de Belgische 
geschiedenis in de handboeken wekte vooral 
de irritatie van Franstaligen op. Het graaf-
schap Vlaanderen, zo oordeelden Franstalige 
onderwijsverantwoordelijken, domineerde 
de hele geschiedschrijving van de Middel-
eeuwen, terwijl Luik of  Luxemburg er amper 
aan te pas kwamen. De opkomst van het 
wallingantisme of  het Waalse regionalisme, 
waar een opvallend aantal Franstalige leer-

plancommissieleden en handboekauteurs 
door gecharmeerd waren, gaf  deze klachten 
wind in de zeilen. Uiteindelijk werd de 
geschiedenis van Luik uitdrukkelijk aan de 
leerplannen toegevoegd. En toch werden 
regionale verschillen in de interpretatie van 
het nationale verleden steeds meer zicht-
baar. Dit kwam duidelijk naar voor bij de 
behandeling van controversiële gebeurte-
nissen, zoals de Eerste en de Tweede Wereld-
oorlog, en de koningskwestie. Terwijl som-
mige Nederlands talige handboekauteurs de 
neiging hadden om de Vlaamse collaboratie 
te vergoelijken, beschreven Franstalige 
auteurs de collaboratie haast als een louter 
Vlaams fenomeen en het verzet als ‘typisch 
Franstalig’.11

Nationale geschiedenis naar de marge, 
1960-1980

De tijdgeest van de jaren zestig en zeventig 
gaf  de voorstanders van de internationali-
sering wind in de zeilen. Puttemans had de 
geografische verbreding tot de Europese en 
westerse geschiedenis beperkt. Zijn linkse 
opvolgers in het rijksonderwijs – de invloed-
rijke filosoof  en geschiedenisinspecteur 
Leopold Flam in Vlaanderen en zijn collega 
René Van Santbergen in Franstalig België – 
vonden dit absoluut onvoldoende en riepen 
geschiedenisleraren op om het eurocentris-
me te verlaten en ‘planetarisch te denken’. 
Leerlingen hoorden uitgebreid in te gaan op 
de geschiedenis van Afrika, Azië en Latijns-
Amerika.12

 Conform de revolutionaire tijdgeest van 
de jaren zestig en zeventig, waarin aan 
maatschappelijke betrokkenheid grote 
waarde werd gehecht, wilden Flam en Van 
Santbergen het geschiedenisonderwijs tot 
een geëngageerd en op de actualiteit gericht 
vak hervormen. Flam hoopte het zo van een 
stoffige ‘oude rommelkamer vol pruiken’ tot 
een ‘hedengeschiedenis’ om te vormen.13 
Als maatschappelijk betrokken wereldbur-
gers, zo bepleitte Flam, moesten leerlingen 
via thematisch opgebouwde lessen zoals 
‘sociale ongelijkheid doorheen de tijd’ door-
drongen raken van dit onrecht, zodat ze kri-
tisch konden oordelen over actuele vraag-
stukken als de Zuid-Afrikaanse Apartheid 
en de honger in de derde wereld. Door de 
geschiedenisles sterk te actualiseren, tracht-
ten deze rijksinspecteurs het schoolvak 
meteen ook van zijn ondergang te redden. 
In de jaren zeventig leed het geschiedenis-
onderwijs immers een groot urenverlies, 
omdat het – ondanks alle hervormingen – 
als een oubollig en encyclopedisch vak 
bekendstond dat volgens critici te veel aan-
dacht besteedde aan de ‘weinig maatschap-
pelijk relevante’ kennis van de Klassieke 
Oudheid en de Middeleeuwen. Deze kritiek 
resulteerde in de gedeeltelijke vervanging 
van het geschiedenisonderwijs door het 
nieuwe en vrijwel ahistorische vak maat-
schappelijke vorming.14

‘Belgische geschiedenis niet langer Sant in eigen Land?’
Het nationale verleden in het naoorlogse Belgische geschiedenisonderwijs

rijksinspecteur geschiedenis André Puttemans (rechts) tijdens de Conferentie van Braunschweig, 23 augustus 
1954 (Bron: Algemeen Rijksarchief  Brussel, archief  Emile Lousse, nr. 267)



De Witte Raaf  – 169 / mei – juni 2014 8

Het tot stand komen van een geactualiseerd 
geschiedenisonderwijs, dat om het bestude-
ren van mondiale vraagstukken draaide, 
had gevolgen voor de positie van het natio-
nale verleden. Flam en Van Santbergen ont-
wierpen een mondiaal geschiedverhaal en 
verschoven de nationale geschiedenis naar 
de marge. Het nationale verleden kreeg 
daarbij nieuwe functies. Dit ‘nabije’ verle-
den kon als opstapje dienen om een interna-
tionaal fenomeen te verhelderen of  te illus-
treren.15

 Ook in het katholiek onderwijs werd een 
internationalisering doorgevoerd. In 1976 
werd de aparte positie van het nationale 
verleden er afgeschaft. Binnen het Belgische 
katholiek onderwijs keken de twee taalgroe-
pen echter anders tegen deze beslissing aan. 
In tegenstelling tot hun Nederlandstalige 
collega’s stelden de meer behoudsgezinde 
Franstalige leerplancommissieleden het nut 
van het lesgeven over niet-Europese geschie-
denis in vraag, en stemden ze slechts 
schoorvoetend in met het samenvoegen van 
nationale en internationale geschiedenis. 
Leerplancommissielid Jean Georges en de 
hoogleraar geschiedenis Léopold Génicot, 
beide invloedrijke handboekauteurs, maak-
ten duidelijk dat het aan de Franstaligen 
was om de studie van het nationale verle-
den te verdedigen en zo ook de zwakke 
Belgische eenheid voor de bedreiging van 
het regionalisme te behoeden. Dit 
Franstalige standpunt zou regelmatig her-
haald worden.16 Maar ook hun 
Nederlandstalige collega’s bleken gevoelig 

voor het voortbestaan van de Belgische 
vaderlandsliefde. Uiteindelijk maakten de 
leerplancommissies in beide taalgemeen-
schappen een inventaris op van de te bestu-
deren gebeurtenissen uit het nationale ver-
leden. Zo hoopten ze het lesgeven over het 
nationale verleden in een mondiaal geschie-
denisonderwijs te verzekeren. In beide 
landsdelen maakte de studie van de Vlaamse 
en de Waalse Beweging deel uit van deze 
inventaris. Een uiteenlopende regionale 
behandeling van controversiële gebeurte-
nissen leefde niettemin door.17

 Noch in het katholiek, noch in het rijks-
onderwijs in beide landsdelen was het ver-
langen om de regionale identiteitsbeleving 
meer ruimte te geven in deze periode een 
doorslaggevende factor in de marginalise-
ring van de studie van het nationale verle-
den. Toch blijkt uit leerplannen, handboe-
ken en lesmodellen dat de lokale en 
regionale geschiedenis tijdens de jaren zes-
tig en zeventig aan beide kanten van de 
taalgrens meer aan bod kwam dan in de 
directe naoorlogse jaren. De lokale geschie-
denis werd echter veeleer als een didactisch 
dan als een politiek instrument ingezet. Het 
gebruik van het zogenaamd ‘nabije’ en ‘her-
kenbare’ lokale verleden, zoals de geschie-
denis van de eigen gemeente en de lokale 
fabriek, kwam tegemoet aan de al oudere 
didactische ambitie van onderwijsverant-
woordelijken om het soms als ‘vreemd’ en 
‘abstract’ ervaren verleden dichter bij de 
leefwereld van de jongeren te brengen.18 
Het is echter de vraag in welke mate deze 

didactische belangstelling voor het regio-
nale verleden voor sommige geschiedenisle-
raren een vrijgeleide was om deze lessen te 
politiseren. De leerkrachten beschikten 
immers over voldoende vrijheid om de offici-
ele richtlijnen naar eigen weldunken aan te 
passen. Meer onderzoek naar de omgang 
van geschiedenisleraren met het lokale, 
regionale en nationale verleden in de klas, 
kan deze kwestie verhelderen. 

Kritiek op het mondiale perspectief  
en reflectie op de Belgische federalise-
ring, 1980-1990

Kortom, op het eind van de jaren zeventig 
was het nationale verleden in het geschiede-
nisonderwijs grotendeels verdampt. In de 
jaren tachtig lokte de internationalisering 
van het geschiedenisonderwijs al vlug kri-
tiek uit. Die kritiek kwam opnieuw vooral 
uit Franstalige hoek.
 De meer behoudsgezinde vertegenwoor-
digers van het katholiek onderwijs, Génicot 
en Georges, hielden vast aan hun stand-
punt dat leerlingen veeleer met de wortels 
van het ‘eigen verleden’ vertrouwd hoorden 
te zijn dan met de geschiedenis van Afrika 
en Azië. Hun standpunt kreeg nu ook veel 
bijval in het Franstalige rijksonderwijs. Niet 
alleen de liberale onderwijsminister André 
Bertouille, maar ook enkele opvolgers van 
Van Santbergen beschouwden het als hun 
persoonlijke missie om het linkse, geënga-
geerde en mondiale geschiedenisonderwijs 
aan banden te leggen. Ze schroefden de les-
uren voor mondiale geschiedenis in beide 
schoolnetten terug. Alleen in de hogere 
leerjaren was er nog ruimte voor de buiten-
Europese geschiedenis. De geschiedenis van 
‘notre propre civilisation’, die als de wester-
se beschaving werd gedefinieerd, kwam in 
de nieuwe leerplannen centraal te staan.19 
Van Santbergen en zijn medestanders rea-
geerden bijzonder misnoegd op wat ze 
beschouwden als een conservatieve afbraak 
van het mondiale geschiedenisonderwijs en 
een terugkeer naar een eurocentrische 
‘cours d’histoire rétro’.
 In deze Franstalige discussies waren 
echo’s te horen van de historische contro-
verse die op dat moment in Frankrijk woed-
de. Onder invloed van het heroplevende 
nationalisme herhaalden Franse critici tot 
in den treure de klacht dat jongeren door de 
overdreven aandacht voor wereldgeschie-
denis alle kennis van het eigen Franse verle-
den verloren waren. Bertouille verwees in 
zijn pleidooi voor meer Europese geschiede-
nis regelmatig naar zijn Franse collega’s. De 
debatten in Franstalig België waren minder 
hevig dan in Frankrijk en concentreerden 
zich niet uitsluitend op de positie van het 

nationale verleden. Maar de Belgisch-
Franstalige en de Franse onderwijsverant-
woordelijken deelden wel het verlangen om 
het geschiedenisonderwijs opnieuw meer 
op het ‘eigen verleden’ te richten.20

 In het Nederlandstalige geschiedenison-
derwijs was die tendens om het ‘eigen verle-
den’ opnieuw meer op de voorgrond te 
plaatsen afwezig. De horizon bleef  bewust 
mondiaal. Een van de belangrijkste verkla-
ringen hiervoor is dat de Vlaamse onder-
wijsministers, in tegenstelling tot Bertouille, 
zich terughoudend opstelden tegenover 
persoonlijke tussenkomsten in het geschie-
denisonderwijs. Bovendien waren de mees-
te Nederlandstalige leerplancommissiele-
den in beide schoolnetten ervan overtuigd 
dat het internationale referentiekader beter 
behouden kon blijven, mits het verwijderen 
van enkele kleine ‘excessen’ van de mondi-
ale geschiedenis.
 Maar wat met de regionale geschiedenis? 
De federalisering van België veroorzaakte in 
beide taalgemeenschappen discussies over 
de verhouding tussen het nationale en het 
regionale verleden in de geschiedenisles. 
Discussies die weliswaar voornamelijk bin-
nen de eigen taalgemeenschap uitgevoch-
ten werden. In beide landsdelen, en dat is 
van belang, voelden Vlaamse en Franstalige 
beleidsmakers niet de behoefte om een regi-
onale identiteitsbeleving expliciet in de 
geschiedenisleerplannen op te nemen. En 
toch werden er op dit vlak in de twee lands-
delen, voor het eerst sinds de aanwezigheid 
van twee onderwijsministers in 1969, 
opvallend andere keuzes gemaakt. Zo 
getuigden de Franstalige onderwijsverant-
woordelijken van een grote belangstelling 
voor lokale en regionale geschiedenis. In dit 
kader introduceerden de Franstalige leer-
plancommissieleden in beide schoolnetten 
de notie ‘nos régions’, die het concept ‘nati-
onale geschiedenis’ diende te vervangen. 
Met deze – misschien bewust – vage term 
wilden ze de interacties tussen het lokale, 
regionale en nationale verleden aanduiden. 
Vooral in het Franstalige katholiek onder-
wijs was de aandacht voor het lokale en 
regionale verleden groot. Voor de eerste 
leerjaren zetten Georges en Génicot in op 
een lokale ‘étude de milieu’, die opnieuw 
didactisch gefundeerd werd. Maar invloed-
rijke wallingantische handboekauteurs 
zoals Génicot knoopten aan deze studie ook 
politieke ambities vast, namelijk het verdie-
pen van het Waalse bewustzijn.21

 Ook in het Nederlandstalige geschiedenis-
onderwijs debatteerden commissieleden 
over de verhouding tussen het nationale en 
het regionale verleden. De geschiedenisle-
raar kreeg nu immers, zoals de handboek-
auteur Willy Schuermans het verwoordde, 
‘Belgisch-Vlaamse burgers’ in de klas. De 
Belgische geschiedenis, zo merkte 
Schuermans in 1984 terecht op, was aan 
beide kanten van de taalgrens al lang ‘geen 
Sant in eigen land’ meer. Het leek hem 
opportuun om de nationale geschiedenis te 
herschrijven en meer aandacht aan de 
oprichting van de Vlaamse Gemeenschap te 
besteden. Zo zouden leerlingen grip krijgen 
op de evolutie van nationale én regionale 
staatsstructuren.22 Ook vanuit politieke 
hoek werden enkele voorstellen gelanceerd 
om de geschiedenis van de Vlaamse eman-
cipatie sterker in het geschiedenisonderwijs 
te verankeren, met name door de Volksunie 
en het Vlaams Blok. Hun pleidooien hadden 
echter weinig impact. De maatregelen van 
Nederlandstalige onderwijsverantwoorde-
lijken bleven immers beperkt tot de toevoe-
ging van enkele lessen over de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging en de Vlaamse 
Gemeenschap. De structurele aandacht 
voor de regionale geschiedenis aan 
Franstalige kant kende in Vlaanderen geen 
tegenhanger.23 

De ruimtelijke dimensies van het 
hedendaagse geschiedenisonderwijs 
sinds 1990

Na een turbulente periode van urenverlies 
en hoogoplopende debatten over de inhou-
delijke invulling van het vak heeft het 
geschiedenisonderwijs sinds de jaren 
negentig aan stabiliteit gewonnen.24 Vanuit 
historisch perspectief  kan je stellen dat de 
keuzes van de jaren tachtig bepalend zijn 
geweest voor het uitzicht van het heden-
daagse  geschiedenisonderwijs  in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De ruim-
telijke dimensies van het Nederlandstalige 

Tijdspiegel, 1975: pagina met doelstellingen

Tijdspiegel, 1975: kaft en titelpagina
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en het Franstalige geschiedenisonderwijs, 
en een vergelijking tussen beide landsdelen, 
leggen daarbij opmerkelijke contrasten 
bloot.
 In Vlaanderen is het geografische kader 
van het geschiedenisonderwijs ook de laat-
ste twintig jaar mondiaal gebleven. In de 
actuele leerplannen en eindtermen is het 
nationale perspectief  op de achtergrond 
verdwenen. En welke positie heeft de regio-
nale geschiedenis ondertussen gekregen? 
Sinds de laatste tien jaar kent het Vlaams-
nationalistische discours van de N-VA 
steeds meer succes, maar de impact van 
deze politieke evolutie op het Vlaamse 
geschiedenisonderwijs is tot nu toe erg 
beperkt. Uit de leerplannen van beide 
schoolnetten valt af  te lezen dat geschiede-
nisleraren de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging en het ontstaan van de Vlaamse 
Gemeenschap in de context van de Belgische 
federalisering moeten behandelen. En één 
doelstelling in de eindtermen stelt dat leer-
lingen met de Vlaamse cultuur en cultuur-
geschiedenis vertrouwd moeten zijn. Net als 
in de jaren tachtig zijn deze richtlijnen dus 
zeer bescheiden. Niet alleen is het aantal 
lessen over de Vlaamse Beweging erg 
beperkt, ook de vermelde eindterm heeft 
louter betrekking op de eerste twee school-
jaren. Bovendien is de studie van de regio-
nale geschiedenis structureel in het domi-
nante mondiale perspectief  geïntegreerd, 
aangezien benadrukt wordt dat leerlingen 
de verwevenheid van lokale, regionale, nati-
onale en internationale problemen moeten 
begrijpen. Het aanleren van een gelaagde 
identiteit staat in het Vlaamse geschiedenis-
onderwijs centraal, waarbij een regionale, 
nationale en Europese identiteit elkaar niet 
uitsluiten, maar precies aanvullen.25

 Aan Vlaamse kant is dus een opmerkelijk 
contrast zichtbaar. Terwijl er zich in het 
politieke en economische Vlaanderen een 
sterke nationalistische stroming manifes-
teert, is er in het Vlaamse geschiedenison-
derwijs weinig aandacht voor het regionale 
verleden. De Nederlandstalige leerplancom-
missieleden getuigen niet van het verlangen 
om de geschiedenisles in te zetten als vehi-
kel van de Vlaamse identiteit. Op dat punt 
verschilt de Vlaamse situatie sterk van die 
in Schotland en Wales, waar de geschiede-
nisles via de regionale onderwijscurricula 
uitdrukkelijk in dienst van het subnationa-
lisme staat.26 De grote schroom van 
Vlaams(gezind)e politici en leerplancom-
missieleden om de Vlaamse identiteitsbele-
ving in het geschiedenisonderwijs een cen-
trale plaats te geven, is opvallend. Hoe kan 
die terughoudendheid verklaard worden?
 In lijn met de Vlaamse onderwijspolitiek 
van de jaren tachtig hebben Vlaamse leer-
plancommissieleden en onderwijsministers 
ervoor gekozen om de onderwijsvrijheid te 
respecteren. Zo hebben de doelstellingen 
van leerplannen en eindtermen voorname-
lijk betrekking op het aanleren van vaardig-
heden en attitudes. Welke geschiedenis pre-
cies aangeleerd moet worden, kan uit deze 
officiële documenten niet worden afgeleid. 
Een lessenoverzicht ontbreekt, de inhoude-
lijke keuzes worden aan de geschiedenisle-
raar overgelaten. Vanuit een breder per-
spectief  bekeken, komt de schroom om de 
gehechtheid aan de Vlaamse natie openlijk 
te stimuleren natuurlijk ook voort uit de bij-
zonder problematische verhouding die 
Vlaanderen met zijn eigen identiteit onder-
houdt. De Vlaamse collaboratie tijdens de 
Tweede Wereldoorlog heeft het Vlaams-
nationalisme tot op vandaag met een bezoe-
deld imago opgezadeld. Daardoor lijkt de 
drempel ook hoog om dit subnationalisme 
in het geschiedenisonderwijs te integre-
ren.27

 Precies deze complexe en pijnlijke 
Vlaamse oorlogsherinnering is het enige 
thema dat politici ertoe heeft bewogen om 
in deze periode enkele inhoudelijke maatre-
gelen in het geschiedenisonderwijs voor te 
stellen. In de context van de overweldigende 
scores van het Vlaams Belang en het toene-
mende racisme in de multiculturele samen-
leving, waarvan de racistische moorden 
van Hans Van Themsche in 2006 het trieste 
symbool waren, hebben leden van de paar-
se regeringen zoals de toenmalige eerste 
minister Guy Verhofstadt, zijn liberale par-
tijgenoot Patrick Dewael en de socialistische 
onderwijsminister Frank Vandenbroucke, 
zich in 2007 tot het geschiedenisonderwijs 
gericht. Ze drukten de wens uit dat het vak 
nog meer een leerschool in democratische 
waarden en multiculturele verdraagzaam-

heid zou worden, en dat het de leerlingen 
bewust zou maken van het gevaar van 
racistisch en fascistisch ideeëngoed. Om 
pijnlijke herhalingen te vermijden, zo 
betoogden ze, diende lessen uit het Vlaamse 
oorlogsverleden te worden getrokken. De 
soms vergoelijkende omgang met het 
Vlaamse oorlogsverleden, die vanaf  1945 
ook in sommige Nederlandstalige geschie-
denishandboeken werd tentoongespreid, 
moest genormaliseerd en bijgestuurd wor-
den. Verhofstadt en Dewael reageerden met 
deze voorstellen ook op de resultaten van 
wetenschappelijk historisch onderzoek 
naar de verantwoordelijkheid van de 
Belgische en lokale autoriteiten bij de raz-
zia’s op joodse inwoners tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.28 Dit onderzoek was in 
opdracht van de federale regering door het 
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij (SOMA) uitge-
voerd. In het rapport Gewillig België van 
2007 toonden onder meer historici Rudi 
Van Doorslaer en Lieven Saerens aan dat de 
Antwerpse politie in 1942 medeverant-
woordelijk was geweest voor het opsporen 
en arresteren van joodse inwoners.29 In 
2010 leidde deze dynamiek tussen vernieu-
wend wetenschappelijk onderzoek en poli-
tieke ambities tot de integratie van herinne-
ringseducatie in de overkoepelende Vlaamse 
eindtermen. Sindsdien dient elke vakleraar 
– maar vooral de geschiedenisleraar hoort 
zich aangesproken te voelen – leerlingen 
bewust te maken van het gevaar van racis-
me en fascisme in verleden en heden. Een 
essentieel onderdeel van dit bewustma-
kingsproces schuilt volgens de beleidsma-
kers in het stilstaan bij de gruwel van de 
Holocaust, de zogenaamde Holocaust-
educatie.30 
 In verband met de positie van de regiona-
le identiteitsbeleving is het interessant om 
enkele opvallende verschillen tussen het 
huidige Nederlandstalige en het Franstalige 
geschiedenisonderwijs aan te stippen. Net 
als in Vlaanderen is het referentiekader in 
het Franstalige geschiedenisonderwijs 
Europees en internationaal, en is er veel 
ruimte voor het aanleren van een meervou-
dige identiteit. Inhoudelijke keuzes worden 
aan de leraren overgelaten. De tendens in 
het Franstalige geschiedenisonderwijs van 
de jaren tachtig om de studie van ‘nos régi-
ons’ te bevorderen, werd op verschillende 
manieren verdergezet.31 Zo duikt er nu en 
dan een weliswaar weinig invloedrijk, maar 
wel typisch Franstalig pleidooi voor een 
nationale canon op. Een dergelijk betoog is 
in Vlaanderen nagenoeg afwezig. In 2008 
lanceerde de liberale MR-senator Alain 
Destexhe een oproep om naar Nederlands 
voorbeeld een Belgische nationale canon in 
te richten die aan beide kanten van de taal-
grens verplicht zou zijn. De concrete aanlei-
ding was de flater van de toenmalige pre-
mier Yves Leterme, die op de nationale 
feestdag in 2007 de Franse Marseillaise 
inzette wanneer een journalist hem vroeg 
om het Belgische volkslied te zingen. Een 
geschokte Destexhe zag hierin het onom-
stootbare bewijs voor de stelling dat de Belg 
geen enkele kennis meer had van het natio-
nale verleden. Destexhe’s voorstel vond ech-
ter onvoldoende politieke steun en werd 
nooit gehonoreerd, maar het getuigt wel 
van de blijvende Franstalige bekommernis 
om de Belgische eenheid en de kennis van 
het nationale verleden.32

 Op politiek vlak kiezen vele Franstalige 
partijen ervoor om de nationale eenheid te 
bewaken. De pleidooien voor meer geschie-
denislessen over België liggen dus in dezelf-
de lijn. Een anti-Belgische, subnationalisti-
sche politieke stroming is in Franstalig 
België, anders dan in Vlaanderen, nage-
noeg afwezig. En toch is in het Franstalige 
geschiedenisonderwijs, in het verlengde 
van de keuzes van de jaren tachtig, opval-
lend veel aandacht voor het Waalse regio-
nale verleden merkbaar. 
 In tegenstelling tot hun Vlaamse collega’s 
kennen de Franstalige onderwijsverant-
woordelijken immers veel minder schroom 
om leerlingen in het regionale verleden 
onder te dompelen. In dit kader hebben de 
Franstalige onderwijsverantwoordelijken – 
onder wie een behoorlijk aantal wallingan-
ten, zoals Génicot – het geschiedenisonder-
wijs een ‘patrimoniale’ functie toegekend. 
Het geschiedenisonderwijs hoort bij te dra-
gen tot een ‘legitieme zoektocht naar de 
eigen identiteit’ en deze ‘eigen identiteit’ 
wordt zowel in de leerplannen als in de 
geschiedenishandboeken eerder als een 

regionale Waalse identiteit geïnterpreteerd. 
Bovendien zijn in elk jaar lessen over regio-
nale geschiedenis opgenomen, ook al zijn 
deze duidelijk in de bredere nationale, 
Europese en internationale geschiedenis 
geïntegreerd. Anders dan in Vlaanderen is 
het regionalisme in Franstalig België niet 
met een bezoedelde erfenis belast; het is 
bovendien van een recentere datum. 
Bovendien profileert het wallingantisme 
zich niet als een subnationalistische, anti-
Belgische, maar als een regionale beweging 
die de Belgische eenheid niet bedreigt. Het 
blijkt daardoor meer vanzelfsprekend te zijn 
om in het Franstalige geschiedenisonder-
wijs ook plaats te ruimen voor een Waalse 
identiteitsvorming.
 Enkele opvallende contrasten en para-
doxen zijn dus zichtbaar. Terwijl in 
Vlaanderen het politieke nationalisme hoog-
tij viert, blijft de aandacht voor regionale 
geschiedenis afwezig. En omgekeerd is er in 
Franstalig België, waar een subnationalisti-
sche stroming nagenoeg ontbreekt, wél veel 
aandacht voor regionale geschiedenis. 
Bovendien getuigt het Franstalige geschie-
denisonderwijs van een eerder paradoxale 
omgang met het ‘eigen verleden’. Terwijl er 
regelmatig Franstalige pleidooien verschij-
nen voor meer nationale geschiedenis, als 
tegengif  voor de communautaire conflicten, 
heerst er tegelijk een groot verlangen om de 
leerlingen met de regionale cultuur en 
geschiedenis te laten kennismaken.33
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JAN ZIENKOWSKI

Sinds het eerste opinieartikel dat Bart De 
Wever voor De Standaard schreef, weten we 
dat wie zijn ideeën wil verkopen, moet pro-
beren ‘zijn politiek taalgebruik op te leggen 
aan zijn tegenstander’. Dit is inderdaad een 
belangrijk principe voor iedere politieke spe-
ler die streeft naar morele en politieke hege-
monie. De mate waarin kiezers, journalis-
ten en politieke tegenstanders het discours 
van de N-VA overnemen, speelt dan ook een 
grote rol in de verkiezingsuitslag. 
 Om haar visie ingang te doen vinden, zet 
de N-VA zwaar in op een strak gestroom-
lijnde politieke beeldvorming, die teruggaat 
op een uitgekiende communicatiestrategie. 
Zo is er het overwinningsteken, dat opduikt 
in zowat elke media outlet van de partij. De 
partijleden herhalen bovendien dezelfde 
woorden in een veelheid aan communica-
tiemiddelen, en de zelfprofilering van de 
partij is bijzonder homogeen. De N-VA-
strategie is uiterst gelaagd – afhankelijk van 
het doelpubliek past ze de vorm van haar 
communicatie aan – en de rode draad wordt 
daarbij op geen enkel niveau uit het oog ver-
loren.
 Die rode draad bestaat uit een reductie 
van het maatschappelijk debat tot een 
noodzakelijke keuze tussen twee modellen: 
dat van de PS en dat van de N-VA zelf. In dit 
artikel zullen we de polariserende tactiek 
van de partij belichten, voor we overgaan 
tot een analyse van de manier waarop ze 
haar boodschap verspreidt en zichzelf  profi-
leert: als een eerlijke, realistische en hoop-
volle partij die het beschadigde sociale weef-
sel van de Vlaamse natie wil herstellen door 
harde economische maatregelen te nemen. 

De gefnuikte verlangens van 
Vlaanderen

Dat de N-VA kiest voor een polariserende 
strategie is niet nieuw. Als vanouds spreekt 
haar voorzitter graag over een land dat 
geblokkeerd wordt door de aanwezigheid 
van twee culturen, twee gemeenschappen 
en twee publieke opinies. Het uitgangspunt 
is een isomorfie tussen een imaginaire cul-
turele eenheid en een politieke eenheid. 
Recent vroeg het programma Reyers Politiek 
nog aan elke politieke partij om tekst en uit-
leg bij haar ideologie te geven. Toen De 
Wever het over het nationalisme van zijn 
partij had, zei hij niet te geloven in het indi-
vidualisme van de liberalen of  in de staat 
van de socialisten. Wél geloofde hij dat ‘een 
groep mensen aan elkaar vastgeklonken is, 
lotsverbonden is, omdat ze samen op een 
lapje grond wonen, omdat ze een gemeen-
schappelijk verleden hebben of  toch het 
idee dat ze dat hebben, omdat ze een cultu-
reel patroon hebben dat hen aan elkaar 
bindt en samen een democratie maken. En 
voor ons is dat Vlaanderen. We zijn samen 
met 6,5 miljoen mensen lotsverbonden in 
één democratie, en daar willen wij positief  
mee aan de slag gaan.’ 
 Voor De Wever betekent dit dat je de cul-
turele eenheid en de staat moet laten 
samenvallen. De democratische opvatting 
van de partij is met andere woorden nog 
steeds gebaseerd op een klassieke vorm van 
nationalisme, die uitgaat van een culturele 
homogeniteit. Interne verschillen binnen 
beide landsdelen worden genegeerd. Zo stelt 
Ben Weyts dat de partij enkel één grote 
ambitie heeft: ‘Wij willen de Vlamingen het 
beleid geven waar ze al zo lang voor stem-
men, maar dat ze nooit krijgen.’ De Wever 
benadrukt dan weer steevast dat Vlaanderen 
rechts en Wallonië links kiest. 
 Tegenover het strategische verzwijgen van 
verschillen binnen Vlaanderen, staat het 
aanscherpen van externe verschillen. Die 
strategie is op zich niet van recente datum, 
maar een nieuw element in de huidige cam-
pagne is wel het tegenover elkaar stellen van 
de twee modellen, waarbij de aanhangers 
van het zogenaamde ‘PS-model’ de realisa-
tie van een Vlaamse identiteit en natie blok-
keren. Dat biedt de N-VA het tactische voor-
deel dat ze niet aleen de PS, maar meteen 
heel wat van haar (directere) tegenstanders 
zwart kan maken. Zo kan ze de Vlaamse 
regeringspartijen voor de voeten werpen 

dat zij participeren aan het PS-model. In de 
inleiding van het document Verandering 
voor Vooruitgang – de verzameling congres-
teksten van de N-VA – vat Ben Weyts de 
clash van modellen als volgt samen: ‘De 
Vlamingen zijn toch altijd redelijk duidelijk 
geweest in hun keuzes, vandaag én de voor-
bije vijfentwintig jaar? Als je het de Vlaamse 
partijen vraagt, dan pleiten zij bijvoorbeeld 
allemáál voor ingrijpende lastenverlagin-
gen. En toch volgen er geen ingrijpende, 
structurele hervormingen. Waarom niet? 
Omdat men dat elders anders ziet. Keer op 
keer botste de roep naar verandering op het 
’non’ van vooral de PS. Maar keer op keer 
stapten de Vlaamse traditionele partijen 
tóch in een federale regering, die dan pre-
cies het tegenovergestelde deed van wat de 
Vlaamse kiezer wou.’ Het verwijt aan de 
regeringspartijen komt dus neer op een 
impliciet verwijt van collaboratie met de 
tegenstander. De verlangens van de ander – 
een links Wallonië, volgens De Wever – 
dwarsbomen de rechtse droom van de 
Vlaming. De Vlaamse regeringspartijen 
worden zo enemies from within die de roof-
bouw van de PS op de Vlaamse natie moge-
lijk maken.
 Hoe dit polariserende schema precies 
wordt ingevuld, wordt duidelijk wanneer we 
kijken naar de ‘infografieken’ die de N-VA 
ontwikkelde om het discours van haar mili-
tanten te stroomlijnen. (zie illustratie) Aan 
de hand van de oppositie tussen twee ‘model-
len’ – rood en links versus geel en rechts – 
kunnen we zien hoe de N-VA haar bood-
schap omtrent welvaart en welzijn 
articuleert. Opvallend daarbij is dat het dis-
cours over twee botsende culturen of  naties 
op de achtergrond verdwijnt. Expliciete ver-
wijzingen naar taal en identiteit worden 
achterwege gelaten ten voordele van een 
economische argumentatie, die de werken-
de, sparende en ondernemende Vlaamse 
middenklasse moet aanspreken. Impliciet is 
het culturele antagonisme nog steeds aan-
wezig – de taalgrens wordt met een slot afge-
grendeld, als symbool voor de geblokkeerde 
democratie en identiteit – maar het wordt 
wel ingebed in een economisch ‘verhaal’.
 Binnen dat verhaal staat het PS-model 
voor verspilling en onverantwoordelijkheid, 
wat onderstreept wordt door de eindeloze 
reeks cijfers die op de infografiek als achter-
grond dient. Verandering wordt tegenge-
houden door een figuur met een rood strik-
je, die zijn model van bovenaf  oplegt. Di 
Rupo wordt zo gerepresenteerd als een 
alleenheerser die ‘de factuur’ afwentelt op 
de werkende belastingbetaler, de volgende 
regering en volgende generaties. De infogra-
fiek vat zo twee verwijten samen: het weige-
ren van hervormingen en het verhogen van 
de overheidsuitgaven. De gevolgen van dit 

beleid worden gekaderd in zuiver financiële 
termen: stijgende belastingen en een oplo-
pende staatsschuld. De boodschap is dat de 
PS niet alleen socialistisch, maar ook asoci-
aal is. Hoewel deze argumentatie op het eer-
ste gezicht economisch lijkt, is ze funda-
menteel identitair: het PS-model belet dat 
de Vlaming zijn of  haar werkende, sparende 
en ondernemende eigenheid kan realiseren. 

Een harde geneesheer

In tegenstelling tot de PS is de N-VA naar 
eigen zeggen niet socialistisch, maar wél 
sociaal. Op de persconferentie naar aanlei-
ding van het ‘plan V’, het becijferde verkie-
zingsprogramma van de N-VA, stelde De 
Wever zelfs dat solidariteit ‘van wezenlijk 
belang is voor een gemeenschapspartij’. In 
Reyers Politiek luidde het dan weer: ‘Wij zijn 
bij uitstek geen neoliberalen en geen asocia-
len’.
 In dat verband ontkent de N-VA met klem 
dat zij de afbraak van de sociale zekerheid 
voorstaat. Een van de baselines van de N-VA 
is juist dat, om de door de Vlaming gewaar-
deerde sociale zekerheid te behouden, erin 
gesnoeid moet worden. De partij lijkt er met 
haar discours op te gokken dat de Vlaming 
voor een ‘harde geneesheer’ zal kiezen. Ze 
erkent dat de voorgeschreven pil bitter zal 
smaken, maar hoopt dat de kiezer een soort 
shocktherapie zal kiezen. Volgens De Wever 
moeten we ‘door de zure appel’ van het plan 
V bijten en kunnen we daar alleen maar 
‘gezond van worden’.
 Met die profilering van de eigen bood-
schap zijn we beland bij de zogenaamde 
‘metataal’, die een belangrijk onderdeel 
vormt van elk politiek discours. Politieke 
communicatie wordt immers niet enkel 
beoordeeld op de inhoud van wat gezegd 
wordt; hoe deze gekaderd wordt en welke 
waarden daaraan gelinkt worden, is min-
stens even belangrijk. Het kader dat de 
N-VA hanteert, is dat van een realistische 
politiek, waarbij het pijnlijke karakter van 
de boodschap de eerlijkheid, durf  en moed 
van de partij moeten onderstrepen. Zo stelt 
De Wever dat het plan V ‘misschien eerlijker 
dan politiek gezien verstandig is’. Elders ver-
gelijkt hij zijn voorstellen met de ‘moedige 
maatregelen’ die Dehaene nam om de 
Maastricht normen te halen. Ook Nadia 
Sminate legt gelijkaardige accenten: ‘Wij 
durven de problemen te benoemen.’
 In het verlengde van die beeldvorming 
stemt de N-VA haar campagne af  op de ang-
sten die volgens haar bij een groot deel van 
de Vlaamse kiezers heersen. De perceptie 
dat de N-VA met haar harde maatregelen 
tegemoetkomt aan reële noden, kreeg 
bovendien een duwtje in de rug door het 

verkiezingsonderzoek van de VRT. De demo-
cratische bezorgdheden van de burger wer-
den hierin namelijk besproken in termen 
van onzekerheid en angst: voor onbetaal-
bare pensioenen, ongecontroleerde migra-
tie, de toekomst van onze kinderen. Binnen 
de logica van de N-VA zullen al deze zaken 
realiteit worden wanneer het PS-model 
gerealiseerd wordt. Daartegenover stelt de 
N-VA een boodschap van ‘hoop’, die gericht 
is op concrete zaken: vrije schoolkeuze, het 
vinden van werk door arbeid goedkoper te 
maken voor bedrijven, betaalbaar wonen, 
meer overhouden van je salaris, ’s nachts 
veilig over straat kunnen lopen, een eerlijk 
en vast pensioen. 
 Deze boodschap van hoop wordt gevisua-
liseerd in een campagnefilmpje dat even-
eens getoond werd in Reyers Politiek. In dat 
filmpje werd baby Lucas vastgehouden door 
een paar liefhebbende armen. De voice-over 
verwelkomde Lucas in ‘ons Vlaanderen’ en 
somde de hierboven opgesomde beloften op, 
om te besluiten dat al deze zaken gereali-
seerd kunnen worden, ‘tenminste, als het 
van ons afhangt’. Na de vertoning van het 
filmpje merkte Sminate nog eens letterlijk 
op dat het filmpje over Lucas ‘een bood-
schap van hoop’ vormt. De Wever koppelde 
het filmpje bovendien aan het nationalisti-
sche en identitaire uitgangspunt van de 
partij: hij stelde dat de handen die de baby 
vasthielden niet toebehoren aan de staat of  
aan een individu, maar aan de gemeen-
schap die Vlaanderen is.

Een strategie gericht op herkenning en 
saturatie

Succesvolle campagnes hangen niet alleen 
af  van hoogdravende beleidsteksten of  van 
een praatuurtje op Canvas. De N-VA weet 
als geen ander haar programma én de daar-
aan gekoppelde metataal op verschillende 
abstractieniveaus en in verschillende media 
te brengen. Wat op het eerste zicht commu-
nicatieve blunders lijken die de geloofwaar-
digheid van de partij kunnen schaden, zijn 
vaak berekende interventies die de publieke 
identiteit van de partij versterken. We kun-
nen dan ook spreken van een gelaagde com-
municatiestrategie, die gericht is op satura-
tie en op het losweken van gevoelens van 
herkenning bij een zo breed mogelijk kie-
zerspubliek. De baseline ‘Denken. Durven. 
Doen.’ is alom aanwezig en ook het V-teken 
circuleert in zowat alle media. Daarnaast 
biedt de polariserende strategie van de partij 
een overkoepelend interpretatiekader, dat 
bovendien gekoppeld wordt aan concrete 
besognes.
 Dit is in eerste instantie gebeurd via de 25 
‘verbintenissen’, die het startpunt vormen 
van de N-VA-campagne en het uitgangs-
punt zijn van een reeks onlinefilmpjes waar-
in relatief  onbekende N-VA-gezichten zich 
uitspreken over wat hen echt dwars zit. Alle 
basiselementen van het plan V zijn aanwe-
zig in deze fase van de campagne, maar 
worden op een minder becijferde manier 
aan de man gebracht dan in het plan V, dat 
pas later wordt voorgesteld. De gekunstelde 
cameraprestaties zorgen ervoor dat de film-
pjes al snel het mikpunt worden van spot en 
parodie. Dit heeft dan weer het voordeel dat 
de inhoud vrijwel volledig buiten schot 
blijft, maar vooral ook dat ze meteen op elke 
nieuwssite ‘gelinkt’ staan. 
 De filmpjes zijn geordend in vijf  hoofd-
stukken. Onder het hoofdstuk Verantwoor-
delijk heid Belonen vinden we de verbintenis-
sen ‘werken lonend maken’, ‘minder 
belastingen’, ‘een warm en sociaal beleid’, 
‘langer werken, meer bouwen’ en ‘opbou-
wen van onderuit’. Het hoofdstuk Rechten 
en Plichten bevat filmpjes over ‘samenwer-
ken’, ‘stijgende zorgkosten aanpakken’, 
‘sterke politie en lik-op-stuk straffen’, ‘eer-
lijke migratie zonder achterpoortjes’ en een 
‘fatsoenlijke politiek’. En dan zijn er nog vijf-
tien filmpjes die zijn ondergebracht in de 
hoofdstukken Samenhorigheid Versterken, 
Minder overheid, Meer bestuur en Onze toe-
komst kiezen.
 De twaalf  mannen en veertien vrouwen 
die het woord nemen, worden met naam en 
beroep vermeld. Het is duidelijk dat zij spa-
rende, werkende en ondernemende ‘gewo-
ne’ Vlamingen zijn. De enige werkzoekende 

De bittere pil van een moedige N-VA

infografiek uit een verkiezingsfolder van de N-VA, 2014
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die aan bod komt, pleit ervoor dat zij die 
kunnen werken, moeten werken. Migratie 
wordt dan weer aangestipt door iemand 
met een allochtone naam, en twee gepen-
sioneerden hebben het over hun pensioe-
nen en de staatsschuld. Door die opzet 
lijkt niemand te pleiten tegen zijn of  haar 
belangen. De bittere pil wordt dus niet 
enkel door de partijbonzen voorgeschre-
ven, maar ook door mensen op lagere 
sporten van de politieke ladder.
 Zoals we van ‘gewone mensen’ mogen 
verwachten, zeggen alle mannen en vrou-
wen in deze filmpjes het ‘zoals het is’, wat 
betekent dat geen enkel filmpje een uitge-
breide analyse bevat. Een typisch voor-
beeld hiervan vinden we in de verbintenis 
die ‘minder belastingen’ belooft: ‘Hoe lang 
zeggen we het nu al? De hoge loonkost 
nekt ons. Bedrijven trekken naar het bui-
tenland en jobs gaan verloren. Ik vind dat 
echt frustrerend. We worden gewoon te 
duur. Bedrijven willen wel investeren en 
werkgelegenheid creëren, maar dan moet 
de loonkost omlaag. Anders kunnen we 
geen kant meer uit, en zeker niet vooruit. 
Dit vergt natuurlijk de nodige moed. Die 
moed zie ik in de N-VA, want zij beseffen 
dit als geen ander. Zij durven denken voor 
een behouden toekomst. Verandering 
moet, en snel. Daar wil ik voor gaan.’ Het 
citaat geeft goed weer hoe de partij pseu-
dopersoonlijke communicatievormen 
hanteert om een strak georkestreerde 
boodschap te verkondigen. De verbintenis 
omtrent ‘minder belastingen’ komt 
immers perfect overeen met de infografiek 
over de hoge loonkost die de partij via 
Facebook verspreidt. Het doel is éénzelfde 
politieke mededeling te verspreiden onder 
een zo breed mogelijk publiek. Waar de 
filmpjes zich richten op de gewone 
Vlaming, daar wordt de meerwaardezoe-
ker aangesproken met een pseudoacade-
misch nationalistisch betoog tijdens 
Reyers Politiek. In de N-VA-campagne 
wordt met andere woorden zowat ieder-
een aangesproken, en zijn er talloze moge-
lijkheden tot herkenning. Dit uit zich niet 
alleen in de stijlverschillen, maar ook in 
de manier waarop thema’s als het lik-op-
stukbeleid voor criminelen of  de gecon-
troleerde migratie worden aangebracht. 
Met die onderwerpen mikt de partij 
immers duidelijk op de rechtse en 
extreemrechtse kiezer, maar tegelijk dis-
tantieert ze zich van het racisme dat met 
die strekkingen wordt verbonden. Zo is de 
partij niet tegen migratie, maar pleit ze 
voor een ‘een eerlijke migratie zonder 
achterpoortjes’ (zie verbintenis 9). 
 Wat de N-VA vooral vermijdt, is dat de 
partij asociaal overkomt. Veelzeggend is 
dat alle partijleden na het congres een 
gele kabouter meekregen die het overwin-
ningsteken maakt. Deze kleine man, die 
moedig voor verandering strijdt, bena-
drukt nog maar eens hoe belangrijk de 
zachte, ‘sociale’ verpakking van de harde 
boodschap is. De perceptie dat de N-VA 
een bevoordeelde groep vertegenwoordigt 
en vooral diegenen treft die ze probeert te 
overtuigen, moet zoveel mogelijk worden 
vermeden. In dat licht is het veelzeggend 
dat Bart De Wever zijn activisten heeft 
aangeraden om in de laatste maand voor 
de verkiezingen vooral niet in te gaan op 
de kritieken van andere partijen. Het 
eigen verhaal moet immers centraal 
staan; de N-VA moet zijn politieke taalge-
bruik opleggen aan de tegenstander. 
Zolang de partij de kritieken op haar pro-
gramma kan pareren als conservatieve 
reacties van tegenstanders die geen eigen 
programma of  identiteit hebben, heeft ze 
op communicatief  vlak weinig te vrezen.

WOUTER HILLAERT

‘Waar hoort kunst in het Vlaanderen van mor-
gen?’ Over die vraag debatteerden op 11 februari 
Siegfried Bracke en Johan Swinnen van N-VA 
met dramaturg Klaas Tindemans en schrijver 
Joost Vandecasteele. Ze deden dat in het kader 
van de vierdelige debatreeks 4x4 – Kiezen is 
een Kunst van kunstencentrum CAMPO en 
cultuurtijdschrift rekto:verso. Moderator Koen 
Brams vroeg door naar de visie van N-VA op cul-
tuur en gemeenschap, en naar concrete pro-
grammapunten voor de volgende legislatuur.

Siegfried Bracke begint het debat met te 
erkennen dat de visie van N-VA op cultuur-
beleid nog een weg te gaan heeft, omdat 
N-VA ‘een behoorlijk jonge partij’ is. Ze 
beschikt nauwelijks over een netwerk in de 
cultuursector, en tot 2010 was er geen ‘seri-
eus bemande studiedienst’. Dat N-VA zich nu 
meer wil toeleggen op cultuur, kadert Bracke 
eerst vanuit een bredere visie op de verhou-
ding tussen overheid en culturele productie. 
Hij ziet voor cultuurbeleid drie grote assen. 
Ten eerste moet de overheid kunst en cultuur 
afschermen van ‘sommige excessen van de 
vrije markt’, want ‘neoliberalisme staat voor 
een soort samenleving waar ik absoluut niet 
in wil wonen’. Overheidsinterventie moet 
ook gewone inkomens toelaten om cultuur 
te consumeren, en het eigen patrimonium en 
de eigen productie beschermen tegen bij-
voorbeeld Angelsaksische producties. ‘Dat is 
de enige vorm van protectionisme waar ik 
best mee kan leven.’ Een tweede uitgangs-
punt voor cultuurpolitiek is volgens Bracke 
innovatie. Niet om zoveel mogelijk winst te 
maken, maar omdat een van de kenmerken 
van kunst is dat ze vernieuwend moet zijn.
 Ten derde is er ook cultuurparticipatie: in 
ruil voor gemeenschapsgeld moet de cul-
tuursector een groot aantal mensen over de 
drempel leiden. Bracke noemt dat ‘een abso-
lute voorwaarde’, zoals hij ook vindt dat een 
openbare omroep zonder voldoende kijkers 
geen bestaansrecht meer heeft. ‘In 1996 
hadden we bij de VRT nog 19% marktaan-
deel. Wel, dan ben je bijna toe, gedaan.’ Als 
voorzitter van de Commissie Cultuur van de 
Gentse gemeenteraad legt hij de link met het 
S.M.A.K., dat in 2013 een derde minder 
bezoekers kon optekenen dan in 2012, het 
jaar van de stadstentoonstelling TRACK. ‘Dat 
is het absolute alarmpunt. Zo’n daling kan 
niet. En al helemaal niet als je dan komt uit-
leggen dat het wel om geweldige tentoonstel-
lingen ging, zeker voor kenners.’ Samengevat 
schrijft Bracke de overheid echter een voor-
waardenscheppende rol toe, ‘zonder dat de 
eigenlijke inhoud van cultuur politiek wordt’. 
Wel is cultuur voor hem deel van de boven-
bouw, zo heeft hij bij Marx geleerd. Dat bete-
kent dat ‘elk cultureel leven enkel kan bloei-
en en vooruitstrevend kan zijn op een 
economisch gezonde onderbouw’.

Gemeenschapscultuur

Is de visie van N-VA op de inhoud van cultuur 
werkelijk vrij van ideologie? Op de site van de 
partij vond Koen Brams de volgende uit-
spraak: ‘Cultuurbeleid moet voor ons niet 
zozeer gericht zijn op de individuele con-
sumptie van cultuur, wel op een gezamenlijk 
beleven. Cultuur is een zaak van sociale ver-
banden.’ Gaat die collectieve beleving, door 
N-VA vaak gezien als basis voor gemeen-
schapsvorming, niet veel verder dan pure 
participatie? Johan Swinnen legt uit dat tus-
sen individu en staat de gemeenschap staat, 
en dat musea of  gezelschappen ‘een heel 
grote rol’ kunnen spelen om de leden ervan 
dichter bij elkaar te brengen en te binden. 
Bijvoorbeeld door al eens de deuren open te 
zetten voor een ander publiek, of  voor ama-
teurs. ‘Dan ontstaan er gesprekken en nieu-
we synergieën. Dat is wat cultuur moet doen.’ 
N-VA vindt dit volgens Bracke zo belangrijk 

omdat ze een gemeenschapspartij is, en geen 
neoliberale partij. Die laatste zou dromen van 
een samenleving met allemaal geatomiseerde 
individuen, die elk op hun wijze de wereld 
beleven, terwijl N-VA dat in groep wil doen. 
‘Enkel vanuit dat groepsbesef  bestaat er zoiets 
als impliciete solidariteit: een vanzelfspreken-
de bereidheid om te betalen, omdat je een 
afspraak hebt binnen je groep, verbonden 
door cultuur.’ Bracke ziet dat breder reiken 
dan de lokale gemeenschap, maar zelfs 
muziek is volgens hem niet werkelijk kosmo-
politisch. ‘Ik neem aan dat het voor iemand 
uit Afrika moeilijk is Tsjaikovski te vatten. 
Naar klassiek moet je leren luisteren. Je moet 
mensen over die drempel helpen.’
 Joost Vandecasteele vindt het allemaal 
‘schattig’ klinken, maar noemt het naïef  te 
denken dat politiek zich niet bezighoudt met 
de inhoud van kunst. Zo trok het VAF 
(Vlaams Audiovisueel Fonds) onlangs zijn 
subsidies in voor een film waarvan de 
Vlaamse hoofdrolspeler in allerijl vervangen 
was moeten worden door een Franstalige. 
Dat vindt Vandecasteele een puur ideologi-
sche beslissing. Maar wat hem vooral veront-
rust, is de overtuiging dat iets pas de moeite 
waard is als genoeg mensen het zien. Hij geeft 
cineast Steve McQueen als voorbeeld: mocht 
die niet jarenlang gesteund zijn als videokun-
stenaar voor een kennerspubliek, dan had hij 
nooit de ‘fantastisch mooie film’ Twelve Years 
a Slave gemaakt. ‘Wat goed en vernieuwend 
zal worden, kan je niet voorspellen, dat kan 
decennia duren.’ Bracke erkent dat je ‘gek’ 
moet zijn om metéén resultaten te eisen, 
maar dat je ook niet alles kan laten bestaan. 
Bij mislukkingen moet je de middelen van de 
gemeenschap terugtrekken. Een juist contro-
lesysteem vond hij bijvoorbeeld ‘de perfor-
mantienorm’ van voormalig mediaminister 
Eric Van Rompuy (1995-1999) voor de VRT: 
de politiek bemoeide zich niet langer met de 
inhoud, maar schreef  heldere afspraken uit 
over te behalen doelen en kijkcijfers. En zo 
moeten ook cultuurmakers zich volgens 
Bracke aan bepaalde afspraken houden. ‘De 
autonomie van de kunstenaar bestaat alleen 
als die totaal zelfbedruipend is.’

De Vlaamse identiteit

Onvermijdelijk komt het debat snel uit bij de 
gespannen sfeer tussen ‘de culturele elite’ 
en N-VA. Vandecasteele vindt het een foute 
perceptie dat artistieke milieus afkerig zou-
den zijn van het Vlaamse patrimonium. Hij 
merkt juist een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel, dat zich niet wil laten verengen 
tot een ‘groot respect tonen voor het juiste 
Vlaamse verleden’. Zo betuigt Jeroen 
Olyslaegers geen speciale eer aan Louis Paul 
Boon, maar schrijft hij wel dankzij Boon. En 
evenzo zou theatergezelschap Abattoir 
Fermé volgens Vandecasteele nooit bestaan 
hebben zonder Maeterlinck, ook al doet het 
daar ‘rare dingen’ mee. ‘Je betuigt het mees-
te respect aan het Vlaamse verleden door er 
misbruik van te maken.’ Vandecasteele ver-
wijt N-VA dat het een bepaald soort Vlaams 
verleden en een bepaald soort Vlaamse 
identiteit koestert en wil afschermen. ‘Het 
zijn de interpretaties die jullie ideologisch 
het beste uitkomen, terwijl de Vlaamse 
identiteit misschien juist heel kosmopoli-
tisch is.’ Dat Bracke dat begrijpt als een 
sneer naar ‘vendelzwaaien’, leert hoe diep 
de wederzijdse vooroordelen wel zijn.
 Vandecasteele wijdt die frictie aan een 
dubbel probleem. Enerzijds kan in het cul-
tuurveld niemand spreken in naam van de 
hele sector, wat het veld extra kwetsbaar 
maakt. Anderzijds ziet hij een grote discre-
pantie tussen de opbouwende cultuurpoli-
tiek van N-VA in de Vlaamse regering – ‘Ze 
hebben ons zoveel geld gegeven, ze zijn zo 
lief !’ – en de ideologische manier waarop de 
partij kunstenaars kapittelt als voorstanders 
van het verkrampte oude België van de PS, 
gewoon omdat zij de ideeën van N-VA niet 

onderschrijven. Precies in die aanvallende 
toon herkent Vandecasteele de rechtse basis-
identiteit van N-VA, maar die strategie werkt 
volgens hem alleen maar omdat de culturele 
sector zo zelfgenoegzaam is geworden. ‘Wij 
zijn vreselijk. Links is verkrampt geraakt.’ 
Bracke kopt de voorzet dankbaar binnen. 
‘Ja, het minste wat je kan zeggen, is dat De 
Wever met zijn columns het debat in de cul-
turele wereld weer aanjaagt.’
 Klaas Tindemans reageert geprikkeld. Hij 
vond bijvoorbeeld de botte reactie van De 
Wever op het voorstel van Behoud De 
Begeerte om het De Coninckplein van voor-
naam te veranderen niet getuigen van veel 
inhoudelijke ernst. ‘Dat was vernederend.’ 
Veel zinvoller vond hij de uitleg van N-VA-
kamerlid Daphné Dumery: dat Pieter De 
Coninck een held is, terwijl het niet zeker is 
dat Herman De Coninck een literaire held is. 
‘Dat soort discussie wil ik voeren. Nu zette de 
meest intelligente politicus van de jongste 
vijf  jaar prompt een hele sector weg, terwijl 
die nog meer ruzie maakt dan de N-VA-
afdeling van Turnhout.’ Bracke erkent dat De 
Wever een communicatiefout maakte, maar 
vergoelijkt dat ook intelligente mensen zich 
wel eens iets onbeleefds laten ontsnappen. 
‘Het slimste is niet mee te gaan in plagerijen.’

11 juli voor iedereen

Wat Tindemans vooral mist in het N-VA-
discours rond cultuurbeleid, is een visie op 
kwaliteit. Hij vindt het vreemd dat er altijd 
participatiecijfers bovenkomen wanneer poli-
tici zich over kunst en kunstinstellingen uitla-
ten. ‘Participatie is maar een van de criteria. 
Het objectief  van cultuurpolitiek is toch dat je 
de kwaliteit wil garanderen?’ Evenmin vindt 
Tindemans dat de politiek het zich kan per-
mitteren om kunst te definiëren als gemeen-
schapsvormend, zeker niet in historisch 
opzicht. De kunst van de twintigste eeuw had 
bijvoorbeeld maar weinig op met gemeen-
schapsvorming. Op de Italiaanse futuristen 
na heeft de historische avant-garde het kuns-
tenveld en de gemeenschap juist opgeblazen. 
En al zijn daar in sommige gevallen wel nieu-
we soorten gemeenschappen uit ontstaan, 
het ging altijd om gefragmenteerde en erg tij-
delijke vormen van samenzijn. Volgens 
Tindemans kan de politiek kunst en cultuur-
beleid dus niet afrekenen op gemeenschaps-
vorming, ‘want die gemeenschap is er niet’.
 Binnen die discussie is een interessante 
casus de viering van 11 juli. Toen Johan 
Swinnen daar als nieuwe voorzitter van het 
Toneelhuis over gepolst werd in een inter-
view in de Gazet van Antwerpen (20 juli 
2013), verdedigde hij ‘dat cultuur de kern is 
van een breder welzijnsbeleid dat mensen 
verbindt met respect voor het Vlaamse verle-
den’. Nu nuanceert hij die uitspraak. ‘Ik heb 
nooit gezegd dat iedere uiting van kunst of  
cultuur gemeenschapsvormend moet zijn. 
Je hebt zowel de kunstenaar die in alle stilte 
twee jaar in zijn atelier moet kunnen wer-
ken, als een gelegenheid zoals 11 juli voor 
festiviteiten.’ Swinnen zegt zich voor de 
Vlaamse feestdag te interesseren sinds hij als 
bestuurder van Muntpunt mee aanwezig 
was op Brussel Danst, het grote dansfeest 
van 11 juli 2013 op het Muntplein en de 
Grote Markt. ‘In Brussel bracht men iets 
naar buiten wat altijd sterk aanwezig is 
geweest in zowel Vlaanderen als België, ter-
wijl Zuhal Demir in Antwerpen films van 
Antwerpenaren projecteerde, waaronder 
ook Koerdische cineasten. Iedereen moet 11 
juli zelf  kunnen invullen, zolang het maar 
dicht bij de mensen staat.’ Bracke voegt 
eraan toe dat op de komende Vlaamse feest-
dag Tom Barman op Gent Jazz zal spelen. ‘Is 
daar iets fout aan?’ Tindemans repliceert dat 
een van de problemen met 11 juli is dat alle 
Vlamingen geacht worden die dag mee te 
vieren, omdat wij allemaal de Vlaamse nati-
onale identiteit in ons zouden dragen. ‘Wij 
worden als Vlamingen geacht om ons samen 
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Joost Vandecasteele over de cultuurvisie 
van N-VA: een verslag
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achter dat soort destructieve identiteit te 
scharen, zelfs al is die niet gedefinieerd.’
 Voor Bracke vormen de Vlamingen wel één 
gemeenschap, met daarin verschillende poli-
tieke strekkingen. Kunst kan en moet die 
gemeenschap volgens hem soms ondermij-
nen, maar dat betekent niet dat kunst niet 
ook kan verbinden. Opnieuw legt hij de link 
met televisie. Net zoals je samen iets beleeft 
als je met 150 mensen dezelfde voorstelling 
bijwoont, bindt het ons dat we met zes mil-
joen Vlamingen ‘verschrikkelijk veel en hard’ 
naar de Vlaamse tv-zenders kijken. ‘De enige 
reden waarom wij Vlaming zijn, is omdat wij 
in hoofdzaak naar VRT en VTM kijken.’ Een 
ander voorbeeld van culturele binding vindt 
Bracke de grote opkomst voor de begrafenis 
van Dickens: iedereen wilde daarbij zijn. 
‘Dan kan je toch niet ontkennen dat zijn 
romans mensen hebben verenigd?’ 
Tindemans brengt daartegen in dat kunst 
ook nog zoveel andere uiteenlopende effec-
ten op een gemeenschap kan hebben, dat de 
politiek zich heel bescheiden moet opstellen. 
Zelf  vindt hij ‘het gemeenschapsvernietigen-
de’ minstens zo belangrijk als ‘het gemeen-
schapsstichtende’. ‘Politiek heeft de taak om 
die ondermijning zoveel mogelijk kansen te 
geven, omdat ze cruciaal is voor het demo-
cratische debat. In kunst organiseert de poli-
tiek zijn eigen radicale oppositie.’ Swinnen 
vindt die balans tussen binding en subversie 
een belangrijk punt voor de volgende minis-
ter. Hij blijft erbij dat alles aan bod moet kun-
nen komen, en dat het beleid dus ook genoeg 
moet investeren in experiment.

Programmapunten

Hoe vertaalt zich dat in het verkiezingspro-
gramma van N-VA? Welke nieuwe accenten 
wil de partij leggen? Bracke stelt allereerst 
dat wie er na 25 mei ook regeert, rekening 
zal moeten houden met een status quo van 
de middelen, als er al geen besparingen 
komen door de zesde staatshervorming. ‘Ik 
ga mensen niets wijsmaken.’ Daarom wil 
N-VA heel goede criteria voor een selectieve 
ondersteuning, vervolgt Swinnen. ‘En daar-
bij willen we duidelijk voor de grote cul-
tuurhuizen gaan. Zij betekenen heel veel en 
moeten niet per se zwaar bezuinigen.’ Meer 
samenwerking tussen die instellingen vindt 
hij wel wenselijk. Zo kunnen in Antwerpen 
het KMSKA, het M HKA en het Fotomuseum 
nog dichter naar elkaar toegroeien. Ook wil 
N-VA zwaar inzetten op internationalise-
ring, zowel door ondersteuning van kunste-
naars bij buitenlandse presentaties of  bij de 
vertaling van Nederlandstalige boeken, als 
door steun voor het programmeren van 
buitenlandse producties.
 Inzake erfgoed mist N-VA een Vlaams 
fotoarchief. Swinnen – zelf  een fotogra-
fiespecialist – haalt aan dat heel veel collec-
ties nu liggen te verkommeren. Hij weet ook 
dat Herman Selleslags thuis drie miljoen 
negatieven liggen heeft die hij ergens wil 
onderbrengen en laten ontsluiten. Meer 
beleidsmatig denkt N-VA aan clusters van 
bevoegdheden die nu gesplitst zijn over ver-
schillende kabinetten, zoals roerend en 
onroerend erfgoed. ‘Wij willen een zware 
poot cultuur, erfgoed en bijvoorbeeld 
media.’ Voor Swinnen, voormalig directeur 
van het HISK, is ook het hoger kunstonder-
wijs een aandachtspunt. N-VA gelooft in 
een ‘grote revolutie’ waarbij het hoger 
kunstonderwijs van Onderwijs wordt over-
geheveld naar Cultuur. Het voerde daarover 
al verschillende gesprekken, en hoorde 
overal de nood aan een nieuwe frisse kijk. 
Alleen, is dat haalbaar? Tindemans herin-
nert zich gelijkaardige gesprekken van tien 
jaar geleden tussen de departementen 
Cultuur en Onderwijs, maar die liepen altijd 
vast op het simpele feit dat Onderwijs over 
veel meer geld beschikt dan Cultuur. 
Swinnen repliceert dat hij die discussie toen 
ook heeft meegemaakt, maar dat niets belet 
dat N-VA ze terug op de agenda zet.
 Nog een heikel punt vormen de federale 
musea, waaronder de Jubelparkmusea. 
Swinnen noemt ze ‘de vergeten musea’, maar 
benadrukt hun prachtige collecties, ‘waarin 
ook een stuk erfgoed van Vlaanderen zit’. 
Daarom besloot N-VA op zijn congres van 2 
februari dat de federale instellingen onder 
voogdij moeten komen van de Vlaamse of  de 
Franse Gemeenschap, ofwel bicommunautair 
bestuurd moeten worden. ‘Wat wij willen, is 
goed beheer. Nu zijn er niet minder dan zes 
staatssecretarissen verantwoordelijk.’ Uit 
gesprekken met het hogere personeelskader 

van de federale culturele en wetenschappelij-
ke instellingen leerde N-VA dat er totale ondui-
delijkheid is over de financiën, terwijl sommi-
ge directeurs de helft van het jaar op reis zijn, 
wars van alle parlementaire vragen die daar-
over zijn gesteld. ‘Michel Draguet is nu weg als 
directeur van het Jubelparkmuseum, wij vra-
gen een crisismanager’, besluit Swinnen. En: 
‘Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen.’ 
Klaas Tindemans heeft zo zijn bedenkingen. 
Voor hem is het geen wonder dat het met 
Draguet totaal uit de hand gelopen is, maar 
kan dat als voorwendsel dienen voor een 
bicommunautaire oplossing, in plaats van 
een degelijk federaal cultuurbeleid? ‘Een fede-
rale staatssecretaris voor cultuur, zoals in 
Duitsland, zou veel zinniger zijn dan federale 
instellingen onder een hybride bicommunau-
tair statuut. Neem Flagey, dat is niet meteen 
het best functionerende cultuurhuis. De fede-
rale instellingen die wel goed draaien, zoals De 
Munt, zijn trouwens absoluut tegen zo’n 
bicommunautair statuut.’
 Ook de grote instellingen privilegiëren vindt 
Tindemans lijnrecht ingaan tegen dé ver-
schuiving van de jongste twintig jaar in de 
podiumkunsten: de klassieke indeling van 
grote stadstheaters versus kleinere gezel-
schappen in de marge is vandaag totaal ach-
terhaald. Mede dankzij steun van het beleid 
zijn onafhankelijke ensembles als Rosas of  
Needcompany kunnen groeien tot net onder 
het niveau van de grote huizen. ‘Precies die 
gelijkschakeling heeft in Vlaanderen voor 
artistieke bloei gezorgd’, argumenteert 
Tindemans. ‘Bovendien verloopt de relatie 
tussen artistieke kwaliteit en geïnvesteerde 
kosten ook veel efficiënter in kleinere ensem-
bles, omdat ze minder overhead in dienst heb-
ben.’ In een kunstenveld vindt hij een chaoti-

sche diversiteit veel interessanter dan vele 
sluiswachters. Swinnen repliceert dat hij niet 
‘privilegiëren’ zei, wel ‘goed ondersteunen’. 
Net omdat grote huizen als Toneelhuis ook 
kleinere gezelschappen en individuele kunste-
naars onder dak nemen, kan er ook geëxperi-
menteerd worden. ‘Grote huizen hebben een 
en/en-verhaal én een grote impact. Daarom 
behoren ze alle kansen te krijgen om degelijk 
te functioneren. Er moeten niet altijd nieuwe 
structuren opgericht worden.’

Woorden en daden

Vandecasteele reageert schamper. ‘Grote 
huizen steunen én experiment toelaten? Dat 
is nu eens vernieuwend!’ Voor hem is N-VA 
niet rebels of  gevaarlijk, maar een machts-
partij die deel uitmaakt van het establish-
ment, en die cultuur wil aanpakken ‘vanuit 
een heel schone en nobele benadering, die 
tegelijk heel saai en voorspelbaar is’. Tegelijk 
ziet hij naast dat politieke discours een heel 
andere praktijk. Zo boycotte de lokale N-VA 
in zijn geboortedorp Zwevegem onlangs nog 
een Engelstalige musical van een Vlaamse 
regisseur over Jacky Kennedy, omwille van 
de taal. Bracke valt hem bij. ‘Zo’n verbod is 
even onnozel als van een Kortrijkse frituur 
eisen dat zijn naam in het Nederlands moet. 
Maar daar reken je toch geen hele partij op 
af?’ Vandecasteele reageert met een sneer 
naar de Dilbeekse N-VA-schepen Frank De 
Dobbeleer. ‘Nee, ik ga een partij niet afreke-
nen op iemand die zijn broek afsteekt, net 
zoals de culturele sector niet afgerekend kan 
worden op idioot luide uitspraken van 
Tuymans, terwijl die gewoon foto’s kopieert 
en zegt dat het kunst is.’ Het gaat 

Vandecasteele om de aaneenschakeling van 
zulke zogenaamde bagatellen, zonder dat ze 
ooit teruggefloten worden.
 Hoe staat N-VA nu eigenlijk tegenover cul-
tuur? Bracke vraagt om de partij gewoon te 
beoordelen op haar beleidsdaden. ‘De afgelo-
pen vijf  jaar hebben wij het budget cultuur 
met 10% verhoogd.’ De herhaalde vraag van 
Brams waar N-VA dan wil knippen, als de 
volgende legislatuur niet eenzelfde groei-
marge toelaat, blijft echter onbeantwoord.
 Waarin N-VA zich dan onderscheidt van 
andere partijen, inzake cultuurbeleid? Voor 
Swinnen ligt dat verschil in ‘de luxe om van 
een maagdelijk blad te kunnen vertrekken’. 
Hij vertelt dat er sinds een paar jaar een 
werkgroep cultuur actief  is binnen N-VA – 
‘ook met een aantal mensen uit de culturele 
wereld, maar die kunnen daar niet altijd voor 
uitkomen’ – om te reflecteren over het hele 
plaatje van cultuur, kunst, erfgoed, media en 
kunstonderwijs. ‘Net omdat we geen traditie, 
geen standen en geen zuilen hebben, zijn we 
een heel frisse partij, die zich fundamentele 
vragen kan stellen.’ Zo onderzoekt N-VA ook 
de mogelijkheden tot meer sponsoring en 
mecenaat voor culturele instellingen. ‘Een 
heel aantal huizen in Vlaanderen is daar 
totaal niet mee bezig, en bouwt voor 100% 
op subsidies. Dat willen we toch nog wel mee-
geven: dat je ook zelf  verantwoordelijkheid 
kan opnemen voor wat extra inkomsten.’

Dank aan Justine Boutens en Pol Heyvaert 
(CAMPO, Gent) voor het beeldmateriaal

De integrale beeldmontage van dit debat is te 
bekijken op campo.nu en rektoverso.be

Johan Swinnen: ‘Ik heb nooit gezegd dat iedere uiting van kunst en cultuur gemeenschapsvormend moet zijn, ik bedoel, je hebt het perfecte beeld van de kunstenaar  
in zijn atelier met alle clichés vandien, die in alle stilte twee, drie jaar moet kunnen werken om een bepaald resultaat te hebben voor zichzelf, wat hij zichzelf  oplegt.  

Maar evengoed heb je een gelegenheid als 11 juli om dan inderdaad festiviteiten te organiseren. […] Het is juist dat brede scala dat belangrijk is…’

Siegfried Bracke: ‘Als ik met honderdvijftig mensen in een zaal zit, en ik kijk naar een voorstelling, dan hebben wij samen iets beleefd. En wij kijken met zijn 6 miljoen 
Vlamingen verschrikkelijk veel en hard naar onze eigen Vlaamse televisiezenders. Dat verbindt ons. Mijn stellingen is: dé enige reden waarom wij Vlaming zijn,  

dat is omdat wij in hoofdzaak naar VRT en VTM kijken.’
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KLAAS TINDEMANS

Hoe het werkt? De economie van vandaag? 
Wie een goksite opzet op het internet, kan 
miljardair worden en schept daarmee wel-
vaart. Onmiddellijk en meetbaar. Wie zoekt 
naar een geneesmiddel tegen een zeldzame 
kanker, draagt pas bij tot de meetbare groei 
als hij effectief  een geneesmiddel vindt en 
vervolgens een investeerder die de introduc-
tie op de markt mogelijk maakt. Natuurlijk 
schept deze onderzoeker ook welvaart, 
maar omdat die lange tijd niet becijferbaar 
is, zal hij geen invloed kunnen verwerven. 
De gokkoning daarentegen wel: hij kan 
mediaconcerns en sportclubs kopen, hij 
kan overheden adviseren, hij kan, als hij dat 
wil, bestuurder worden bij grote culturele 
instellingen. ‘Internet gambling produces 
money, and money talks.’ Zo beschrijft poli-
ticoloog Colin Crouch de politieke waarde-
verhoudingen na de ‘niet-dood’ van het 
neoliberalisme. Crouch definieert neolibe-
ralisme als een ideologie die de rol van de 
overheid, in economie en samenleving, 
zover terugdringt dat zelfs bescherming van 
de eerlijke concurrentie op de markt niet 
meer aan de orde is. De enige maatstaf  voor 
economisch-politiek succes is de toename 
van globale welvaart, elke herverdeling (of  
elk pleidooi in die zin) is uit den boze. Dat 
lijkt mij een bruikbare omschrijving van de 
vaak misbruikte term ‘neoliberalisme’, met 
deze nuance dat bij de meeste partijen her-
verdeling geen taboe is, maar bij sommige 
wel meer dan sceptisch benaderd wordt. 
Colin Crouch is een liberal die zag hoe een 
bepaalde wijze van denken – waarvan 
geloof  in het nut van de vrije markt deel uit-
maakte – in haar tegendeel is veranderd. 
Hoe liberalisme zich tegen de vrijheid heeft 
gekeerd. Dat heeft een ondemocratische – of  
‘postdemocratische’, zoals hij het zelf  eufe-
mistisch noemt – samenleving opgeleverd. 
Niet de markt regeert, maar de grote con-
cerns, die de vrije markt als principe zo 
geherdefinieerd hebben dat er van markt of  
vrijheid niet veel meer overschiet.1 De poli-
tiek heeft zichzelf  buitenspel gezet, regels 
zijn afgeschaft, diensten zijn uitbesteed, en 
het resultaat is dat er geen vrije markt en 
nauwelijks politieke ruimte overblijft. In de 
institutionele complexiteit van België bete-
kent dit dat die beperkte politieke ruimte 
bezet kan worden met onbelangrijke sym-
bolen – zoals het BHV-verhaal – en vrijblij-
vende retoriek, die hoogstens de illusie van 
autoriteit kan hooghouden.
 In Vlaanderen heeft één partij garen 
gesponnen bij deze veralgemeende depoliti-
sering, de N-VA. Deze partij wil spreken in 
naam van alle Vlamingen, of  minstens in 
naam van de ‘grondstroom’, en gebruikt 
daarnaast begrippen als ‘vooruitgang’ en 
‘verandering’, zonder duidelijk te maken in 
welke richting die veranderende samenle-
ving dan wel zou moeten vooruitgaan. 
Andere partijen doen dat natuurlijk even-
zeer – ook daar zijn de slagwoorden niets-
zeggend geworden – maar de N-VA, als zelf-
benoemd woordvoerder van de gehele 
(Vlaamse) natie, komt daar beter mee weg 
dan de zogenaamde klassieke partijen. De 
vraag is dan hoe N-VA van een oorspronke-
lijk onduidelijk sociaal-economisch pro-
gramma terechtkomt bij een uitgesproken 
neoliberale ideologie.

Het partijprogramma

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het 
bijna 10 jaar voordat het Vlaams-
nationalisme, in diskrediet geraakt door de 
collaboratie met de nazi’s, weer politiek 
vorm kreeg. In 1954 werd de Volksunie 
opgericht, die tot begin jaren 70 electoraal 
vooruitging. De Volksunie zocht en vond 
haar kiezers vooral bij ontevreden CVP-
stemmers [nu C&DV], die allergisch waren 
voor Belgische compromissen. De partij 
pleitte zelden of  nooit voor het einde van 
België, wel voor doorgedreven federalisme. 
De economisch-politieke bottomline was 
vaag, nu eens links dan weer rechts van het 
centrum. De slogan ‘sociaal en federaal’ 

moest dit samenvatten. In 2001 viel de 
Volksunie uiteen in twee partijen, de rechts 
georiënteerde N-VA en het Spirit van Bert 
Anciaux, waar de linkervleugel van de 
Volksunie onderdak vond. Meer dan tien 
jaar na het schisma zijn de restanten van de 
Volksunie verspreid over alle andere 
Vlaamse partijen, maar de N-VA is de gepri-
vilegieerde erfgenaam.
 Van in den beginne stond N-VA voor fla-
mingante onverzettelijkheid. De inhoud 
van het Vlaamse project bleef  echter ondui-
delijk. Aanvankelijk was er bij N-VA sprake 
van dezelfde politiek-economische vaag-
heid als bij de erflater Volksunie. Was dit 
onvermogen of  strategie? Het bood in elk 
geval het voordeel dat de partij zich, in een 
overlevingsstrategie, redelijk geruisloos kon 
aansluiten bij de CD&V, een middenpartij 
die consensus én Vlaamse zelfzekerheid ver-
tolkt. Zelfs tijdens de regeringsonderhande-
lingen in 2007, toen die flamingante begin-
selvastheid niet meer te verzoenen was met 
de tactieken van de machtspartij CD&V, 
bekommerde de N-VA zich niet om een soci-
aal-economische profilering. In 2009 toon-
de ze meer affiniteit voor de socialisten dan 
voor de liberalen, als derde partij in de 
Vlaamse regering van Kris Peeters. In vijf  
jaar is dat helemaal veranderd: nu is de 
N-VA een partij die het confederalisme half  
en het separatisme helemaal wegstopt in de 
uithoeken van het verkiezingsprogramma, 
die fors pleit voor individuele economische 
verantwoordelijkheid, en die de vrije markt 
niet enkel als instrument, maar als een 
principe beschouwt. Zowel soevereine con-
cerns als nieuwe vormen van emancipatie 
– van pleidooien voor participatieve demo-
cratie tot groepsaankopen – lijken er noch-
tans op te wijzen dat de macht van de klas-
sieke institutionele politiek tanende is. De 
soevereine volkswil wordt niet meer simpel-
weg belichaamd in representatieve assem-
blees. Nochtans ziet de N-VA formele poli-
tieke macht nog steeds als de meest 
fnuikende vorm van dominante maatschap-
pelijke autoriteit. Zij profileert zich tegelijk 
als een gemeenschapspartij, die ervan uit-
gaat dat elk individu zich slechts realiseert 
door zijn verantwoordelijkheid op te nemen 
voor en te participeren in ‘de gemeenschap’, 
waarbij die gemeenschap als een homogene 
– Vlaamse – entiteit wordt gezien, die in 
hoge mate gedragen wordt door de 
Nederlandse taal. In de woorden van het 
N-VA-programma: ‘Een samenhorige 
Vlaamse gemeenschap is een gemeenschap 
waar iedereen bij hoort, mensen met en 
zonder migratieachtergrond. De 15 procent 
Vlamingen die niet hier zijn geboren of  van 
wie de ouders of  grootouders niet hier zijn 
geboren, moeten dezelfde kansen en rech-
ten krijgen als autochtone Vlamingen. 
Vanzelfsprekend gelden voor hen ook dezelf-
de plichten en verwachtingen, zoals 
Nederlands spreken, onze publieke cultuur 
delen en aan onze gemeenschap participe-
ren.’
 Kunnen die twee ideologische tendensen 
– gemeenschapsbesef  en neoliberaal 
gedachtegoed – samengaan? De poging die 
N-VA hiertoe onderneemt, is uitgestippeld 
in het programmadocument Verandering 
voor Vooruitgang (VVV), dat zo’n 90 pagina’s 
lang is en drie hoofdstukken bevat2: 
‘Verantwoordelijkheid belonen’, het soci-
aal-economische luik, ‘Samenhorigheid 
versterken’, met daarin onderwijs, cultuur, 
ruimtelijke ordening en milieu, veiligheid 
en justitie, en ‘Onze toekomst kiezen’, met 
institutionele en bestuurlijke kwesties, 
waaronder het veelbesproken confederalis-
me, maar ook het buitenland- en ontwikke-
lingsbeleid. Elk beleidsterrein is voorwerp 
van kritisch commentaar, gevolgd door een 
uiteenzetting van de N-VA-visie ter zake en, 
ten slotte, een reeks concrete beleidsvoor-
stellen – elk voorstel mooi voorafgegaan 
door een klein V-teken. 
Elders3 is reeds opgemerkt dat in dit verhaal 
twee zaken opvallen. Allereerst is er de stille 
verdwijning van de nationalistische strijd-
punten. Het confederalisme wordt niet uit-
gelegd in dit hoofddocument – men verwijst 
naar congresteksten elders. Het wordt voor-
gesteld als een loutere kwestie van bestuur-

lijke helderheid. De verwijzing naar België 
als democratisch tweestromenland is mini-
maal, het nieuwe hoofdargument – dat ook 
in de N-VA-standpunten over de Europese 
Unie terugkeert – is het principe van subsi-
diariteit: organiseer het bestuur op het 
niveau met de meest geschikte schaalgroot-
te, te beginnen met de lokale overheid. 
Vervolgens is er de opvallende – maar ook 
niet echt verbazende – tendens om het geor-
ganiseerde middenveld zoveel mogelijk van 
de uitvoering van dat beleid uit te sluiten. 
De partij viseert hier de erfgenamen van de 
arbeidersbeweging, die historisch een cruci-
ale rol speelden bij de organisatie van de 
verzorgingsstaat. Een beperking van de 
werkloosheidsuitkeringen in de tijd vermin-
dert aanzienlijk de rol van de vakbonden als 
uitkeringsinstellingen. Een veralgemening 
van de ‘derde betaler’ in de gezondheidszorg 
beperkt even sterk de taak van de zieken-
fondsen als intermediair. Bij de N-VA ver-
dwijnt de idee dat de sociale partners het 
sociale zekerheidsstelsel ‘dragen’ en dus ook 
beleidsverantwoordelijkheid moeten/
mogen dragen. Enigszins pathetisch gefor-
muleerd staat dit voor de voltooiing van het 
Thatcher-project met de slagzin ‘There is no 
such thing as society. There are individual 
men and women, and there are families’. 
Het N-VA-programma zegt letterlijk dat het 
gezin de hoeksteen van de samenleving is4 
– voor alle duidelijkheid: om het even welk 
type gezin, zo eigentijds is men wel degelijk. 
De opbouw van het N-VA-verkiezings-
programma, samen met deze twee belang-
rijke accenten, legt een fundamentele ideo-
logische keuze bloot. De vrije markt bepaalt 
de structuur van de samenleving, de (confe-
derale en Europees ingebedde) staat maakt 
deze samenleving beheersbaar en transpa-
rant. En de gemeenschap? Die zorgt voor de 
randvoorwaarden: onderwijs, cultuur, 
ruimtelijke ordening, openbare orde. Dat dit 
laatste beleidsterrein bij het hoofdstuk 
‘Samenhorigheid versterken’ onderge-
bracht is, is opmerkelijk. Alsof  openbare 
orde – en de middelen om die te handhaven 
– eigenlijk boven elke politieke discussie ver-
heven zou moeten zijn. Het lijkt erop dat de 
N-VA die openbare orde – of  elke vorm van 
institutionalisering, van bemiddelende 
structuren – wantrouwt. Wat uiteraard niet 
betekent dat de N-VA tegen de openbare 
orde is, integendeel. Wel betekent dit dat zij 
deze publieke taak eerder bij de informele 
gemeenschap onderbrengt dan bij de for-
mele staat. De gemeenschap staat voor de 
N-VA ethisch hoger aangeschreven dan de 
staat. Het is een waardeoordeel dat een 
lange geschiedenis kent.
 Hier duikt namelijk de oude tegenstelling 
op tussen Gemeinschaft – spontane samenle-
vingsverbanden, de ‘no society’ – en 
Gesellschaft – de utilitaire samenwerkingen, 
al dan niet geïnstitutionaliseerd – zoals die 
in 1887 door Ferdinand Tönnies geformu-
leerd werd.5 De Gemeinschaft – lokale leefge-
meenschap én vrije markt, in dit geval – is 
betrouwbaar, de Gesellschaft is verdacht en 
moet tot een minimum herleid worden. 
Men veronderstelt een historische ontwik-
keling waarbij de – oorspronkelijke – 
Gemeinschaft steeds meer door de – moderne 
– Gesellschaft zou zijn verdrongen. Deze 
opvatting van de moderniteit als een 
geschiedenis van verval zou, zoals bekend, 
een grote en nefaste invloed uitoefenen op 
het politieke denken in de 20e eeuw, 
ondanks Tönnies’ eigen affirmatie achteraf  
dat het hier om reine Konstruktionen ging en 
niet om empirische categoriëen.6

 In die zin sluit de opbouw van het N-VA-
verkiezingsprogramma ook aan bij de 
hoofdlijnen van de analyse die Ico Maly eer-
der maakte van de politieke ideologie van de 
N-VA. Maly stelt vast dat het discours van 
de N-VA te begrijpen is als ‘organisch natio-
nalisme’, waarbij een essentialistische idee 
van natie samenvalt met de democratie als 
institutie.7 Precies die band tussen histori-
sche gemeenschap en de politieke organisa-
tie van het bestuur is verloren gegaan in de 
‘fantoomstaat’ België, en dat organisme wil 
de N-VA herstellen. Volgens Maly beschouwt 
de N-VA het (neo)liberalisme daarbij als een 
wezenskenmerk van de Vlaamse natie, in 

tegenstelling tot Wallonië dat socialistisch 
zou zijn.8 Maar misschien ligt het nog sub-
tieler en is de nationalistische idee van 
gemeenschap gedeeltelijk geherdefinieerd 
als ‘vrije markt’. Voor de N-VA is ‘onderne-
men en werken’ hetzelfde als ‘verantwoor-
delijkheid nemen’ en die verantwoordelijk-
heid neemt men altijd ten aanzien van de 
gemeenschap: ‘Meer ondernemingen bete-
kent echter meer jobs, meer mensen aan de 
slag, meer betaalde bijdragen. Dát is de 
reden waarom we mensen die verantwoor-
delijkheid nemen en werken, ondernemen, 
sparen en investeren weer moeten belonen.’ 
Zij die werken en ondernemen, getuigen 
van verantwoordelijkheidszin en dus van 
gemeenschapsbesef. Op die manier kan de 
dialectische dynamiek tussen individualis-
me en gemeenschapszin terug op gang 
komen, na de historische vergissing van de 
welvaartstaat en het post-68-hedonisme.
 De N-VA creëert een ideologisch klimaat 
waarin deze depolitisering en ‘ontmaat-
schappelijking’ vrij geruisloos kunnen 
voortschrijden. Toch blijft de N-VA ook een 
volksnationalistische partij: het is de hege-
monistische cultuur die de gewenste veran-
dering moet mogelijk maken – pace Gramsci. 
De spreidstand tussen gemeenschapsbesef  
en economisch laissez aller, toch kenmer-
kend voor de meeste historische vormen 
van (democratisch) nationalisme9, is bij de 
N-VA veranderd in een dialectiek. De tegen-
stelling tussen collectief  en individualisme 
wordt opgeheven in een globale toename 
van de welvaart – een redenering die 
geleend is bij de economen van de Chicago 
School die, sinds de jaren zeventig, de neoli-
berale agenda hebben opgesteld zoals die 
gretig door de politici van de Reagan-
Thatcher-generatie is overgenomen. 
Anders gezegd, de culturele eenheid van de 
gemeenschap, als intentie of  ideaal naar 
voren geschoven, moet het mogelijk maken 
de vrije markt te laten floreren. Nog anders 
gezegd, meer opportunistisch: het nationa-
lisme dient een politiek draagvlak te creëren 
voor de verlangens van het bedrijfsleven. 
Dat is, naast de gebruikelijke persoonlijke 
twisten die men in elke partij ontmoet, de 
onzichtbare breuklijn binnen de N-VA zelf: 
moet de eenheid van de Vlaamse natie de 
vrije markt dienen, of  moet de vrije markt 
– en de welvaart die men daarvan verwacht 
– de Vlaamse natievorming mogelijk 
maken? De verhouding tussen flamingante 
en liberale klemtonen in het N-VA-
programma doet het eerste vermoeden: 
nationale cultuur als voedingsbodem voor 
een (neo)liberaal economisch programma. 
De volgende vraag, die echter niet door deze 
verkiezingen zal/kan beantwoord worden, 
is dan of  deze sociaal-economische agenda 
van deregulering, privatisering en individu-
alisering ook, in een volgende dialectische 
beweging, genoeg ‘Vlaamse natie’ zal ople-
veren. Kunnen de cultuurnationalisten die 
moeite zouden hebben met de economische 
accenten voldoende lang gepaaid worden 
met die uitgestelde verwachting? Die cul-
tuurnationalisten maken namelijk, naast 
typische ‘gemeentebelangers’, op lokaal 
vlak in belangrijke mate de dienst uit bij de 
N-VA. Op dat terrein is de N-VA wellicht wel 
degelijk de ‘nieuwe CVP’. De ironie wil ove-
rigens dat veel rechtsere partijen dan de 
N-VA – van Viktor Orbans Fidesz tot Marine 
Le Pens Front National – hun cultureel 
chauvinisme (of  racisme, in voorkomend 
geval) koppelen aan een ‘linkse’ sociaal-
economische politiek, en dat ze daar electo-
raal ook voor beloond worden.

N-VA & Kunst en cultuur

Is dezelfde dialectiek ook in het culturele 
programma terug te vinden? Op het eerste 
zicht lijkt de passage over het cultuurbeleid 
in het N-VA-programma af  te wijken van de 
dialectische verhoudingen tussen (cultuur)
gemeenschap en vrije markt, die de rode 
draad vormt in dit verkiezingsprogramma. 
Na een ideële inleiding die vooral het belang 
van een erfgoedbeleid benadrukt (‘inzicht 
krijgen in onze culturele erfenis en de weg 
die we als gemeenschap hebben afge-
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legd’)10, maken de auteurs van het pro-
gramma duidelijk dat de N-VA wil investe-
ren in ‘creatie en aanbod die cultureel en 
maatschappelijk relevant zijn’.11 De N-VA 
wil niet besparen op cultuur, toch niet meer 
dan elders in de begroting, men wil de inter-
nationale ambities van de Vlaamse kunst-
productie versterken, zowel kwalitatief  als 
promotioneel (mercantiel?). Het publieks-
bereik moet gemaximaliseerd worden, er 
moet meer aandacht gaan naar toeleiding 
en educatie, cultureel ondernemerschap 
moet aangemoedigd worden, grote instel-
lingen worden versterkt. Met wat kwade wil 
kan men sommige passages begrijpen van-
uit de aversie van de N-VA tegen de erfgena-
men van het middenveld, op het gebied van 
het sociaal-cultureel vormingswerk: ‘we 
stellen de vereiste van ‘voldoende draagvlak 
en relevantie op Vlaams niveau’ scherper; 
‘managementsaanpak’ en ‘beheersing van 
de overheadkosten’ worden eveneens toet-
singscriteria.’12 En de weerzin tegen een 
krachtig diversiteitsbeleid is nog iets expli-
cieter: ‘Het is niet de bedoeling dat elke 
bevolkingsgroep evenredig deelneemt aan 
elk cultureel evenement – het is onrealis-
tisch te verwachten dat het bereikte publiek 
sowieso de perfectie weerspiegeling is van 
de samenleving – maar de evenredigheid 
moet potentieel wel kunnen.’13 Het voorstel 
om het statuut van de kunstenaar – een bij-
zondere werkloosheidsregeling – uit te zui-
veren en beter te controleren14, past dan 
weer in het algemene wantrouwen van de 
partij tegenover iedereen die beroep doet op 
sociale voorzieningen. Maar dit zijn niet 
meer dan ideologische speldenprikken, voor 
het overige is het cultuurprogramma van de 
N-VA weinig verrassend, veeleer beschaafd, 
middelmatig: in dat opzicht is de N-VA wel 
degelijk de nieuwe CVP. Zelfs in hun uit-
gangspunt dat cultuurbeleid complemen-
tair is met de markt, gaan ze niet zo ver als 
de Open VLD, die subsidies in de eerste 
plaats beschouwt als trigger om middelen 
uit de markt te halen.15

 Maar anderzijds is de N-VA wel duidelijk 
als het erom gaat de precieze verhouding 
tussen de vrije markt en de overheid te 
bepalen. In de woorden van het cultuurpro-
gramma: ‘Het cultuurbeleid werkt aanvul-
lend of  corrigerend op het private markt-
aanbod, op basis van vooraf  bepaalde 
beleidsprioriteiten en kwaliteitscriteria.’16 
Met enige geforceerde goede wil zou men 
hieruit kunnen opmaken dat voor de N-VA 
het beleid, de politiek dus, middels het bepa-
len van prioriteiten en kwaliteitscriteria zelf  
de verhouding kan vastleggen tussen wat de 
markt aanbiedt en wat ‘aanvullend’ en ‘cor-
rigerend’ is – daar zou men zelfs vrij ver in 
kunnen gaan, in theorie. Maar het blijft 
gaan over een ‘copernicaanse revolutie’, om 
een populaire uitdrukking van Vlaamse 
(con)federalisten te gebruiken. Niet de ver-
antwoordelijkheid van de overheid is dan 
het vertrekpunt voor het ontwerpen van 
een cultuurbeleid, maar de keuzemogelijk-
heden die de markt al dan niet in voldoende 
mate aanbiedt. De concrete politieke discus-
sie gaat dan over die ‘voldoende mate’.
 In een studie met de nogal tendentieuze 
ondertitel beschaving of  verslaving werden 
enkele jaren geleden de bedrijfsprestaties 
van theaterinstellingen onderzocht.17 Pim 
van Klink en zijn collega-economen ver-
trokken vanuit de evidente vaststelling dat 
er op het noordelijk halfrond twee uitgangs-
punten qua cultuurbeleid bestaan, die 
elkaar tegenspreken en politiek eigenlijk 
niet te verzoenen zijn: het Angelsaksische 
model, waarbij de overheid, via fondsen – 
zoals de Arts Council in Engeland – de kunst 
subsidieert waar de markt in gebreke blijft. 
Daartegenover staat het ‘gouvernementele’ 
model, dat de zaken omdraait: het subsidië-
ren van kunst is een essentiële over-
heidstaak, die slechts kan afgestoten wor-
den op terreinen waar de markt zonder 
discussie functioneert.18 De conclusie van 
de auteurs was duidelijk: het Angelsaksische, 
complementaire systeem is economisch effi-
ciënter en politiek neutraler.
 Het cultuurprogramma van de N-VA sluit 
verrassend goed aan – en dat wellicht onbe-
wust – bij het pleidooi voor zogenaamde 
‘efficiëntie’ van Klink c.s. Door deze keuze 
voor depolitisering van het cultuurbeleid 
komen alle andere visies en voorstellen van 
de N-VA in een ander perspectief  te staan. 
Precies de combinatie van conformisme en 
primauteit van de markt levert een riskante 
depolitisering op. Beleidskeuzes worden 
amper gemaakt, en waar dat wel gebeurt, 

zijn ze conform met de rest van het N-VA-
programma: ondernemerschap, conserva-
tisme – o.a. de voorkeur voor ‘grote instel-
lingen’ en de daarmee samenhangende 
hiërarchie qua symbolisch kapitaal – en 
wantrouwen tegen het georganiseerd mid-
denveld en uitkeringstrekkers. Het denken 
rond erfgoedbeleid is wat dat betreft symp-
tomatisch: enerzijds is bezorgdheid omtrent 
de ‘culturele erfenis’ een politieke premisse, 
anderzijds is de meest concrete voorgestelde 
maatregel een versoepeling van archeologi-
sche verplichtingen bij bouwwerken. Dit is 
nog een voorbeeld van pragmatische 
‘spreidstand’ – iets zus denken en iets zo 
doen – maar het gaat ook om ideologie.
 Ongeveer in het midden van het cultuur-
programma staat een zin die veel blootlegt: 
‘Ondernemerschap in de culturele sector 
veronderstelt dat instellingen zich richten 
op professionele, inhoudelijke en maat-
schappelijke ontwikkelingen, vanuit een 
eigen visie en strategie. Dat betekent dat cul-
turele organisaties zich ook bewust zijn van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, hun 
omgeving en hoe zij zich tot de gemeenschap 
verhouden.’19 De schijnbaar vanzelfspreken-
de zin – mijn cursivering – kan op vele 
manieren uitgelegd worden. Als het een 
oproep tot ethisch ondernemerschap zou 
zijn, dan staat die hier op een vreemde 
plaats: zoiets hoort in een sociaal-economi-
sche paragraaf  thuis. Als men pleit voor het 
behoud van een stevige lokale inbedding 
van cultuurcentra, dan is dit een gemeen-
plaats van jewelste. Of  vindt de N-VA dat die 
instellingen zich meer als onderneming 
moeten gaan gedragen? Dat zou kunnen, 
maar dan is het wel heel indirect uitgedrukt.
 Wellicht wordt hier gerefereerd aan een 
ander aspect. De voorbije jaren zijn N-VA-
politici regelmatig in aanvaring gekomen 
met ‘de cultuursector’. De opmerking van 
Jean-Pierre Rondas, compagnon de route van 
de N-VA, dat een instelling als de KVS geen 
politieke manifestaties moest/mocht orga-
niseren – naar aanleiding van ‘Niet in onze 
naam!’, een protestavond tegen de N-VA-
standpunten over de verdwijning van de 
Belgische staat – is daar één voorbeeld van. 
Nog pijnlijker was de opmerking van de 
Antwerpse kandidaat-burgemeester Bart 
De Wever dat het voorstel, vanuit het lite-
raire kunstencentrum Behoud de Begeerte, 
om het (Pieter) De Coninckplein een nieuwe 
voornaam te geven, namelijk die van 
Herman De Coninck, ‘het meest idiote voor-
stel was dat ik uit de cultuursector ooit te 
horen kreeg, en dat wil wat zeggen’. Los van 
de vernederende toon en de flauwe veralge-
mening, legt zo’n opmerking een opvatting 
over de ‘culturele erfenis’ bloot: een belang-
rijk romanpersonage, dat verwijst naar een 
(vermeende) nationalistische consensus, is 
blijkbaar relevanter dan een belangrijke 
dichter die, naast andere kwaliteiten, een 
meer aarzelende houding tegenover collec-
tieve identiteit belichaamde. En daarbij 
wordt meteen ook duidelijk gemaakt dat 
een politieke discussie daarover eigenlijk 
niet gewenst is. 
 De nadruk op cultureel ondernemerschap, 
samen met deze invulling van de eis om 
‘bewust te zijn van hoe zij [de culturele instel-
lingen] zich tot hun gemeenschap verhou-
den’, is tekenend voor de aangehaalde dialec-
tische verhouding tussen (neo)liberalisme en 
gemeenschapsdenken. Het gemeenschaps-
bewustzijn is geen randvoorwaarde, laat 
staan een beperking van het ondernemer-
schap, neen, beide eisen sluiten perfect bij 
elkaar aan. Wat klinkt als een gemeenplaats 
is een beginselverklaring. In dit soort (cultu-
reel) ondernemerschap vallen vrije markt en 
nationalisme perfect samen, in een hogere 
synthese: de culturele consensus in het idea-
le welvarende Vlaanderen. In die zin is het 
N-VA-programma inzake cultuurbeleid tot 
op zekere hoogte een metonymie voor de rest 
van haar verkiezingsprogramma.

Epiloog

Samen met het partijprogramma van de 
N-VA, en dit geheel toevallig, verscheen er 
nog een andere belangrijke tekst over cul-
tuur en cultuurbeleid in Vlaanderen. In 
opdracht van Cultuurforum 2020, een 
platform dat (afscheidnemend) cultuurmi-
nister Joke Schauvlieghe op poten zette, 
schreven onderzoekers van het onderzoeks-
centrum Arts in Society (Rijksuniversiteit 
Groningen) onder leiding van cultuursocio-
loog Pascal Gielen het rapport De waarde van 

cultuur.20 Uitgaande van een breed cultuur-
begrip, dat alle vormen van beschrijving en 
betekenisgeving van een samenleving 
omvat, bekeken zij hoe de specifieke, stimu-
lerende rol van de overheid op dit terrein 
vandaag gelegitimeerd kan worden. 
Daarbinnen definiëren ze een specifieke 
plaats voor de kunsten, die niet samenvalt 
met het conformisme van wat men gemaks-
halve mainstreamcultuur noemt, maar ook 
niet – en nog veel minder – met de retoriek 
van creativiteit en innovatie die de econo-
mische politiek zo graag hanteert. Wat is de 
essentie van die plaatsbepaling? Binnen de 
cultuur zorgen kunsten voor de ‘onmaat’, 
voor de ontwikkeling van ‘mogelijkheids-
zin’. Die laat zich per definitie niet (econo-
misch) kwantificeren: het gaat namelijk om 
de (her)ontdekking van de eigen subjectivi-
teit, als maker, maar ook en vooral als 
beschouwer/toeschouwer, in een breder 
socialisatieproces.
 Op basis van literatuuronderzoek stellen 
de auteurs vast dat de klassieke argumen-
ten over de maatschappelijke waarde van 
kunst en cultuur misschien wel kloppen, 
maar dat ze de politieke keuze voor een wel-
overwogen overheidssteun aan de kunsten, 
met name waar het om die ‘onmaat’ gaat, 
niet kunnen legitimeren. Al deze argumen-
ten – cognitieve ontwikkeling, mentaal en 
fysiek welzijn, intrinsieke ervaring, econo-
mische effecten, sociaal kapitaal en sociale 
cohesie – komen immers vooral van elders, 
vanuit de ‘ordelijke’ samenleving die streeft 
naar gezondheid, welzijn, welvaart, kortom 
Bruto Nationaal Geluk. Daar past de 
onmaat niet bij. Als de cultuur zijn beteke-
nisgevende en emanciperende rol wil spe-
len, zo betogen de onderzoekers, dan is er 
een radicaal ander uitgangspunt nodig. Dat 
vinden zij bij het concept van het ‘gemeen’, 
naar het Engelse begrip commons, een term 
die slaat op het ‘repertoire’ aan betekenis-
volle en waardevolle objecten en beelden – 
in brede zin – die een gemeenschap ter 
beschikking staan. Precies dit ‘gemeen’ 
mag niet onderworpen worden aan wat 
marxisten ‘commodificatie’ noemen, het 
mag niet omgevormd worden tot verhan-
delbare waarden. Natuurlijk kunnen eco-
nomische privéspelers een bijdrage leveren 
aan dit ‘gemeen’ – denk aan creative com-
mons als alternatief  op een meer stringent 
auteursrecht – maar daarbij is hun inbreng 
niet langer onderworpen aan de wetten van 
de concurrentie op de vrije markt, waarin 
toe-eigening een cruciale rol speelt. Hier 
pleit men, met andere woorden, voor een 
domein van zingeving – en dan vooral op 
het terrein van economie en politiek zélf  – 
dat niet naar een mythische verbeeldings-
gemeenschap (georganiseerd als natie) en 
evenmin naar een economische belangen-
gemeenschap (georganiseerd als vrije 
markt) verwijst, maar naar een zelfstandig 
en toch geëngageerd terrein van zinvolle 
uitingen en objecten, die waarschijnlijk 
grotendeels conformistisch, maar even 
graag – liever zelfs – ‘onmatig’ zijn.
 De vraag is echter of  deze ideeën zullen 
opduiken in politieke debatten, laat staan of  
ze invloed zullen hebben op de uitkomst van 
de verkiezingen. Ik vrees dat de N-VA, met 
haar eigen dialectiek, geen behoefte heeft 
aan zo’n wijze van denken. Wat spijtig is.
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Vlaams-nationalisme & de kunsten /cultuur
Inleiding

De Witte Raaf bracht drie eminente onder-
zoekers rond de tafel om een discussie te 
voeren over de relevantie en de potentie van 
een onderzoeksproject over ‘Vlaams-
nationalisme en de kunsten/cultuur van 
1955 tot heden’. De drie gesprekspartners 
waren Geert Buelens, hoogleraar Moderne 
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit 
Utrecht en wetenschappelijk medewerker 
aan het onderzoeksproject Literatuur, 
Vlaamse Beweging en Maatschappij (1914-
1950) (Instituut voor de studie van de 
letter kunde in de Nederlanden (ISLN), 
Universiteit Antwerpen, 2004-2008) en 
co-redacteur van De Trust der Vaderlands-
liefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 
1890-1940 (Antwerpen, AMVC-Letteren-
huis, 2005); Marnix Beyen, hoofddocent 
aan het Departement Geschiedenis van de 
Universiteit Antwerpen en co-initiator van 
het onderzoeksproject Alteriteit en natievor-
ming. Het beeld van de nationale ‘andere’ in ver-
togen van subnationale bewegingen en instel-
lingen in België, 1830-2010 (Power in 
History – Centrum voor Politieke Geschiedenis, 
Universiteit Antwerpen, 2010-2014); en 
Ico Maly, coördinator van Kif  Kif, docent 
aan het Rits (Brussel) en auteur van N-VA 
– Analyse van een politieke ideologie (Berchem, 
EPO, 2012).

1.

Koen Brams: We willen eerst de relevantie 
van een onderzoeksproject over Vlaams-
nationalisme en de kunsten/cultuur bevra-
gen. Is het zinvol om een onderzoek op te 
zetten over de relatie tussen de ontwikke-
ling en/of  de articulatie van een Vlaams 
natiebewustzijn enerzijds, en de betekenis 
en de rol van cultuur en de kunsten in deze 
anderzijds?
Geert Buelens: In mijn vakgebied, de 
Moderne Nederlandse Letterkunde, ligt het 
antwoord op die vraag voor de hand: het is 
een evidentie – of  misschien moet ik nuan-
ceren: het is een evidentie geworden. De 
geschiedenis van de Vlaamse literatuur is 
helemaal verweven met die van de Vlaamse 
Beweging en met discussies over identiteit. 
Schrijvers waren lange tijd de belangrijkste 
woordvoerders en critici van de Beweging, 
en ook vandaag gaan velen er nog doorlo-
pend mee in debat. Literatuur is per definitie 
talig en om die reden is het vanzelfsprekend 
om de band met de opkomst en de ontwikke-
ling van het Vlaams-nationalisme te onder-
zoeken. Maar ook in verband met niet-talige 
kunstuitingen – en cultuur in de meest 
brede zin – is het een wezenlijke onderzoeks-
vraag. Zowel op het vlak van institutionele 
ontwikkelingen als met betrekking tot alge-
meen maatschappelijke tendensen, zoals de 
manier waarop regio’s worden gepromoot 
via city marketing of  evenementen als de 
WOI-herdenking, speelt de kwestie van 
natievorming op de achtergrond mee. Mijn 
antwoord is dus ronduit affirmatief.
K.B.: Marnix, kan jij je in dat standpunt vin-
den?
Marnix Beyen: Alhoewel ik het vraagstuk 
van het Vlaams-nationalisme vanuit een 
andere disciplinaire invalshoek benader – 
die van de geschiedenis – kan ik Geerts stel-
ling onderschrijven. De meeste historici die 
zich op de studie van het nationalisme toe-
leggen, benaderen de materie vanuit een 
overwegend ‘constructivistisch’ standpunt. 
De ‘constructivisten’ gaan ervan uit, in 
tegenstelling tot de zogenaamde ‘primordi-
alisten’, dat een natie wordt ‘geconstrueerd’ 
door een elite die daarbij gebruikmaakt van 
of  terugvalt op allerlei culturele middelen – 
taal, literatuur, geschiedbeelden enzovoort. 
De natie is dus een product van de verbeel-
ding. Volgens de ‘primordialisten’ gaat de 
natie integendeel aan alles en iedereen 
vooraf. In de jaren 90 van de vorige eeuw 
voerden ‘constructivististen’ en ‘primordia-
listen’ een strijd op leven en dood; vandaag 
de dag gaat zo goed als iedereen ervan uit 
dat linguïstische, literaire en culturele mid-
delen een belangrijke rol spelen in de pro-
cessen van natievorming, al zullen er nog 
weinig historici zijn die de natie uitsluitend 
als het resultaat van constructie zien. Om 
die reden is het zeer relevant om de relatie 

tussen cultuur en nationalisme te onder-
zoeken.
Ico Maly: Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik 
beschouw elk nationalisme als een ideologi-
sche strijd. Die stelling impliceert dat natio-
nalisten een beroep (moeten) doen op cultu-
rele middelen zoals kunst en literatuur, 
maar ook op andere media om de natie te 
construeren. De Vlaamse Regering heeft 
een nieuw logo en een nieuwe baseline 
geïntroduceerd – in het Nederlands luidt 
die: Verbeelding werkt; in het Engels: Flanders, 
state of  the art. Op die manier wordt een 
bepaald idee over de subnatie gearticuleerd, 
dat mag duidelijk zijn. Zelfs heel veel natio-
nalisten zijn er nu van overtuigd dat de 
natie op die manier ‘geconstrueerd’ wordt. 
Ook iemand als Bart De Wever is die mening 
toegedaan. Hij heeft ooit eens heel duidelijk 
gezegd dat de Vlaamse (deel)natie een 
objectief  feit is, maar dat dat nog niet bete-
kent dat iedereen dat ook al op die manier 
aanvoelt. Hij riep op om daar werk van te 
maken – om vorm te geven aan de ‘con-
structie’ Vlaanderen, met de steun en de 
hulp van de massamedia. Hij stelde dat heel 
expliciet. Zijn partij pleit ook ondubbelzin-
nig voor een kunst en cultuur die het gevoel 
van gemeenschap bevorderen. Met 
Zygmunt Bauman zou ik willen stellen dat 
de opbouw van een homogene natie onder 
druk van de globalisering en de superdiver-
siteit complexer is dan ooit. En dus moet 
alles en iedereen ingeschakeld worden om 
die natie te construeren. De vraag is echter 
in hoeverre ‘gemeenschapsbevorderende 
kunst’ vandaag nog werkt. We zien eerder 
een antinationalistisch verzet in de kunsten 
en De Wever en co zijn daar niet blij mee. 
Kunstenaars die kritisch staan ten opzichte 
van het Grote Vlaamse Project, zijn niet 
geliefd in N-VA-middens. 
M.B.: De receptie van die in elkaar gestoken 
verhalen over de natie houdt de ‘nationalis-
me-onderzoekers’ vandaag enorm bezig. 
Hoe worden die geconstrueerde beelden 
ervaren? Welke effecten hebben ze? Gaat 
het volk daarin mee of  niet? Het zijn vragen 
die heel moeilijk te beantwoorden zijn. De 
‘beelden’ die door kunstenaars en media-
mensen worden gecreëerd, zijn niet altijd 
makkelijk inzichtelijk te maken – al kan je 
wel putten uit vele bronnen – maar de effec-
ten daarvan zijn nog vele malen moeilijker 
met zekerheid vast te stellen. Niettemin 
staat dat vandaag hoog op de agenda van de 
onderzoekers die zich inlaten met nationa-
lisme en natievorming.
Dirk Pültau: Jullie zijn er blijkbaar allen van 
overtuigd dat het onderzoeksvoorstel zinnig 
is, maar is het ook een belangrijke kwestie? 
En zo ja, waarom is het belangrijk?
G.B.: Ik zou die vraag willen relateren aan 
mijn vakgebied, de neerlandistiek. Vele 
decennia lang is de gedachte uitgedragen 
dat de Nederlandse literatuur – de 
Nederlandse én de Vlaamse – een homo-
geen veld is. Dat is manifest onjuist, maar 
deze opvatting kon op veel goodwill reke-
nen, onder meer vanwege de Nederlandse 
Taalunie. Er was niet alleen institutionele 
steun, aan beide kanten van de landsgren-
zen hielden heel veel literatoren en intellec-
tuelen eraan vast.
M.B.: Logisch, want als je die gedachte aan-
hing, dan had je meteen een belangrijk 
wapen in handen om je als Vlaming te 
emanciperen ten opzichte van de Franstalige 
landgenoten…
G.B.: …klopt! Aangezien de Vlaamse cul-
tuur eigenlijk niet ernstig genomen werd in 
België, was het een wereld van verschil om 
te stellen dat het in feite niet om een 
Vlaamse, maar om dé Nederlandse cultuur 
ging. Het belangde dan niet slechts 5 mil-
joen boeren aan, maar een dikke 15 miljoen 
cultuurdragers! Deze opvatting, die ten 
grondslag heeft gelegen aan initiatieven 
zoals het tijdschrift Ons Erfdeel en de 
Nederlandse Taalunie, is in eerste instantie 
emancipatorisch van aard geweest. De 
effecten ervan kunnen ook nauwelijks wor-
den overschat, zowel in positieve als in 
negatieve zin. Wat dat laatste betreft: de spe-
cificiteit van de in Vlaanderen bedreven lite-
ratuur werd eenvoudigweg onder de mat 
geveegd. Het was enorm belangrijk om die 
‘universalistische’ bril af  te zetten om aller-
lei bijzondere aspecten van de Vlaamse lite-
ratuur op het spoor te komen. Liepen 

Vlaamse neerlandici vervolgens het risico 
om die Vlaamse eigenheid uit te vergroten? 
Zonder twijfel! Bij die kritiek zou ik me zeker 
iets kunnen voorstellen. 
D.P.: Wanneer is er meer aandacht geko-
men voor de specificiteit van de Vlaamse 
literatuur? 
G.B.: Ik situeer die paradigmawissel 
omstreeks 1993, toen het befaamde Sint-
Michielsakkoord werd afgesloten: België 
werd een federale natie; Vlaanderen en 
Wallonië kregen zelfverkozen parlementen. 
Vanaf  dat moment was het niet meer nodig 
dat Vlaanderen bij Nederland aanleunde. 
Nadat Vlaanderen een eigen regering kreeg, 
kon het zich op cultureel vlak emanciperen. 
In academische kringen gingen onderzoe-
kers – niet alleen letterkundige neerlandici, 
maar ook historische taalkundigen – zich 
gaandeweg andere vragen stellen. De aca-
demische bedrijvigheid is net als elke andere 
activiteit gevoelig voor institutionele en 
politieke omwentelingen. Grote internatio-
nale ontwikkelingen in de wetenschap spe-
len hierbij uiteraard ook een rol. De ‘auto-
nomistische’ close reading van literatuur 
stond veel minder centraal, historische con-
text werd belangrijker, de cultural studies 
braken finaal door. Ik wil dus zeker niet 
beweren dat onderzoekers van vorige gene-
raties oogkleppen droegen. Iedereen is kind 
van zijn eigen generatie. In het geval van de 
literatuurwetenschappen speelde het losla-
ten van Nederland vanaf  het midden van de 
jaren 90 een belangrijke rol. In 2004 publi-
ceerde Kris Humbeeck de geruchtmakende 
tekst Schrijf  Vlaamse literatuur, geen Zuid-
Nederlandse in De Standaard – daarmee werd 
deze visie ook op het publieke forum gepre-
senteerd.
D.P.: Was dit enkel aan de hand in academi-
sche middens?
G.B.: Hoegenaamd niet. Twintig jaar gele-
den kon je geen prominent Vlaams auteur 
zijn als je uitgever Vlaams was. Vandaag is 
dat wel het geval. Het Vlaams Fonds voor de 
Letteren speelt een cruciale rol. Er zijn ook 
een aantal Vlaamse uitgeverijen bijgeko-
men en de Vlaamse bijhuizen van 
Nederlandse uitgevers hebben meer auto-
nomie verworven. Kijk maar naar De Bezige 
Bij Antwerpen (voorheen: Meulenhoff/
Manteau), dat duidelijk een eigen koers 
vaart. Er wordt veel meer Vlaamse litera-
tuur in Vlaanderen uitgegeven, en die is 
overigens niet noodzakelijk in de rekken van 
Nederlandse boekhandels te vinden. Er lijkt 
vooralsnog voldoende financiële slagkracht 
te zijn en sommigen koesteren heel duidelijk 
de intellectuele ambitie om het hier waar te 
maken.

2.

K.B.: In de omschrijving van het onder-
zoeksproject hebben we bewust de moge-
lijkheid opengelaten om het Vlaams-
nationalisme in verband te brengen met 
cultuur in het algemeen en/of  met de kun-
sten in het bijzonder. Hoe zien jullie dat? 
Moet het onderzoeksproject zo breed moge-
lijk worden opgevat en alle cultuuruitingen 
omvatten of  enkel de kunsten – en alle kun-
sten of  slechts één kunstdiscipline, de litera-
tuur bijvoorbeeld?
G.B.: In verband met een onderzoeksproject 
over het Vlaams-nationalisme zou ik een 
brede benadering voorstaan. Ik bereid nu 
een artikel voor over de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog waarbij ik naga of  de 
Grote Oorlog sinds 1918 als een Belgische, 
een Vlaamse of  een internationale gebeur-
tenis is beschouwd. Ik neem daarbij zowel 
strips, literaire werken als televisieprogram-
ma’s ter hand. Laatst zag ik een aflevering 
van het televisiemagazine Fans of  Flanders. 
De voice-over meldde dat ‘de Duitsers in 
augustus 1914 Vlaanderen binnenvielen’. 
Helemaal onwaar is het natuurlijk niet, 
maar zo had ik het nog nooit gehoord. Het is 
een betekenisvolle verwoording, die ik 
gemist zou hebben als ik me enkel op de 
‘grote’ literatuur zou hebben gericht. 
Evengoed neem ik een aflevering van Suske 
& Wiske over de Eerste Wereldoorlog ter 
hand. Je verliest natuurlijk aan accuratesse 
door breed te gaan, maar liever breed en een 
beetje slordig, dan correct tot drie getallen 
na de komma op de vierkante millimeter.

M.B.: Het is natuurlijk veel uitdagender om 
meerdere disciplines bij zo’n onderzoek te 
betrekken, maar onderzoek moet altijd spe-
cifiek zijn en je moet altijd keuzes maken. 
Het verband tussen de beeldhouwkunst van 
de jaren 50 en het Vlaams-nationalisme? Ik 
zou dat niet oninteressant vinden, maar het 
lijkt me niet evident om daar onderzoek 
naar te doen.
K.B.: Waarom niet?
M.B.: Talige kunstdisciplines – literatuur, 
theater… – zijn voor de hand liggende 
onderzoeksobjecten als je het Vlaams-
nationalisme of  de Vlaamse identiteitsvor-
ming wil bestuderen. ‘De tael is gansch het 
volk’: de naam van het mede door Prudens 
Van Duyse in 1836 opgerichte genootschap 
zegt in feite alles. Niet-talige cultuurobjec-
ten kunnen slechts als ‘nationaal’ worden 
ervaren van zodra er een nationalistisch 
discours rond wordt geproduceerd.
I.M.: De relatie tussen taal en identiteit 
wordt mijn inziens schromelijk overschat.
D.P.: Nochtans worden cultuur en taal door 
nationalisten voortdurend met elkaar ver-
bonden en op elkaar betrokken.
I.M.: Ja, en dat is problematisch. In het boek 
Superdiversiteit en democratie (EPO, 2014) 
betogen Jan Blommaert, Joachim Ben 
Yakoub en ikzelf  dat dominante identiteits-
vormen allang niet meer enkel tot de ‘moe-
dertaal’ terug te voeren zijn. Ze zijn trou-
wens ook niet louter ‘nationaal’ meer. Het 
referentiekader van iemand die met hiphop 
bezig is, is per definitie niet ‘nationaal’, zelfs 
als die muzikant zich bedient van een speci-
fieke taal, het Nederlands bijvoorbeeld. 
Hipsters kunnen we niet begrijpen los van 
een mondiale hipstercultuur. Je moet ook 
een onderscheid maken tussen wat iemand 
zegt over zichzelf, over zijn of  haar zoge-
naamde identiteit enerzijds, en anderzijds 
hoe hij of  zij zich gedraagt in de concrete 
realiteit. Als je de gedragingen bekijkt, dan 
komen andere vormen van identiteit aan 
het licht.
M.B.: Er is dringend nood aan grondig 
onderzoek over het belang van taal voor 
‘identificatie’ – een term die ik verkies boven 
‘identiteit’. Met identificatie geef  je immers 
aan dat het om een dynamisch gegeven 
gaat.
I.M.: Niet alleen ‘identificatie’ is een proces, 
ook de taal zelf  is voortdurend aan verande-
ring onderhevig. Vaak wordt gesteld dat 
‘het Nederlands’ bedreigd is. De zuivere taal 
of  de eigen cultuur zou verloren dreigen te 
gaan. Het is een klassiek nationalistisch idee 
dat al eeuwen meegaat. Lachend zeggen 
sociolinguïsten dan dat het Nederlands in 
de 18e eeuw nogal wat geweest moet zijn! 
Alsof  we er steeds maar op achteruit zou-
den gaan… Vanuit sociolinguïstisch per-
spectief  gaan wij er eerst en vooral van uit 
dat hét Nederlands niet bestaat. Er zijn heel 
veel varianten in omloop, die stuk voor stuk 
met bepaalde vormen van identiteit in ver-
band kunnen worden gebracht. Elk van die 
varianten is bovendien in voortdurende 
staat van verandering. Jongeren van 16 
jaar mixen nu woorden als ‘wollah’ en 
‘inshalah’ in hun Nederlands. Zij zijn bezig 
hun eigen variant aan te maken, die ook 
niet het eeuwige leven zal hebben. Voor 
puristen die het gebruik van een standaard-
taal voorstaan, is dat natuurlijk een regel-
rechte nachtmerrie; voor ons is het staande 
praktijk.
K.B.: Als ik jouw stellingen beluister, Ico, en 
de voorbeelden die je aanvoert – met name 
hiphop – dan lijk je te suggereren dat de dis-
cussie over nationalisme en identiteitsvor-
ming in algemene zin moet worden gevoerd. 
Niet de kunsten, laat staan een specifieke 
kunstdiscipline, zouden moeten worden 
bestudeerd, maar cultuur in de brede zin 
van het woord. Klopt deze interpretatie?
I.M.: Ja, zonder meer. En wat gebeurt er als 
je dat doet? Als je bijvoorbeeld de hiphop-
scene onder de loep neemt, dan zie je dat die 
ene specifieke cultuuruiting op verschillen-
de schalen of  niveaus beleefd wordt. Het 
gaat niet zonder meer over een geglobali-
seerde monocultuur. Strikt lokaal, regio-
naal of  nationaal is het evenmin. Flip 
Kowlier produceert hiphop in het Izegems, 
maar zijn muziek verhoudt zich tot een 
geglobaliseerde hiphopcultuur. Het is een 
enorm complex krachtenspel. Met een 
bepaalde natie kan je die uiting volgens mij 
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niet in verband brengen, maar net dat zie je 
voortdurend gebeuren.
K.B.: Hoe dan?
I.M.: Ten eerste wordt die Nederlandstalige 
hiphop door sommige Vlaams-nationalisten 
als Vlaams voorgesteld, wat ze volgens mij 
niet is. Van de kleinere en grotere schalen of  
niveaus wordt simpelweg abstractie 
gemaakt. Dat is een groot probleem. Ze hak-
ken betekenisvolle verbanden – lokale en 
internationale – zonder meer weg. Ze hou-
den één niveau over. Ten tweede wordt die 
culturele uiting gebruikt om Vlaanderen 
internationaal te positioneren. Het is een 
heel nieuwe evolutie: in de handen van 
nationalisten is cultuur koopwaar gewor-
den. Cultuur, erfgoed onder andere, wordt 
ingezet in city marketing. Kunstenaars, 
makers van zowel autonome als toegepaste 
kunst, worden culturele ondernemers 
genoemd. De consequentie van deze vorm 
van newspeak is dat zij het moeten zien te 
rooien met geen of  zo weinig mogelijk subsi-
dies.
G.B.: De multifunctionele en transnationale 
benadering die Ico voorstaat, vind ik zeer 
relevant. Hoe werken lokale en globale fac-
toren op elkaar in? In hoeverre bewerkstel-
ligt het krachtenspel van die factoren ande-
re effecten op het veld van de literatuur of  
dat van de beeldende kunst? Welke interna-
tionale kunstscenes zijn van belang voor 
onze kunstenaars en schrijvers in de jaren 
50, en wat zijn de verschillen met de jaren 
80? Waren Parijs en Amsterdam van belang 
voor de intellectuelen in de jaren 60 en heb-
ben Londen of  New York het nadien overge-
nomen? Het zijn vragen die duidelijk maken 
dat niet alles zich onder een stolp heeft afge-
speeld of  afspeelt. Internationale gebeurte-
nissen – culturele of  politieke – hebben wel 
degelijk een invloed op een lokale, regionale 
of  nationale culturele scene. Die gelaagd-
heid, waar Ico op wijst, is van groot belang. 
Het zou interessant zijn om de oefening te 
maken van de effecten van institutionele en 
geopolitieke factoren op de nationale cul-
tuur sinds 1830. Tot welke configuraties 
hebben die geleid?

3.

D.P.: In de schets van het onderzoeksproject 
hadden we het jaar 1955 genoemd…
G.B.: …ja, waarom?
D.P.: Het onderzoek kan een langere of  kor-
tere periode bestrijken. Je kan het laten aan-
vangen in 1815 (de stichting van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), 
1830 (de oprichting van België), 1918 (het 
einde van de Eerste Wereldoorlog en de 
kwestie van de ‘activisten’, de flaminganten 
die collaboreerden met de Duitsers om enige 
of  volledige onafhankelijkheid te bekomen), 
1945 (het einde van de Tweede Wereld-
oorlog en de kwestie van de collaboratie)… 
We kwamen echter uit bij 1955, het jaar 
volgend op de oprichting van de Volksunie. 
Hoe kijken jullie naar dit voorstel?
M.B.: Misschien is een andere reden interes-
sant om het onderzoek pakweg het midden 
van de jaren 50 van start te laten gaan. 
Vanaf  dan – en zeker vanaf  1958, het jaar 
waarin de Wereldtentoonstelling in Brussel 
plaatsvond – wordt de culturele wereld in 
België uitgedaagd door ontwikkelingen op 
internationaal vlak. Het denken over kunst 
en cultuur wordt kosmopolitisch, willens 
nillens. Het is de geboorte van de andere 
schalen of  niveaus waar Ico het over had. Ik 
heb ooit een onderzoek gevoerd naar tijd-
schriftjes van de Vlaamse jeugdbewegin-
gen: tot halverwege de jaren 50 stonden die 
nog in het teken van een Vlaams-roman-
tische traditie, nadien kwam ‘de wereld’ 
binnen. Ook een partij als de Volks unie 
werd vanaf  haar ontstaan geconfronteerd 
met de dialectiek tussen het lokale en het 
internationale. De Vlaamse romantiek was 
niet meer evident.
G.B.: De jaren 50 zijn razend interessant: de 
televisie gaat van start in Vlaanderen; de 
wereld wordt veel groter omdat hij langs die 
weg bij de mensen binnendringt. De interac-
tie tussen het lokale en het globale vind ik 
zonder meer belangwekkend. Een interes-
sante casus is het tijdschrift De Tafelronde van 
Paul De Vree, die voordien zelf  een roman-
tisch Vlaams-nationalisme had voorgestaan. 
De Tafelronde was eerst een lokaal platform en 

werd daarna steeds internationaler. De Vree 
groeide via die internationale netwerken uit 
tot een referentiefiguur voor de concrete poë-
zie. Zeer interessant, die ontwikkeling tot een 
internationale kunstbeweging.
M.B.: Geert, je zou ook kunnen verwijzen 
naar je eigen proefschrift over de receptie 
van het werk van Paul Van Ostaijen.
G.B.: Ja, Van Ostaijen was een flamingant, 
en tegelijk was hij op intellectueel en artis-
tiek vlak op een vanzelfsprekende manier 
internationaal georiënteerd. Zijn basisin-
stelling was altijd kritisch. Hoe flamingan-
tisch verantwoord een werk ook kon zijn, 
als het geen blijk gaf  van de juiste (techni-
sche, poëticale) inzichten, kon Van Ostaijen 
genadeloos streng zijn. Ook in de receptie 
van zijn werk – vanaf  het prille begin tot op 
heden – botsen lokale en internationale 
belangen voortdurend met elkaar. Maar dat 
is slechts één dwarsdoorsnede. Je zou veel 
meer van dat soort cases moeten uitwerken 
om algemenere uitspraken te kunnen doen.
D.P.: Ico, welk jaartal zou jij betekenisvol 
vinden?
I.M.: Mijn antwoord op die vraag is uiter-
aard gekleurd door het onderzoek waar ik 
me al enige tijd voor inzet. Vanuit die optiek 
zou ik het jaar 1989 kiezen: de val van de 
Berlijnse muur – de voorloper van de split-
sing van de Sovjet-Unie; de start van VTM 
en de commercialisering van het media-
landschap; de beleidsjaren van ‘minister-
president’ Luc Van den Brande (1992-
1999), inclusief  de Culturele Ambassadeurs 
van Vlaanderen (1993-2000). Omstreeks 
die tijd begint tevens een nieuwe fase in de 
globalisering, die ook op het vlak van de 
migratie niet zonder gevolgen is gebleven. 
Het Vlaams-nationalisme leek rond 1989 
een stille dood te sterven; op het einde van 
de jaren 90 was het weer alive and kicking.
M.B.: 1989 is een zeer interessant moment, 
dat is duidelijk. Het zou een spannend 
onderzoek kunnen opleveren – radicaler 
dan een klassiek historisch project over een 
kunstbeweging of  een cultureel protagonist.
G.B.: Beide voorstellen – 1955 en 1989 – 
vind ik zeer relevant, maar als je de onder-
zoeksvraag een politiek-institutioneel kader 

wil geven, dan is het noodzakelijk om verder 
in de geschiedenis af  te dalen. Mij zou het in 
dat geval interesseren om de nationalisti-
sche visie op kunst en cultuur na te trekken 
vanaf  de oprichting van de Frontpartij in 
1919 tot de onlangs geformuleerde cul-
tuurvisie van N-VA. Dat zou ik buitenge-
woon belangwekkend vinden.
D.P.: Hoe zou je dat aanpakken?
G.B.: Ik zou de partijprogramma’s van alle 
Vlaams-nationalistische partijen naast 
elkaar leggen en nagaan wat hun visie op 
kunst en cultuur was. En natuurlijk ook kij-
ken naar hun tussenkomsten in het parle-
ment, wat ze wel en niet van belang vinden, 
waar ze parlementaire vragen over stellen 
en dergelijke. Daarnaast zou het interessant 
zijn om die oefening eveneens te doen met 
betrekking tot de ‘traditionele’ partijen, om 
te kijken wat de gelijkenissen en de verschil-
len zijn. De vraag is immers of  de positie van 
de nationalistische partijen zoveel verschil-
de van die van de andere leidende partijen in 
Vlaanderen. Een volgende stap zou dan kun-
nen zijn om die theoretische, programmati-
sche visies te vergelijken met de concrete 
activiteiten van middenveldorganisaties 
zoals het Davidsfonds en het IJzer bede-
vaartcomité.

4. 

K.B.: Wat zijn voor jullie de belangrijke refe-
rentieteksten, de teksten die eerst zullen 
moeten gelezen worden in functie van de 
drie door jullie voorgestelde onderzoekspro-
jecten, die de geschiedenis van de relatie 
tussen het Vlaams-nationalisme en de kun-
sten/cultuur vanaf  pakweg 1919, 1955 en 
1989 tot heden in het vizier zouden nemen?
I.M.: Het oeuvre van Eric Hobsbawm vind ik 
ontzettend belangrijk. Marnix refereerde 
reeds impliciet aan zijn werk. Hij is ontzet-
tend belangrijk geweest als ‘constructivis-
tisch’ denker over het fenomeen van de 
natiestaat.
K.B.: En als we het dichter bij huis moeten 
zoeken?

De Frontpartij poseert voor het standbeeld van Rodenbach te Roeselare; het beeld dateert vermoedelijk van begin 1929, kort na de vrijlating van August Borms, die mee op de foto staat. 
Het spandoek geeft het belangrijkste programmapunt van de partij weer.
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I.M.: Het boek Nationalismen in België. 
Identiteiten en beweging 1780-2000 kan ik 
ook aanbevelen. Dat werk van redacteurs 
Kas Deprez en Louis Vos handelt ook expli-
ciet over kunst en cultuur.
M.B.: Een interessant boek, dat klopt.
G.B.: Het is geen verkeerd werk, maar op de 
vragen die hier op tafel liggen, geeft het 
slechts zeer beperkte antwoorden.
M.B.: Marc Reynebeau heeft belangrijk 
werk verzet, bijvoorbeeld Het klauwen van de 
leeuw, waarin hij talloze ‘mythen’ over de 
Vlaamse identiteit heeft gedeconstrueerd.
G.B.: Toch ook wel veelzeggend dat we een 
boek noemen van iemand van buiten de 
universiteit. Moeten we ons niet voor het 
hoofd slaan dat hij vragen heeft gesteld – en 
niet te vergeten: antwoorden heeft pogen te 
geven – die sindsdien zelden systematisch 
aan de orde zijn gebracht in academische 
middens? Het boek is bijna twintig jaar gele-
den uitgegeven. Loonde het niet om dat 
soort grote vragen opnieuw te stellen?
K.B.: Hebben jullie daar zelf  een verklaring 
voor?

M.B.: Misschien hebben academici te veel 
andere opdrachten?
G.B.: Reynebeau heeft óók een andere job. 
Hij is in eerste instantie journalist; Het klau-
wen van de leeuw heeft hij bij wijze van spre-
ken in zijn vrije tijd geschreven. Dat is zeer 
opmerkelijk. 
M.B.: Een aantal onderzoekers, onder wie 
bijvoorbeeld ook David Van Reybrouck, 
heeft zich uit de academische wereld terug-
getrokken en blijkt veel meer tijd en vrijheid 
te hebben om belangwekkend werk te leve-
ren. Het zijn ontegenzeggelijk effecten van 
de manier waarop Vlaanderen haar weten-
schappelijk onderzoek organiseert. Waarom 
is het belangrijker om gespecialiseerde arti-
kelen in Angelsaksische tijdschriften te 
publiceren als die onderzoekstijd ook 
gebruikt had kunnen worden om tot een 
grote synthese te komen?
G.B.: Grote Vragen zijn vaak minder popu-
lair bij subsidiërende instanties omdat refe-
renten dan allerlei valkuilen gaan opsom-
men, waardoor het lijkt dat die vragen toch 
niet beantwoord kunnen worden. Zo wor-

den kansen gemist om ambitieuze projecten 
op de rails te zetten. Ook al weet je dat de 
antwoorden onvolmaakt zullen zijn, vol-
gens mij moet je dat wel proberen. Het heeft 
wellicht ook te maken met de begrijpelijke 
zin voor precisie in de universitaire wereld. 
Veel collega’s vinden dat ze nog geen globa-
le studie kunnen schrijven. Ze willen nog 
enkele jaren studenten aan het werk kun-
nen zetten om casestudies uit te werken.
M.B.: Wat je nu stelt, brengt mij op de 
gedachte dat het bijzonder zinvol zou zijn 
om na te gaan wat er allemaal reeds aan 
onderzoek is verricht. De verwevenheid van 
het Vlaams-nationalisme met de kunsten/
cultuur wordt in tal van disciplines en 
onderzoeksgroepen onder de loep genomen, 
gaande van literatuurwetenschappen over 
(kunst)geschiedenis tot communicatiewe-
tenschappen en antropologie. Er zijn al ont-
zettend veel licentiaatsverhandelingen en 
masterscripties geschreven, maar we 
beschikken niet over een overzicht. Dat zou 
er dringend moeten komen. Vervolgens 
zouden we op zoek kunnen gaan naar de 
conceptuele samenhang en de missing links.
G.B.: Daar ben ik het helemaal mee eens.
K.B.: Ik zou nog een ander onderwerp aan de 
orde willen stellen: de theorievorming 
omtrent Vlaams-nationalisme en de kun-
sten/cultuur. Toen ik de bibliografie in De 
Trust der Vaderlandsliefde. Over literatuur en 
Vlaamse Beweging 1890-1940 doornam, 
bleef  ik wat dat betreft op mijn honger zitten.
G.B.: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. 
Er was tien jaar geleden gewoonweg niet zo 
heel veel theorie voorhanden op het speci-
fieke gebied van het Vlaams-nationalisme 
en de letterkunde. Het Antwerpse project 
Literatuur, Vlaamse Beweging en Maatschappij 
(1914-1950), waar Marnix en ik deel van 
uitmaakten, was overigens nog niet eens 
van start gegaan toen het congres werd 
georganiseerd waar dat boek de neerslag 
van vormt. Congres en boek hadden ook 
niet in de eerste plaats de ambitie aan theo-
rievorming te doen, maar wilden casestu-
dies presenteren binnen een grotere vraag-
stelling over de verhouding tussen literatuur, 
flamingantisme en antiburgerlijke ideolo-
gieën, zowel extreem-linkse als extreem-
rechtse. We wilden vanuit de literatuur het 
debat over de betekenis en de ontwikkeling 
van het activisme heropenen – een kwestie 
die toch in belangrijke mate losstaat van 
internationale theorievorming.
I.M.: Er zijn toch behoorlijk wat theoreti-
sche werken gepubliceerd over nationalis-
me? Michael Billig, om nog iemand anders 
dan Hobsbawm te noemen. Ik kan daar nog 
vele andere namen aan toevoegen. Een 
gebrek aan theorie zie ik absoluut niet.
M.B.: Ik eerlijk gezegd ook niet.
K.B.: Als we het internationale veld over-
schouwen, kan ik me daarbij aansluiten. 
Maar moeten wij, vanuit onze specifieke 
geschiedenis en met onze bijzondere kennis, 
daar niet ons steentje toe bijdragen?
G.B.: Dat was de expliciete doelstelling van 
het genoemde onderzoeksproject, maar 
door personele wissels is dat helaas maar in 
zeer beperkte mate waargemaakt. We wil-
den Vlaamse casestudies uitwerken en die 
naast vergelijkbare onderzoeken betreffen-
de – bijvoorbeeld – Schotland en Catalonië 
leggen. ‘Is die Vlaamse situatie uniek of  
niet?’ We wilden van de empirie vertrekken 
om tot theoretische inzichten te komen. 
Helaas is dat laatste er nauwelijks van geko-
men. In mijn boek over de Europese WOI-
poëzie heb ik de Vlaams-nationalistische 
lyriek vergeleken met onder meer Ierse en 
Letse voorbeelden, waardoor ik heb inge-
zien dat oproepen tot het gebruik van 
geweld, die ik eerder geneigd was metafo-
risch te lezen, veelal letterlijk genomen 
mogen worden. Maar of  je dat een theoreti-
sche gevolgtrekking mag noemen?
K.B.: Voelen jullie zelf  de behoefte om aan 
theorievorming te doen?
I.M.: Ik vertrek steeds vanuit etnografie. Ik 
probeer te beschrijven en te begrijpen wat er 
gebeurt. De praktijk staat bij mij dus voorop. 
Het doel is te verklaren wat er is. Uiteraard 
doe ik dat vanuit een theoretisch kader. Dat 
spreekt voor zich. Ik ben zo opgeleid en het 
doctoraat dat ik maakte, is daarvan het 
resultaat.
G.B.: Mijn benadering is min of  meer dezelf-
de als die van Ico. Theorie is, helaas, ook 
niet mijn sterkste punt. Het zou wel goed 
zijn mochten anderen zich bezighouden 
met de theoretische verdieping van de 
onderzoeksvoorstellen die we besproken 
hebben.

5.

K.B.: Ik zou een laatste vraag aan jullie wil-
len voorleggen, die misschien het hele 
gesprek onder een noemer kan brengen: 
mochten jullie een hypothese willen formu-
leren over de genoemde onderzoeksonder-
werpen die geënt zijn op de jaartallen 1919, 
1955 en 1989, hoe zou die dan luiden?
G.B.: De hypothese die ik zou willen formu-
leren, heeft te maken met het draagvlak van 
het Vlaamse emancipatorisch discours. Ik 
denk dat het Vlaams-nationalisme zowel in 
sociale en politieke middens, als in culturele 
en artistieke milieus zeer breed gedragen is, 
en dat sinds het einde van de 19e eeuw. We 
zijn geneigd om de Vlaamse zaak weg te zet-
ten in de hoek van gematigde dan wel extre-
me Vlaams-nationalistische partijen, maar 
dat doet mijn inziens afbreuk aan de feiten. 
We moeten niet alleen de ideeën van 
Vlaams-nationalistische partijen in ogen-
schouw nemen, maar ook verenigingen en 
partijen die zich zogenaamd niet met een 
Vlaams-nationalistisch programma hebben 
geprofileerd, maar die actief  hebben bijge-
dragen aan de verwezenlijking ervan.
I.M.: Ik onderschrijf  die hypothese, maar 
wil graag weten hoe jij ertoe bent gekomen.
G.B.: Ik zie het nagenoeg overal. Een voor-
beeld: in het kader van het genoemde 
onderzoek naar de perceptie van de Eerste 
Wereldoorlog heb ik ook naar HUMO geke-
ken. Bij het doorbladeren van jaargang 
1964 van het ‘onafhankelijke’ magazine 
viel me het links flamingantische, emanci-
patorische discours op van iemand als Willy 
Courteaux, die toen zowel televisiekritieken 
schreef  als de brievenrubriek coördineerde. 
Hij schreef  striemende commentaren op het 
niveau van het Nederlands van de Vlaamse 
nieuwslezers en sportpresentatoren, maar 
uitte ook onverholen kritiek op het natio-
naal défilé omdat er uitsluitend aandacht 
was voor het koningshuis en niet voor de 
onderdrukking destijds van de arme 
Vlaamse frontsoldaten. Dat forum heeft 
Courteaux veertig jaar gehad in het meest 
gelezen blad van Vlaanderen! Voor alle dui-
delijkheid: Courteaux kan niet verdacht 
worden van enige rechtse sympathieën. Hij 
is een notoir links, communistisch intellec-
tueel. Courteaux was bovendien geen uit-
zondering. Is een tijdschrift als HUMO ooit 
in een onderzoek over Vlaams-nationalisme 
aan bod gekomen? Volgens mij nauwelijks 
en dat is een huizenhoog probleem. Zoals ik 
al aangaf: we hebben het onderzoek naar 
het flamingantisme te veel opgehangen aan 
de partijen die het gepatenteerd hebben. 
Vandaar mijn hypothese.
M.B.: Ik ben ook de mening toegedaan dat 
het Vlaams-nationalistische gedachtegoed 
een breed draagvlak heeft gehad. 
Tegelijkertijd heeft het veel weerstand opge-
roepen en zal het dat volgens mij ook blijven 
doen. Die verwijzing naar de arme Vlaamse 
frontsoldaat werkt volgens mij niet meer bij 
de doorsnee Vlaamse lezer.
I.M.: Die ‘arme Vlaamse frontsoldaat’ heeft 
inmiddels plaats geruimd voor andere ‘sym-
bolen’ die de Vlaams-nationalistische win-
kel doen draaien. Misschien moeten we 
daar eens onderzoek naar doen?

Transcriptie: Eva Decaesstecker
Redactie: Koen Brams
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Expo 58 te Brussel: ‘Vrolijk België’ en het atomium in aanbouw, privéverzameling, Brussel
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het eerste logo van VTM, 1989
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Bewogen
Een vergeten hoofdstuk uit de Vlaamse ontvoogdingsstrijd

GEERT BUELENS

‘De Wever hééft contact met kunstenaars. 
Niet alleen met Urbanus hoor, maar ook met 
Wim Delvoye’, aldus N-VA- fractiesecretaris 
en fotografiedocent Johan Swinnen in een 
interview begin maart.1 Dat een democrati-
sche partij met zoveel nadruk aangeeft dat ze 
in de culturele wereld wel degelijk medestan-
ders heeft, is bijzonder. Werd de Vlaamse 
Beweging van oudsher door de artistieke 
wereld gedragen, vandaag lijken de Vlaams-
nationalisten cultureel geïsoleerd. Swinnen 
wekt misschien de indruk daaronder te lij-
den, maar de strijd met de door Bart De 
Wever als ‘culturo’s’ weggezette artistieke 
wereld maakt wel degelijk deel uit van de 
politieke strategie van zijn partij. Kunstenaars 
worden willens en wetens in de zak van het 
establishment gestoken en zo automatisch 
geassocieerd met de wereldvreemde elite die 
van structurele veranderingen in het land 
niet zou willen weten. Dat laatste is natuur-
lijk onzin – er is wellicht geen andere bevol-
kingsgroep te vinden waar meer sympathie 
bestaat voor een daadwerkelijke sociaaleco-
nomische ommekeer dan artiesten. Bovenal 
echter miskent deze politieke framing de 
structurele ideologische band die al bijna 
twee eeuwen bestaat tussen Vlaamse cul-
tuurdragers en het ontvoogdingsdiscours 
dat altijd de kern heeft gevormd van het fla-
mingantische streven. De tegenstelling die 
De Wever opwerpt tussen zijn streven en de 
houding van de Vlaamse intellectuele elite 
gaat voorbij aan het feit dat die elite in de 
Vlaamse geschiedenis vrijwel onafgebroken 
een kritische positie heeft ingenomen.2

 Wat natuurlijk niet wegneemt dat het gros 
der Vlaamse intellectuelen zich de laatste 
decennia bepaald koele minnaars van de 
Vlaamse Beweging heeft getoond. Iemand 
als Dieter Lesage maakte in de jaren negentig 
van de strijd tegen de Beweging zelfs een leid-
motief  in zijn werk. In 1997, lang voor de 
opgang van De Wever, signaleerde de groene 
en marxistische filosoof  Ludo Abicht in dit 
verband: ‘De kloof  tussen de Vlaamse staat-
in-opbouw en een belangrijk percentage van 
zijn jonge intellectuelen is ongewoon en ver-
ontrustend.’3 Of  hij verontrustend was, laat 
ik in het midden, maar ongewoon blijkt hij 
wel te zijn. Nationalistische bewegingen in 
Schotland, Ierland of  Catalonië kunnen 
gemiddeld op meer uitgesproken steun reke-
nen uit artistieke en intellectuele middens. 
Deze situatie is het gevolg van een uniek 
samenspel van historische, lokale en inter-
nationale factoren.
 De smet van de flamingantische collabo-
ratie tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
uiteraard geen detail in dit verband. Hoewel 
er in Vlaanderen bepaald niet noemens-
waardig meer is gecollaboreerd dan in 
Wallonië4, is zeker in het zuiden van het 
land de verkeerde indruk ontstaan dat het 
gros der Vlamingen zwart was. Dat heeft te 
maken met de manier waarop de naoorlogse 
‘repressie’ en amnestie-eis door christende-
mocraten en flaminganten van eender welke 
signatuur op de politieke agenda werden 
gezet, maar ook met de mate waarin het oor-
logsverleden – onder meer in spraakmaken-
de en in het Frans vertaalde romans als De 
verwondering (1962) en Het verdriet van 
België (1983) van Hugo Claus en Marcel 
(1999) van Erwin Mortier, of  in de film Een 
vrouw tussen hond en wolf  (1979) van André 
Delvaux – de culturele herinnering van de 
Tweede Wereldoorlog heeft gekleurd. Toch 
kan WOII niet volstaan als verklaring. Het 
Ierse nationalisme is evenmin onbesproken 
uit de oorlog gekomen: als vijand-van-de-
[Britse]-vijand hadden veel Ieren sympathie 
voor nazi-Duitsland, en Eamonn de Valera, 
aartsvader van de Ierse staat, was het enige 
Europese democratisch gekozen staatshoofd 
dat het Duitse volk condoleerde na Hitlers 
dood. Desondanks lijkt het Iers nationalisme 
niet wezenlijk besmet, hoewel het in de 
Ulsterse guerrilla nog tot diep in de jaren 
negentig jaarlijks mensenlevens kostte. In 
Vlaanderen was dat anders. De meest sub-
stantiële delen van de flamingantische agen-
da waren tegen het eind van vorige eeuw op 
volstrekt vreedzame en democratische wijze 
gerealiseerd. De Franstalige bourgeoisie 

bleef  nog wel een reële machtsfactor in het 
land, maar na de staatshervormingen van 
1970 en 1980 werd zij in Vlaanderen veel 
minder zicht- en hoorbaar, ook omdat de 
media in Vlaanderen in toenemende mate 
eentalig werden en zich meer dan voorheen 
gingen richten op de lokale bevolking. Naast 
recalcitrante, maar weinig representatieve 
brulboeien als José Happart kwamen 
Franstaligen (bovenal: Walen) eerder in 
beeld als schrijnende slachtoffers van de glo-
balisering/economisch mismanagement 
dan als arrogante verdrukkers. Dat ver-
klaart misschien mede waarom een geweld-
dadige revolutie in Ierland wél en een demo-
cratische transformatie in Vlaanderen niet 
of  veel minder op intellectuele en artistieke 
steun kon rekenen. Wanneer de Vlaamse 
kwestie als een bevrijdingsstrijd kon worden 
gepresenteerd, bleek het project wel degelijk 
grote bevolkingsgroepen in vuur en vlam te 
kunnen zetten, kunstenaars, studenten en 
intellectuelen incluis. In de jaren zestig los-
ten in de strijd om de Leuvense universiteit 
slogans als ‘Walen buiten!’ en ‘Bourgeois 
buiten!’ elkaar af  en de nochtans deels uit de 
collaboratie en repressie gegroeide Volksunie 
werd populair bij schrijvers en studenten. 
Vanaf  de late jaren zeventig is naar aanlei-
ding van de crisissen rond het Egmontpact, 
Voeren en BHV nog wel geprobeerd een 
soortgelijke retoriek aan te wakkeren, maar 
dat is nooit meer gelukt. Enkel het schijn-
baar gedepolitiseerde toeristische discours 
rond de Gordel bleek nog als een vliegwiel 
voor flamingantische verzuchtingen te kun-
nen functioneren.
 Naast de WOII-collaboratie en de manier 
waarop die in Vlaanderen op de politiek bleef  
wegen, speelde in de negatieve beeldvorming 
van de Vlaamse Beweging ook de in bepaalde 
flamingantische kringen hardnekkig geculti-
veerde band met het Zuid-Afrikaanse ‘broe-
dervolk’ een rol. Internationaal raakte dat 
omwille van het Apartheidsregime helemaal 
geïsoleerd, maar voor met de Vlaamse 
Beweging gelieerde organisaties als de in 
1977 gestichte ‘Vlaams-Zuidafrikaanse 
Kontaktclub’ Protea bleek dat geen bezwaar. 
Deze lobbygroep, opgericht door vooraan-
staande Vlaamse Bewegers en leden van de 
Vlaamse christendemocratische, liberale en 
volksnationalistische partijen, bleef  nieuws-
brieven uitgeven waarin Apartheid werd ver-
dedigd, tot het regime zelf, in 1992, tot gron-
dige hervormingen overging. De in de jaren 
negentig volop woedende Balkanoorlogen 
bezorgden het nationalistische discours ook 
al geen beter imago. Maar bovenal speelde de 
steile opkomst van het Vlaams Blok een cen-
trale rol in de beeldvorming. Het gekoketteer 
van die partij met binnen- en buitenlandse 
negationisten, en met door de collaboratie 
verbrande Vlaamse iconen als Staf  De Clercq 
en August Borms, versterkte enkel dat imago. 
En de vele anti-VB-campagnes waarin tegen-
standers parallellen trokken tussen extreem-
rechts in de jaren dertig en vandaag hadden 
uiteindelijk hetzelfde effect: telkens opnieuw 
werd de Vlaamse strijd in verband gebracht 
met de collaboratie. De democratische politi-
ci die intussen de Vlaamse agenda realiseer-
den, maakten evenmin veel sympathie los bij 
linkse intellectuelen en kunstenaars. 
Zelfgenoegzaamheid en eigenwaan doorde-
semden vanaf  dag één het officiële Vlaamse 
‘Wat we zelf  doen, doen we beter’-vertoog, zo 
vonden zij.5

 En toen gebeurde er iets opmerkelijks. Bart 
De Wever slaagde erin om het Vlaams Belang 
te laten leeglopen en op die manier de demo-
cratische legitimiteit van de Beweging in ere 
te herstellen. De animositeit tussen de (linkse) 
intelligentsia en die Beweging nam echter 
niet af. Meermaals heeft De Wever aangege-
ven dit onbegrijpelijk te vinden. ‘Toen het 
Vlaams-nationalisme politiek gedomineerd 
werd door radicaal rechts kon [de mantra van 
de Vlaamse geborneerdheid] probleemloos 
volstaan. De holle frasen over wereldburger-
schap, multiculturele verrijking en solidari-
teit klinken echter minder overtuigend tegen-
over een pleidooi voor een inclusieve Vlaamse 
identiteitsbeleving die complexloos naar de 
wereld kijkt en die ideologisch gegrondvest is 
op het streven naar democratisch en doeltref-
fend bestuur.’6 Een klassiek geval van pot en 
ketel wellicht, want terwijl De Wever de idea-

len van zijn tegenstanders afdoet als ‘holle 
frasen’, blijken zijn critici evenmin overtuigd 
van zijn complexloze en inclusieve identiteits-
discours. Dat de N-VA zich intussen steeds 
explicieter profileerde als een neoliberaal 
breekijzer van de welvaartsstaat, heeft in het 
soms erg gretig de verontwaardigde roeptoe-
ter hanterende anti-De Weverkamp uiteraard 
de indruk versterkt dat ‘solidariteit’ een wel 
heel enge invulling krijgt in zijn nieuwe 
Vlaanderen.
 Intellectuelen en kunstenaars die kritiek 
hebben op zijn visie, bejegent De Wever 
intussen op exact dezelfde manier als zijn 
politieke tegenstanders: hij geeft ze oorve-
gen en reageert verontwaardigd wanneer ze 
zich verdedigen of  in het tegenoffensief  
gaan. Niet dat die tegenstanders altijd dis-
cursieve lammetjes zijn. Hun basishouding 
tegenover De Wever was vrijwel zonder uit-
zondering wantrouwend. De polarisatie 
kwam zeker niet alleen van één kant. Hun 
verwerping van de door N-VA ontplooide 
visie op Vlaanderen past echter vrijwel 
altijd in een kritische traditie die met de 
geschiedenis van de Vlaamse Beweging is 
vergroeid. Ook auteurs die doorlopend als 
belgicist worden weggezet, discussiëren in 
wezen binnen de krijtlijnen van die 
Beweging. En dat deden ze al lang voor Bart 
De Wever op het publieke toneel verscheen.

Exempel Reynebeau

In de herfst van 1995 verscheen het meteen 
als standaardwerk bestempelde boek Het 
klauwen van de leeuw. De Vlaamse identiteit van 
de 12de tot de 21ste eeuw van historicus en 
journalist Marc Reynebeau. Voor het eerst in 
de Vlaamse geschiedenis werd een groot 
overzichtswerk gepresenteerd door iemand 
die zelf  geen flamingant was en nergens 
hagiografisch of  apologetisch te werk ging. 
Dat neemt niet weg dat ook dit boek een dui-
delijke tendens heeft, meer bepaald die van de 
linkse intellectuele kring die ik hierboven 
beschreef. Vlaamse idealen en iconen wor-
den in dit boek vakkundig gedeconstrueerd 
en de auteur rekent impliciet, maar soms ook 
expliciet af  met extreme fracties binnen de 
Vlaamse Beweging. Op de flap heet het dat dit 
boek ‘ook aan[toont] waarom een ware 
democratie niet gediend is van de separatisti-
sche verleiding’ [mijn cursivering]. Een poli-
tieke overtuiging wordt dus weerlegd als 
betrof  het een wetenschappelijk falsifieerba-
re stelling.7 Reynebeaus boek werd vooral 
aan de linkerzijde op gejuich onthaald. 
Aangezien hier volgens een vooraanstaand 
criticus wordt ‘uitgelegd’ dat ‘Vlaanderen in 
feite niet bestaat’8, vormde het boek het 
gedroomde tegengif  voor de in die kringen 
als heilloos beschouwde officiële zoektochten 
naar en denkoefeningen over een vermeende 
‘Vlaamse identiteit’. Reynebeau zelf  heeft 
zich daar echter veelvuldig wél over uitge-
sproken. In de slotbladzijden van zijn boek 
ontwerpt hij eigenhandig een nieuw project 
voor de Vlaamse Beweging: ‘Vanuit haar 
democratische traditie moet zij erin kunnen 
slagen om een nieuwe definitie te ontwerpen 
waarmee Vlamingen zich een plaats kunnen 
zoeken in een door de subsidiariteit beheers-
te, federale en democratische structuur van 
gelaagde en getrapte loyauteit [sic] [binnen 
de Europese Unie], solidariteit, participatie, 
engagement, van laag tot hoog. Om van 
Vlamingen definitief  Europeërs [sic] te 
maken.’9 Met die laatste zin geeft Reynebeau 
voor de goede verstaander aan dat dit door 
hem geformuleerde project zelf  óók het pro-
duct is van die Vlaamse Beweging. Hoewel 
Reynebeau het imago heeft een tegenstander 
van de Beweging te zijn10, onderschrijft hij 
hier duidelijk het Vlaamse emancipatiepro-
ject zoals dat in het jaar 1900 werd geformu-
leerd door August Vermeylen. Van hem 
stamt immers de uitspraak die Reynebeau 
parafraseerde: ‘Wij willen Vlamingen zijn, 
om Europeërs te worden.’11 Zo beschouwd 
laat Het klauwen van de leeuw zich dus lezen 
als een nieuwe Kritiek der Vlaamsche Beweging 
(een ander klassiek essay van Vermeylen), 
veeleer dan als de genadeloze afrekening die 
erin is gezien.12 En wat voor Reynebeau 
opgaat, geldt bij uitbreiding voor een aan-
zienlijk deel der moderne en zelfs postmoder-

ne Vlaamse literatoren. Op genuanceerde, 
scherpzinnige en vaak ironische wijze zetten 
ze een traditie verder waarbij literatuur deel 
uitmaakt van een emancipatorisch project 
dat het wegwerken van de sociale en cultu-
rele achterstand van de Vlaming centraal 
stelt. Sporen van deze traditie zijn vroeg in de 
geschiedenis van de Vlaamse Beweging te 
ontdekken, maar het werk van Vermeylen en 
zijn internationaal gerichte avant-gardetijd-
schrift Van Nu en Straks (1893-1901) gelden 
als het definitieve beginpunt.
 August Vermeylen (1872-1945) en vrien-
den-mederedacteuren als Jacques Mesnil en 
Alfred Hegenscheidt behoren tot de eerste 
generatie Vlaamse intellectuelen die op een 
vanzelfsprekende manier internationaal ope-
reert. Met een De Weveriaanse slechte wil zou 
je ze kosmopolitische culturo’s kunnen noemen. 
Vanuit Berlijn en Wenen (Vermeylen) en 
Bologna (Mesnil) corresponderen en schrij-
ven ze in het Frans en het Nederlands over 
de late strijkkwartetten van Beethoven, de 
romans van George Eliot, Flaubert, 
Huysmans en Balzac, het anarchisme, 
Kropotkin, Schopenhauer, Nietzsche en 
d’Annunzio. Hun intellectuele autonomie 
blijkt ook uit hun houding ten opzichte van 
Nederland. Met Nederlanders willen ze wel 
samenwerken, maar niet te allen prijze. Deze 
zelfbewuste en kritische instelling kleurt ook 
hun visie op de Vlaamse Beweging, die ze 
dus niet loslaten. Vermeylens eerste klassiek 
geworden essay heet De Kunst in de vrije 
Gemeenschap: hoe anarchistisch, eigenge-
reid, elitair of  kosmopolitisch de Vlaamse 
schrijver ook is, altijd bedrijft hij een of  
andere vorm van gemeenschapskunst. En 
die gemeenschap begint in Vlaanderen. In 
zijn Kritiek der Vlaamsche Beweging uit 1896 
veegt Vermeylen de vloer aan met de roman-
tische taalfetisjisten die binnen de Beweging 
al sinds het begin de toon aangaven. Hij 
bepleit een nuchter flamingantisme waarin 
de status van het Vlaams/Nederlands in 
België slechts ‘een middel en geen doel’ is. De 
Vlaamse Beweging is niet louter een taalbe-
weging, maar staat voor een ‘maatschappe-
lijk streven’ dat, wat hem betreft, in dienst 
van de klassenstrijd moet staan.13 Vier jaar 
later stelt Vermeylen in Vlaamsche en 
Europeesche Beweging zijn boodschap op 
scherp. Het eeuwige flamingantische 
geschwärm en gedweep met de Gulden-
sporen slag uit 1302 en de bijbehorende 
‘holrammende rhetoriek van onze ultraro-
mantische patriotterij’ moeten nu maar 
eens gedaan zijn.14 De Beweging moet zich 
op het heden en de toekomst richten, en die 
liggen wat de auteur betreft in Europa. Het 
nationale niveau boet heel snel aan belang 
in en dus is elk nationalisme uit den boze. 
Vlaanderen kan echter niet automatisch 
aan het Europese geestesleven meedoen. 
‘Want om Europeërs te zijn moeten wij eerst 
en vooral iets zijn’ (p. 306) en dus moet de 
Vlaming zich ontworstelen aan zijn half-
slachtige Franstalige scholing, en moet hij 
zijn eigen taal en cultuur leren kennen en 
verder ontwikkelen. Verfijning, ambitie, 
openheid, vanzelfsprekendheid, waardig-
heid, oorspronkelijkheid, eigenheid – dat 
moet de Vlaming verwerven. Als zelfstandi-
ge cultuur te midden van Frankrijk, 
Duitsland en Engeland, op het kruispunt 
van de Germaanse en de Romaanse cultuur, 
zal de Vlaming samen met de Nederlander 
een sleutelpositie kunnen innemen op het 
continent. Dan zal hij iets zijn en ten volle 
‘Europeër’ kunnen worden. (p. 310)

Tu quoque, Bart?

Intrigerend aan de strijd die De Wever met de 
Vlaamse intelligentsia uitvecht is dat beide 
fracties zich in wezen op Vermeylen beroe-
pen. De Wever bezoekt weliswaar het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest, maar gaf  
meermaals aan dat hij met die romantische 
dwepers niet zoveel op heeft. Ook hij ziet de 
Vlaamse Beweging als een in wezen ratio-
neel project waar de Vlaming niet alleen 
zedelijk, maar bovenal ook economisch beter 
van moet worden. Ook hem heet het te doen 
te zijn om een open, Europees burgerschap. 
In een cruciaal opzicht lijkt hij de boodschap 
van Vermeylen echter om te draaien. De 



De Witte Raaf  – 169 / mei – juni 2014 23

Wevers mantra ‘Laat België rustig verdam-
pen, tussen Europa en de deelstaten’15 impli-
ceert dat de Vlaming pas ten volle Vlaming 
wordt dankzij Europa. ‘Europeeër zijn om 
Vlaming te worden.’ Een belangrijk verschil 
tussen de twee kampen wordt hierdoor bloot-
gelegd: De Wever gebruikt Europa om het 
einddoel Vlaanderen te bereiken, de intellec-
tuele en artistieke elite gaat het in het spoor 
van Vermeylen om de omgekeerde beweging.

Van NVT tot NWT

Verschillende lezingen van Vermeylens bood-
schap speelden ook mee tijdens een van de 
pijnlijkste episodes uit deze geschiedenis, de 
breuk in de Vlaamse Beweging tijdens de 
Eerste Wereldoorlog tussen de zogenaamd 
activistische en passivistische fractie. De eer-
ste werkte met de Duitse bezetter samen om 
Vlaamse eisen zoals de vernederlandsing van 
het hoger onderwijs te realiseren. De passivis-
ten wachtten op het herstel van de Belgische 
soevereiniteit om de strijd voort te zetten. 
Vermeylens kring behoort tot die laatste 
groep, de jongste en uitermate spraakmaken-
de avant-garde (Paul van Ostaijen, Gaston 
Burssens, Wies Moens…) tot de eerste. De 
activisten verweten hun tegenstanders laf-
heid, decadentie en gebrek aan volksverbon-
denheid. De strijd werd ook nadien voortge-
zet, tijdens het interbellum – waarbij 
Vermeylens devies ‘Vlaming-zijn-om-
Europeeër-te-worden’ ook door zijn toenma-
lige tegenstanders werd ingezet. Heel duide-
lijk blijkt dat wanneer de latere theaterlegende 
Oscar de Gruyter in 1921 het volgende 
gezagsargument inroept om het activisme te 
verdedigen: ‘Het Aktivisme [heeft] de 
Vlaamsche Beweging uit het moeras van het 
provincialisme gered en haar ruimere hori-
zonnen geopend, waar het Vlaanderen opge-
stuwd heeft als een nieuwen internationalen 
faktor in de Westeuropeesche politiek.’16

 Hoewel de Vlaamse Beweging zichzelf  tij-
dens de Tweede Wereldoorlog in diskrediet 
had gebracht, werden in vernieuwerskrin-
gen na 1945 flamingantische inspiratie-
bronnen geen taboe. Hugo Claus en Gust Gils 
maakten de Vlaamse Beweging spottend tot 
onderwerp van hun werk op een manier die 
voor WOII nauwelijks denkbaar was geweest, 
maar die tegelijk een grote verbondenheid 
met het Vlaamse project blijft verraden. In 
Gelegenheidsgedicht uit zijn bundel Zeer verla-
ten reiziger (1954) heeft Gils het over ‘slappe 
leeuwen’ die dansen op ‘elf  juli’ en trekt hij 
geliefde flamingantische tropen als de koene 
ridder en de blonde maagd in het belachelij-
ke. Deze verzen kunnen gelezen worden als 
een afrekening met de Vlaamse strijd, maar 
net zo goed als een Vermeyliaanse oproep om 
de Beweging te moderniseren door eindelijk 
afstand te nemen van een steriele en na WOII 
volstrekt onverdraaglijk geworden obsessie 
met een vermeend roemrijk verleden. Dat de 
leeuwen op 11 juli slap zijn, hoeft dus niet te 
betekenen dat Vlamingen per definitie 
onmachtig of  belachelijk zijn. Veeleer lijkt dit 
vers te wijzen op een al te problematische 
kloof  tussen de eigenlijke (door collaboratie 
en zogenaamde repressie extreem verzwak-
te) politieke betekenis van de Beweging en 
het in die Beweging gecultiveerde heroïsche 
beeldenarsenaal, dat samen met de nazi’s ten 
onder had horen te gaan. In de reeks Suite 
Flamande uit zijn bundel Van horen zeggen 
(1970) maakt Hugo Claus een soortgelijk 
punt. In het gedicht Diksmuide plaatst hij 
naar aanleiding van een bezoek aan de 
IJzertoren het pacifisme van de Frontsoldaten 
tegenover de vanzelfsprekendheid waarmee 
Vlaamse Oostfronters in Rusland gingen 
vechten en de manier waarop hun daden 
apologetisch worden herdacht op de 
IJzerbedevaart (‘een gegalm op een weide’). 
In kringen van flamingantische hardliners 
werden deze en andere analyses weggezet als 

vormen van volksverraad, maar uiteindelijk 
heeft de Beweging – IJzerbedevaart incluis – 
zich vanaf  de jaren negentig wel degelijk in 
de richting ontwikkeld die door onder meer 
Gils en Claus decennia eerder werd bepleit.
 Na 1945 werd de intellectuele erfenis van 
Vermeylen overigens ook expliciet uitgedra-
gen, onder meer door Louis Paul Boon en Jan 
Walravens. Dat het gros der vrijzinnige 
Vlaamse intellectuelen zich – over poëticale 
en politieke grenzen heen – na de oorlog 
inzette om het door Vermeylen vlak voor zijn 
dood in 1945 geconcipieerde nieuwe tijd-
schrift te laten slagen, is evenmin zonder 
betekenis. Dit Nieuw Vlaams Tijdschrift biedt 
jarenlang een forum voor Vlaamse, soms 
ook uitgesproken flamingantische intellectu-
elen. Wanneer het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
begin jaren tachtig aan zijn eind komt en 
vervangen wordt door het Nieuw 
Wereldtijdschrift beleeft Vermeylen in zekere 
zin zijn ultieme triomf. In die vervanging van 
‘Vlaams’ door ‘Wereld’ zit immers de literaire 
invulling van zijn hele project: voor het eerst 
in de geschiedenis van een algemeen cultu-
reel tijdschrift in Vlaanderen staan Vlaamse 
schrijvers structureel naast en tussen vertaal-
de buitenlandse grootheden. Blijkbaar is de 
culturele achterstand van de Vlaming intus-
sen voldoende weggewerkt om zijn en haar 
literaire producten zonder schaamte naast 
die van Milan Kundera, Hans Magnus 
Enzensberger en Raymond Carver te kunnen 
zetten. Of  toch niet? Uit brieven aan 
Nederlandse medewerkers blijkt dat hoofdre-
dacteur Herman de Coninck nog altijd in het 
achterstandsschema dacht: ‘de accentver-
legging van Vlaams naar Wereld maakt al 
een niet gering verschil. Zoals vele voetbal-
ploegen hoop ik dat het aantrekken van goeie 
buitenlanders het inheemse spelpeil zal ver-
hogen.’17 Ex-Humo-redacteur De Coninck 
radicaliseert hier een werkwijze die door het 
Onafhankelijk Weekblad voor Radio en 
Televisie al sinds de jaren zestig was toege-
past. Door in Humo plaats te bieden aan 
Godfried Bomans, Remco Campert, Gerrit 
Komrij en Kees van Kooten probeerde Guy 
Mortier met het blad niet alleen een speelse 
toon in het Vlaamse debat te injecteren, 
maar ook op stijl- en taalgebied een nieuwe 
norm te stellen. Als televisiecriticus en 
beheerder van de brievenrubriek was Willy 
Courteaux systematisch volksverheffend 
bezig door (soms tamelijk pedant) te wijzen 
op taalfouten en kromspraak van briefschrij-
vers en presentatoren van de openbare 
omroep. In 1987 gaf  Tom Lanoye aan dat 
voor hem Humo het belangrijkste literaire 
tijdschrift was geweest.18 De impact van die 
Humo-stijl op zo uiteenlopende auteurs als 
Paul Mennes, Jeroen Olyslaegers, Dimitri 
Verhulst en Christophe Vekeman zou de vol-
gende decennia Lanoyes inschatting kracht 
bijzetten. Tegelijk leverde Humo ook een 
strijd tegen het retrograde zelfbeeld dat 
Vlaanderen bleef  koesteren. Zo verzette 
TV-criticus Marc Mijlemans zich begin jaren 
tachtig tegen de toen enorm populaire tv-
reeks De Paradijsvogels (gebaseerd op een 
toneelstuk uit de jaren twintig). Wie zich 
wentelt in dit beeld van de Vlamingen als 
doorlopend vloekende, drinkende en stotte-
rende boeren, geeft in wezen blijk van de zelf-
haat die Vlaamse Bewegers vaak aan 
Vlaamse intellectuelen toeschrijven: ‘[Het] 
wekt […] verachting en racisme op, het vangt 
een volk in clichés en leugens en dat, vader, is 
volkerenmoord.’19 De geest van Vermeylen 
kon op de meest onverwachte plaatsen wor-
den aangetroffen.

Vlaanderen bestaat

Ook een literair tijdschrift als Yang ging in de 
jaren tachtig steeds internationaler opere-
ren. Daarbij werd niet alleen vernieuwende 
anderstalige literatuur geïntroduceerd, maar 
ook een filosofische, intellectuele vertoog-
trant die de volgende decennia mee vorm zou 
geven aan de uitgesproken antiflaminganti-
sche beweging die eerder in dit artikel aan 
bod kwam. Zo beschouwd kan hier van een 
onvermijdelijke, welhaast geplande vader-
moord worden gesproken: om de Vlaamse 
cultuur echt op het plan van de buitenlandse 
te kunnen brengen, moest finaal het emanci-
patiediscours zelf  worden verworpen. Want 
elders in Europa, in de Duitse, Franse, 
Engelse, Italiaanse en Nederlandse cultuur 
was dit soort emancipatie simpelweg niet 
aan de orde. In het begin van de 21ste eeuw 
probeerde een nieuwe generatie Yang-
redacteurs (full disclosure: incl. schrijver 

dezes) het taboe op het intellectuele gebruik 
van ‘Vlaams’ te doorbreken. Resultaat was 
een nummer genaamd Flanders Language 
Valley Revisited. Over de Vlaamse literatuur 
zoals zij was, is en ooit nog zal zijn. Die titel 
bevatte een heel programma. De Vlaamse 
Taalvallei uit de titel verwees niet alleen naar 
het gelijknamige (dus van een Engelse naam 
voorziene) bedrijvenpark in het West-
Vlaamse Ieper, dat in de late jaren negentig 
was gegroeid rond de geruchtmakende ver-
taalfirma Lernout & Hauspie, maar ook naar 
dat stuk grond in Europa waar zo lang en 
intens een taalstrijd was gestreden. Nu die 
strijd voltooid leek, begon er meteen een 
nieuwe: bestaat er eigenlijk wel zoiets als een 
‘Vlaamse’ literatuur? Stapt men niet al te 
makkelijk in het essentialistische, natiestaat-
vormende vertoog van de Vlaamse regering 
door over ‘Vlaamse’ literatuur te praten 
(naar analogie met de door die regering zo 
gepromote Vlaamse technologie, Vlaamse 
wandtapijten, Vlaamse polyfonie, Vlaamse 
primitieven en Vlaamse wielrenners)?20 Yang 
nam daarbij het logisch-pragmatische stand-
punt in dat al in 1976 was geformuleerd 
door de linkse, taalkritische auteur Daniël 
Robberechts: ‘Vanaf  het ogenblik dat de 
Nederlandssprekende gemeenschap als 
gemeenschap bestaat, kan het niet anders of  
ze brengt dat geheel van verschijnselen voort 
dat men ‘cultuur’ noemt.’21 Naast literair-
historische essays over zo uiteenlopende 
figuren als Virginie Loveling, Georges 
Eekhoud (een Vlaams auteur dus), Lode 
Zielens, Ivo Michiels, J.M.H. Berckmans en… 
August Vermeylen bevatte de tijdschriftafle-
vering een polemiek over de taal/talen die in 
Vlaanderen worden gesproken en een lange 
enquête over de stand van zaken in de 
Vlaamse letteren. Tom Naegels schroomde 
het niet om duidelijke standpunten in te 
nemen: ja, de Vlaamse literatuur bestaat en 
ze wordt gekenmerkt door een opvallende 
fascinatie voor de eigen taal, geschiedenis en 
identiteit, én door het sociaal bewogen 
karakter van veel van het aldaar geprodu-
ceerde proza.22

 Veel minder dan N-VA beweert is 
‘Vlaanderen’ voor de 21ste-eeuwse Vlaamse 
intellectueel een besmette term. Terwijl 
ongeveer elk theaterhuis het afgelopen 
decennium van naam is veranderd, opteer-
de de Brusselse KVS ervoor zijn naam als 
Vlaamse schouwburg te behouden en met 
producties als Singhet ende Weset Vro en 
Bezette Stad de eigen geschiedenis te bevra-
gen. De discussie gaat dus niet over de rele-
vantie of  het bestaan van het begrip 
‘Vlaanderen’, maar over de invulling ervan.
 Vlaamse kunstenaars en intellectuelen zijn 
in dat verband bijwijlen erg kritisch voor het 
flamingantische discours, maar zonder uit-
zondering vanuit een bekommernis voor het 
welzijn van de inwoners van dit land. Dat 
waren op het eind van de 20ste eeuw ook 
steeds meer niet-blanke, allochtone 
Vlamingen/Belgen, waardoor de noodzaak 
alleen maar toenam om het toen al te vaak 
essentialistische officiële Vlaamse vertoog te 
deconstrueren. Net zoals de deconstructie 
gezien kan worden als een kritische analyse 
van de Verlichting in naam van diezelfde 
Verlichting, zo ook zijn de recente kritische 
literaire en filosofische analyses van de 
Vlaamse Beweging geschreven om diezelfde 
Beweging te wijzen op haar blinde vlekken. 
Zo beschouwd is de Vlaamse Beweging een 
stuwende kracht geweest met een sociaal, 
cultureel en politiek emancipatorisch project 
waartoe tot vandaag Vlaamse auteurs zich al 
dan niet van harte, al dan niet expliciet heb-
ben bekend. Dat voor de Beweging zo belang-
rijke figuren als haar historicus Marc 
Reynebeau, haar strengste polemist Johan 
Anthierens, of  bladen als Humo of  de De 
Nieuwe/De Nieuwe Maand23 geen eigen 
lemma kregen in de driedelige Nieuwe 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998) 
suggereert dat het officiële deel van de 
Vlaamse Beweging de in wezen kritische func-
tie van de Beweging lange tijd heeft miskend.
 Die lange kritische traditie is echter 
bepaald niet zonder effect geweest. Dat De 
Wever vandaag een inclusief  idee van bur-
gerschap uitdraagt, geeft aan dat de 
Vlaamse intelligentsia ook het discours van 
de meest succesvolle politieke incarnatie 
van die Beweging heeft beïnvloed. De 
Wevers politieke vertaling van dat idee 
wordt door veel intellectuelen verworpen, 
maar dat betekent natuurlijk niet dat zij een 
aversie z ouden hebben tegenover 
Vlaanderen. Het Vlaams-nationalisme heet 
met de N-VA volwassen, democratisch en 

toekomstgericht te zijn, maar met kritiek 
heeft de partij blijkbaar nog altijd niet leren 
omgaan. Of  zou de gemeenschap die De 
Wever zo graag wil vormen alleen maar uit 
jaknikkers mogen bestaan?
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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

Wander
Andrew Webb

tot 28/06

The Solo Project Basel
Marie Cloquet

18/06–22/06

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

Sun Set Cinema 
Elise van Mourik

tot 14/06

Traffic#3
A project with lokaal01

20/06–20/07

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

Radikaal & Radikaler
Vaast Colson & Dennis Tyfus

09/05–14/06

Traffic#3
A project with lokaal01

20/06–20/07

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

Life Illuminations
Angel Vergara 

22/05–05/07

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

Elevator Pitch
Nel Aerts, Karina Beumer,  
Kris Fierens, Fiona Mackay, 
Tom Poelmans, Ruth van Haren 
Noman, Thé van Bergen,  
Walter Swennen 

tot 28/06

ArteSantander 
Tom Poelmans

26/07–30/07

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

Imaginary Club
Oliver Sieber

Opening: 25/05, 15:00 
In presence of the artist
25/05–28/06

LLS 387 
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

La morte addosso
De (anonieme) kunstproductie 
van Alessandro en Schède  
(1966–1980)

Curatoren: Koen Brams, Ulrike Lindmayr 
en Dirk Pültau
tot 29/06 

Lezingen & gesprekken
07/06, 15:00

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

(Bovenzaal)

Bernard Aubertin
(Benedenzaal)

Choices
Armando, Bernard Aubertin, 
James Brown, Geneviève 
Claisse, Jan henderikse, Robbert 
Fortgens, Reinier Lucassen, Jan 
Schoonhoven

Opening: 18/05, 15:30
18/05–28/06

Summertime
Armando, Bernard Aubertin, 
Stijn Bastianen, Monique ben-
thin, Jean Bilquin, Bram Bogart, 
James Brown, Ronald Ceup-
pens, Barry Flanagan, Robbert 
Fortgens, Jan Henderiks, Luce-
bert, Raquel Maulwurf, Spank 
Moons, Quik, Adriaan Rees, Jan 
Schoonhoven, Eja Siepman van 
den Berg, Daniel Spoerri, Yvan 
Theys, Guy Vandenbranden, Igor 
Verpoorten

Opening: 06/07, 15:30
06/07–30/08

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

A Principle of Symmetry
Karin Borghouts

09/05–07/06  

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

Portray
Armen Eloyan, Kati Heck,  Anton 
Henning, Tomasz Kowalski, 
Edward Lipski, Vivian Maier, Dan 
McCarthy, Jonathan Meese, Pablo 
Picasso, Tal R, Ed Templeton, 
 Rinus Van de Velde, Henk Visch

tot 28/06

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

Mark Manders
tot 31/05

Kees Goudzwaard, Kim Jones, 
Johannes Kahrs, Jenny Scobel, 
Jack Whitten

tot 31/05

New Squares
Anton Corbijn
The Distance
Jan De Maesschalck

Opening: 08/06, 15:00–18:00
11/06–05/07

Art Basel
19/06–22/06

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

The gallery will relocate to 
Brussels late Spring 2014 and 
will open with an exhibition of 
Ann Veronica Janssens the 11th 
of June: 

Rue de la Régence – 
Regentschapsstraat 67, 
1000 Brussels

Until then you can visit 
the location in Antwerp. 
Please contact the gallery 
for more information.

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

Groupshow //ON WHITE
Adriana Arroyo, Alain Biltereyst, 
Paul Czerlitzki, Peter De Meyer, 
Lydia Gifford, Julius Heinemann, 
Jaromir Novotny, Gregory Polony, 
Shaan Syed

tot 14/06
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Belgian Art Preview

Koen Brams/Dirk Pültau: Je eerste soloten-
toonstelling vond plaats in 1985 in het Palais 
des Thermes te Oostende. Hoe was die expositie 
tot stand gekomen? 
Luc Tuymans: Aanvankelijk was het plan 
dat ik samen met Bert De Beul gedurende één 
dag in het zwembad van het Palais des 
Thermes in Oostende zou tentoonstellen. 
Bert stond toen al op de loonlijst van het M 
HKA, alhoewel het museum nog maar in 
oprichting was. Hij had de hand weten te leg-
gen op de adressenlijst van het museum. We 
drukten evenveel uitnodigingen – 5.000 in 
totaal – en stuurden die op met de uitdruk-
kelijke vraag aan de genodigde om zich aan 
te melden voor onze eendaagse expo. Onze 
p.r.-actie viel echter in het water – zo goed als 
niemand reageerde op onze uitnodiging. 
Voor Bert was dat voldoende reden om af  te 
haken. Ik was echter vastbesloten om door te 
zetten en heb zodoende mijn eerste expositie 
georganiseerd – geen kat die ze gezien heeft, 
op een handvol familieleden na.
K.B./D.P.: Waarom was de keuze uitgegaan 
naar het Oostendse Palais des Thermes?
L.T.: Ik kende het gebouw al sinds 1981. In 
dat jaar had ik in de buurt van het 
Thermenpaleis Feu d’artifice gerealiseerd, 
een performance – in feite een reeks 
tableaux vivants – waarvoor ik samenwerk-
te met de acteur Johan Heestermans en de 
regisseur Moshe Leiser, die twee jaar later 
aan de slag zou gaan in de Opéra de Lyon. 
Het Thermae Palace dateert uit het interbel-
lum, maar de geschiedenis ervan gaat terug 
op de plannen van Leopold II om van 
Oostende de zogenaamde ‘koningin der 
badsteden’ te maken. Ik was toen al gefasci-
neerd door de grootheidswaanzin van 
Leopold II, die eerder reeds de Koninklijke 
Galerijen had laten bouwen. Ik koesterde 
Oostende ook omdat de stad met de namen 
van Léon Spilliaert en James Ensor verbon-
den is. Van jongsaf  was ik door hun werk 
gefascineerd; vooral Spilliaert is voor mij erg 
belangrijk geweest. Het sprak voor mij haast 
vanzelf  dat mijn debuuttentoonstelling op 
die plek zou plaatsvinden.
K.B./D.P.: Waarom ging de voorkeur uit naar 
het zwembad van het hotel?
L.T.: Het Palais des Thermes was een emi-
nent Belgische plek, die tegelijk het einde 
van een bepaald soort België symboliseerde. 
Die idee van een vervlogen oud-België werd 
door dat zwembad krachtig opgeroepen 
omdat het – in tegenstelling tot de Turkse 
baden van het hotel – niet meer operatio-
neel was.
K.B./D.P.: De expo had ook een merkwaardige 
titel: Belgian Art Review… 
L.T.: …die titel is verkeerdelijk terechtgeko-
men in het boek dat Phaidon in 1996 over 
mijn werk op de markt bracht. De juiste titel 
luidde Belgian Art Preview. Bert en ik hadden 
besloten een corporate enterprise in het leven 
te roepen omdat het project bijzonder 
bewerkelijk was. We pakten het heel profes-
sioneel aan. We hadden briefpapier laten 
maken en beschikten zelfs over een logo: de 
foto van een zeeofficier! Toen Bert zich uit-
eindelijk terugtrok, besloot ik om de titel te 
behouden. De uitnodigingen waren immers 
al verstuurd.
K.B./D.P.: Waarom werd in de titel naar België 
verwezen en waarom was de naam van de 
‘firma’ in het Engels gesteld?
L.T.: Omdat we in België woonden en we de 
uitnodigingen ook naar het buitenland wil-
den sturen. Meer moeten jullie daar niet ach-
ter zoeken. Dat fictieve agentschap was trou-
wens ironisch bedoeld. Het was een hoax.
K.B./D.P.: Waren er in Oostende werken te zien 
die naar België of  naar de Belgische geschiede-
nis verwezen?
L.T.: Ja, er was één werk met een Belgische 
connotatie in de tentoonstelling: Refribel, 
een drieluik dat zich inmiddels in de collectie 
van MuZEE bevindt. Op dat werk zijn onder 
meer koelinstallaties in de Antwerpse haven 

en onderstellen van treinen te zien. De naam 
is ontleend aan een Belgisch bedrijf  dat 
opgericht werd tijdens het interbellum. 
K.B./D.P.: Waarbij het suffix ‘-bel’ aan België 
refereert? 
L.T.: Ik heb de titel inderdaad gekozen met 
België in het achterhoofd, maar erg grondig 
had ik er niet over nagedacht. Pas later ont-
wikkelde ik in mijn werk een bewuste 
omgang met de Belgische geschiedenis.

2. Joséphine n’est pas ma femme / Ceci 
n’est pas une pipe

K.B./D.P.: Pas drie jaar na Belgian Art 
Preview had je een tweede solotentoonstelling, 
die door Ruimte Morguen (Antwerpen) georga-
niseerd werd: Joséphine n’est pas ma femme. 
Opnieuw koos je voor een titel met een Belgische 
lading: Joséphine n’est pas ma femme is 
namelijk een verwijzing naar het beroemde zin-
netje ‘Ceci n’est pas une pipe’, dat René Magritte 
in La Trahison des Images (1928) onder de 
voorstelling van een pijp zette. Hoe was je tot 
die titel gekomen?
L.T.: Joséphine n’est pas ma femme is de titel 
van een Zydeco-liedje. Zydeco is een muziek-
vorm uit Louisiana, een samensmelting van 
de traditionele muziek van de Cajuns – de 
Franstalige bewoners van Louisiana die 
afkomstig zijn uit het Canadese Acadië – 
met Afrikaans-Amerikaanse tradities. De 
versie van Joséphine n’est pas ma femme die ik 
ken, is gezongen door een tandenloze zwar-
te, die zichzelf  begeleidt op een wasbord, 
een primitief  ritmisch instrument dat als 
een schort voor de borst van de muzikant 
hangt. Het liedje intrigeerde me. Toen ik het 
verband zag met Ceci n’est pas une pipe, 
besloot ik om mijn tentoonstelling naar het 
liedje te noemen. 
K.B./D.P.: Waarom was die link met Magritte 
belangrijk?
L.T.: De tentoonstelling bij Ruimte Morguen 
vormde mijn debuut in de Belgische kunst-
wereld – mijn solo in Oostende was immers 
totaal onopgemerkt voorbijgegaan. Ik vond 
het een gepast moment om te refereren aan 
Magritte, een belangrijk Belgisch kunste-
naar.
K.B./D.P.: Wilde je ook Magrittes belang voor 
jouw persoonlijke oeuvre aangeven? 
L.T.: Uiteraard, al is dat op louter schilder-
kunstig gebied eerder gering of  onbestaand 
te noemen. Magritte is als reclamevormge-
ver opgeleid. Dat kan je niet alleen aflezen 
van zijn vlakke schilderstijl, maar ook van 
de kristalheldere taal waarvan hij zich 
bedient. Hij zet die taal evenwel op een 
tegendraadse manier in om complexe filoso-
fische constructies te visualiseren. In Les 
Vacances de Hegel (1958), het bekende schil-
derij van een glas water op een paraplu, 

weet hij bijvoorbeeld het hegeliaanse pro-
bleem van de these en de antithese in een 
beeld vatten. Verbluffend! Daarnaast ben ik 
geïntrigeerd door het claustrofobische in 
zijn werk. Ik vind het ten slotte net als 
Magritte cruciaal om titels aan mijn werken 
te geven. Zonder titel zijn mijn schilderijen 
niet compleet. Als je voor Gaskamer (1986) 
staat – een schilderij dat in Joséphine n’est pas 
ma femme was opgenomen – en de titel niet 
kent, zie je enkel een wazig beeld van een 
ruimte. Met de titel erbij wordt het werk op 
een ander niveau getild; het wordt bijna 
even conceptueel als Magrittes La Trahison 
des images.
K.B./D.P.: Het zinnetje ‘Joséphine n’est pas ma 
femme’ lijkt elke uitspraak op te schorten – we 
vernemen enkel dat ‘Joséphine ‘niet’ zijn vrouw 
is’, de rest wordt in het ongewisse gelaten. Dat 
doet denken aan de visuele strategie die je veel-
vuldig in je werk toepast: de identiteit van wat 
er te zien is, is onachterhaalbaar.
L.T.: Dat klopt. Ik hou niet van kunst met 
een eenduidige betekenis. Precisie daaren-
tegen vind ik uiterst belangrijk.
K.B./D.P.: Er spreekt ook een grote afstande-
lijkheid uit de titel van de Morguen-
tentoonstelling. Je koos voor een liedje waarin 
de liefde wordt afgezworen.
L.T.: Ik had er jaren over gedaan om een 
zekere afstandelijkheid op te roepen in mijn 
werk. Omstreeks het midden van de jaren 80 
was ik daar mijns inziens in geslaagd. De titel 
van mijn expo in Ruimte Morguen was een 
manier om daar uitdrukking aan te geven.

3. Een alternatief  verhaal over 
Belgische kunst

K.B./D.P.: Jij hebt je in interviews meermaals 
over de geschiedenis van de Belgische kunst uit-
gelaten. Een sleutelfiguur in jouw opvatting 
over de Belgische kunst is Léon Spilliaert 
(1881-1946). Wanneer is jouw belangstelling 
voor Spilliaert ontstaan?
L.T.: Ik maakte kennis met zijn werk tijdens 
mijn studies aan Sint-Lukas in Brussel. Zijn 
oeuvre sprak me aan, maar ik wist nog niet 
de vinger te krijgen achter wat me precies 
boeide. Enige tijd later – in 1982 – bezocht 
ik in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België een omvangrijke 
Spilliaertretrospectieve. Ik was er onderste-
boven van. Ronduit uniek is de extreme 
reductie waaraan hij het beeld onderwerpt. 
Net als Ensor is Spilliaert een einzelgänger, 
maar Ensor gelooft nog in het genie en 
droomt ervan om te wedijveren met ‘de 
grote meesters’ uit het verleden, zoals 
Rubens. Ensors hang naar het grootse en 
opzienbarende kunstwerk is Spilliaert totaal 
vreemd. Er heerst een totale verstilling in 
zijn beelden. Het is alsof  ze onder een stolp 

zitten. Het ingesnoerde van het beeld fasci-
neert me mateloos.
K.B./D.P.: Hoe sta jij tegenover de receptie van  
Spilliaert als symbolist?
L.T.: Zijn allervroegste werken kunnen mis-
schien als symbolistisch worden geken-
schetst, maar zijn rijpe oeuvre? Het minste 
wat je kan zeggen, is dat hij het symbolisme 
op een extreem eigenzinnige manier ver-
werkt heeft. In tegenstelling tot de meeste 
symbolisten heeft hij oog voor de alledaagse 
omgeving: een leeg restaurant, een stuk 
van een kamer. Hij vertrekt van zeer onmid-
dellijke waarnemingen, om er een indirecte 
en afstandelijke interpretatie aan te geven. 
Ook de cinematografische dimensie van zijn 
werk is totaal nieuw. Een werk als Duizeling 
(1908) herinnert vaag aan het symbolisme, 
maar de dynamiek van het lijnenspel ver-
bindt het tegelijkertijd met het opkomende 
medium van de film.
K.B./D.P.: Spilliaert heeft een intrigerend werk 
gemaakt over de overleden Leopold II. De koning 
ligt opgebaard onder de Belgische vlag… 
L.T.: …waarbij de ster op de achtergrond ver-
wijst naar de vlag van Belgisch Congo. Een 
politiek statement dat kan tellen! Ensor heeft 
zeker ook politiek geladen werk gemaakt – 
denk aan de Intrede van Christus in Brussel of  
zijn verwijzingen naar de slag van Waterloo 
– maar het politieke karakter van zijn werk 
situeert zich op een ander vlak. Het berust in 
de manier waarop hij – bijvoorbeeld in een 
werk als De intrede van Christus in Brussel – 
de angst van de bourgeoisie voor de massa 
verbeeldt. Het unieke aan Spilliaerts Leopold 
II is de directheid van de politieke uitspraak 
en de uiterste precisie waarmee hij zijn ‘doel-
wit’ heeft gekozen. Spilliaert zal altijd een 
‘kleine meester’ blijven omdat hij ‘slechts’ op 
papier heeft gewerkt, maar voor mij vormt 
hij een essentiële schakel in het verhaal van 
de Belgische kunst.
K.B./D.P.: Je zou de manier waarop jij Spilliaert 
tussen Ensor en Magritte ‘invoegt’ als een impli-
ciete kritiek kunnen zien op het klassieke verhaal 
over de Belgische kunst, dat steevast aan drie 
kunstenaars wordt opgehangen: Ensor, Magritte 
en Broodthaers. Dat verhaal heb je daarnaast 
echter ook in meer expliciete bewoordingen ter 
discussie gesteld. Als Juan Vicente Aliaga in een 
gesprek uit 1996 (Phaidon, 1996/2003) het 
belgicistische refreintje opdreunt – ‘even today 
most contemporary Belgian art is considered to 
somehow be related to the Surrealist tradition, 
the absurdity in Magritte, Marcel Mariën and 
Marcel Broodthaers’ – dien jij hem bars van ant-
woord: ‘I am fed up with associating Belgian art 
with Surrealism and the grotesque.’
L.T.: Het irriteerde mij mateloos dat Ensor, 
Magritte en Broodthaers steeds opnieuw 
om de verkeerde redenen als belangrijke 
Belgische kunstenaars naar voor werden 
geschoven. Ensor werd tot in den treure 
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opgevoerd als ‘grootmeester van het gro-
teske’ en ‘voorloper van het surrealisme’, 
terwijl hij volgens mij minstens ook een 
voorloper van het expressionisme is – eigen-
lijk is zijn oeuvre te complex en idiosyncra-
tisch om bij één enkele beweging te worden 
ondergebracht. Magritte is in mijn ogen 
helemaal geen surrealist – althans niet in de 
strikte betekenis van het woord die André 
Breton eraan gaf, de goeroe van de surrea-
listische beweging in Frankrijk. Ik zie 
Magritte eerder als een ‘realist’; voor mij is 
hij in eerste instantie bezig met het verwer-
ken en herschikken van de werkelijkheid. 
K.B./D.P.: Je gaat in bovenvermeld gesprek nog 
verder en noemt René Magritte ‘een groter 
intellectueel’ dan Marcel Broodthaers. Dat is 
een bijzonder provocerende uitspraak. 
L.T.: Het was zeker niet mijn bedoeling om 
Broodthaers als een oninteressant kunste-
naar te bestempelen, maar het stoorde me 
dat de complexe relatie tussen Magritte en 
Broodthaers, en de talloze verschillen tus-
sen hun oeuvres nooit aan bod komen. 
Magritte was als reclameschilder opgeleid, 
Broodthaers beoefende de dichtkunst, wat 
impliceert dat hij een andere opvatting had 
over de taal. In het werk van Magritte staat 
de bevraging van de werkelijkheid centraal; 
Broodthaers integreert de beeldtaal van 
Magritte in een gesloten systeem, een ‘artis-
tiek universum’. Je zou zelfs kunnen zeggen 
dat Broodthaers de – tweedimensionale – 
beeldtaal van Magritte heeft gefetisjeerd 
door ze in driedimensionale objecten om te 
zetten. Over dat soort cruciale verschillen 
wordt nooit gesproken omdat Magritte en 
Broodthaers in een stereotiep kunsthisto-
risch nar ratief  worden ingepast. 
Voortdurend worden dezelfde clichés 
gespuid: het groteske, de surrealistische 
Belgische traditie… – clichés die tot over-
maat van ramp een totaal aberrante visie op 
België in het leven hebben geroepen. België 
zou een ‘eigenaardig’, ja zelfs een ‘surrealis-
tisch’ land zijn. Wat een onzin! 
K.B./D.P.: Je zou evenwel ook vragen kunnen 
stellen bij een aantal alternatieve opvattingen 

die jij met betrekking tot de Belgische kunst for-
muleert. De idee om Ensor als een expressionist 
te beschouwen, herinnert bijvoorbeeld aan een 
ouder – ‘Vlaamsvoelend’ – discours waarin 
Ensor als voorvader van een authentiek en in de 
Vlaamse bodem geworteld Vlaams expressio-
nisme wordt ingezet.
L.T.: Ik vind het geen probleem om dat soort 
lokale verbanden te leggen, zolang het maar 
niet in een regressieve verheerlijking van 
het lokale uitmondt en je tegelijk ook aan-
dacht voor bovenlokale verbanden hebt – 
wat in het discours waarop jullie alluderen 
natuurlijk niet het geval is. Om een voor-
beeld van die internationaliteit te geven: ik 
vind het interessant dat het werk van 
Permeke en Gustave De Smet óók overeen-
komsten vertoont met veel kunst uit de 
beginperiode van de Russische avant-garde. 
Lokale referenties zijn niet per se kleingees-
tig zolang je ze óók binnen een ruimere con-
text plaatst. 
K.B./D.P.: Een nog krassere uitspraak wordt 
door Jean-Paul Jungo (in Luc Tuymans, Doué 
pour la peinture. Conversations avec Jean-
Paul Jungo, Genève, Mamco, 2006) aan jou 
toegeschreven: ‘Tuymans revendique une filia-
tion directe avec la grande époque de la peinture 
primitive flamande, particulièrement avec Jan 
Van Eyck dont il se déclare l’héritier.’ Zie jij je 
echt als een erfgenaam van de Vlaamse primi-
tieven? 
L.T.: Die uitspraak was bedoeld als een pro-
vocatie, maar dat neemt niet weg dat ik een 
enorme bewondering koester voor Jan Van 
Eyck. Tot op de dag van vandaag ben ik 
haast getraumatiseerd door de perfectie van 
zijn werk. Het zelfbewustzijn dat eruit 
spreekt, is fenomenaal. Van Eyck werkte in 
een tijd die nog volledig door christelijke 
dogma’s werd beheerst. Toch weerhield dat 
er hem niet van om zich in verregaande 
mate van de christelijke iconografie los te 
maken en het beeld door een drastische ver-
hoging van zijn werkelijkheidsgehalte naar 
de wereld te openen. Hij demonstreert dat 
zelfbewuste in het bijzonder in het huwe-
lijksportret van de Arnolfini’s, dat zich nu in 

de Londense National Gallery bevindt: ach-
teraan zie je een bolle spiegel waarin de 
kunstenaar zichzelf  heeft afgebeeld, nadat 
hij de kamer is binnengetreden en aldus 
getuige is van het moment waarop het 
huwelijk voltrokken wordt. Je houdt het niet 
voor mogelijk dat een kunstenaar in die tijd 
tot zo’n ‘conceptuele’ benadering van het 
kunstwerk in staat was.
K.B./D.P.: De meest schokkende uitspraak – 
temeer omdat ze op het eerste zicht niet provoce-
rend bedoeld lijkt – valt eveneens in het boekje 
van Jean-Paul Jungo: ‘Je suis né dans un pays ou 
la peinture fait presque partie du code génétique.’ 
L.T.: Tja, als inwoner van een klein land heb 
je soms de neiging om wat fel van je af  te 
bijten… maar eigenlijk sta ik nog altijd ach-
ter wat ik toen gezegd heb. Ik ben de mening 
toegedaan dat in onze gewesten een zintuig-
lijke beeldcultuur gestalte heeft gekregen. 
Voor een groot deel heeft dat allicht met het 
katholieke geloof  te maken. De dominantie 
van het katholicisme in de 17e eeuw heeft 
er in combinatie met het kosmopolitisme en 
de geopolitieke situatie – omdat we met 
Antwerpen over de grootste haven van de 
toenmalige wereld beschikten – voor 
gezorgd dat er zich een intuïtieve en haast 
viscerale sensibiliteit voor het beeld heeft 
ontwikkeld. Anders dan in Nederland wordt 
het beeld bij ons eerder ervaren dan 
bevraagd.
K.B./D.P.: Dat soort essentialistische uitspra-
ken zijn toch even problematisch als het belgi-
cistische refreintje dat alle Belgische kunste-
naars tot de kinderen van Ensor, Magritte en 
Broodthaers bestempelt?
L.T.: Zulke statements zijn enkel onverde-
digbaar als ze tot ultieme en absolute waar-
heden worden verheven, wat allerminst 
mijn bedoeling is. Ik geloof  dat er verschil-
lende visies op een onderwerp als de 
Belgische kunst mogelijk zijn en in inter-
views doe ik suggesties om de starre beeld-
vorming over de Belgische kunst open te 
breken. Je moet die uitspraken zien als een 
uitnodiging voor verder onderzoek.
K.B./D.P.: Gebeurt dat ook? Worden zulke 
hypotheses onderzocht?
L.T.: Ik denk dat hier en daar aanzetten 
zichtbaar zijn, maar het probleem is dat de 
meeste ‘vakspecialisten’ kiezen voor vereen-
voudiging in plaats van complexiteit. Dat is 
uiteraard link, want dan komen we in een 
identiteitsdiscours terecht en dat vind ik – 
zeker als het over cultuur gaat – bijzonder 
gevaarlijk. 
K.B./D.P.: Is jouw werk reeds binnen een derge-
lijk identiteitsdiscours gebruikt?
L.T.: Natuurlijk. Als je in gereputeerde bui-
tenlandse instellingen tentoonstelt, word je 
van tijd tot tijd geconfronteerd met Belgische 
ambassadeurs of  vertegenwoordigers van 
de Vlaamse regering die je werk als een 
exportproduct van hun land of  regio behan-
delen. Vorig jaar nog werd mijn werk tijdens 
de opening van mijn tentoonstelling in de 
Menil Collection (Houston, 2013-2014) 
aangeprezen alsof  het zich in niets onder-
scheidde van het bier dat de vertegenwoor-
diging van de Vlaamse regering had meege-
bracht. Maar doorgaans valt het wel mee. 
K.B./D.P.: Wat was de ergste ervaring die je op 
dat vlak hebt meegemaakt?
L.T.: Die betrof  zonder twijfel de tentoonstel-
ling Fascinerende facetten van Vlaanderen. 
Over kunst en samenleving, georganiseerd in 
het Centro Cultural de Belém te Lissabon in 
het kader van de 1998 Lisbon World 
Exposition, de Expo ’98. In plaats van een 
klassieke presentatie wilde de Vlaamse 
Gemeenschap met een kunsttentoonstelling 
uitpakken, die samengesteld werd door 
Barbara Vanderlinden. Op de opening liet de 
Vlaamse vertegenwoordiging onder leiding 
van de toenmalige Minister-President Luc 
Van den Brande en Minister van Cultuur 
Luc Martens een standaard met een Vlaamse 
Leeuw aanrukken. Samen met Raoul De 
Keyser, die eveneens aan de tentoonstelling 
deelnam, ben ik toen gedegouteerd weggelo-
pen. We voelden ons zonder meer misbruikt.
K.B./D.P.: Is het al gebeurd dat jouw werk in 
een Vlaamse genealogie werd ingepast?
L.T.: Eén keer heeft het niet veel gescheeld. 
Willy Van den Bussche liep namelijk ooit 
met het idee rond om een tentoonstelling 
Ensor-Spilliaert-Tuymans te maken. 
Gelukkig is daar niets van in huis gekomen.
K.B./D.P.: Omdat jij het hebt tegengehouden?
L.T.: Dat bleek niet nodig. Het plan stierf  een 
stille dood. Ik wil geen kwaad woord zeggen 
over Willy Van den Bussche – ik heb name-
lijk mijn eerste museumtentoonstelling aan 
hem te danken – maar ik vind het een onza-
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lig idee om kunstenaars louter op grond 
van de regio waarin ze werkzaam zijn op 
één lijn te stellen. In 2010, toen een werk 
van mij bij het MAS werd ingewijd – Dead 
Skull, een grote mozaïek – werd ik door de 
Antwerpse Schepen van Cultuur Philip 
Heylen in een ‘Antwerpse traditie’ gesitu-
eerd die tot Rubens terugging. Het is totaal 
belachelijk en bovendien gevaarlijk om op 
die manier met het begrip traditie om te 
gaan. Alles wordt in lineaire schema’s en 
starre categorieën gepropt… maar wat mij 
het meest verontrust, is dat traditie met oor-
sprong wordt verward. 
K.B./D.P.: Omdat ze dan gezien wordt als een 
‘grond’ waarin we ‘geworteld’ zijn en steeds 
naar kunnen terugkeren?
L.T.: Ja. Alleen al de structuur van onze her-
innering, die uit louter brokstukken bestaat, 
maakt het onmogelijk om bij een oorsprong 
aan te knopen. Volgens mij kom je automa-
tisch in vormen van pseudoreligie of  bijge-
loof  terecht als je het tegendeel gelooft. 
K.B./D.P.: En als je ‘traditie’ definieert als de 
artistieke taal die je als kunstenaar erft zonder 
dat ze jou toebehoort of  een grond verschaft?
L.T.: Met die omschrijving zou ik kunnen 
leven. In dat geval ga je er immers van uit 
dat de traditie voortdurend bevraagd of  
onderzocht kan worden. Ik ontken bijvoor-
beeld niet dat mijn werk past in de geschie-
denis van het ‘westers beelddenken’. Ik kan 
me daar onmogelijk van losmaken. Maar 
het is dan wel belangrijk om te beseffen dat 
die traditie niet bij de landsgrenzen ophoudt. 
Je kan cultuur niet tot het lokale terug-
schroeven. Het is niet Antwerpen dat 
Rubens groot heeft gemaakt – het omge-
keerde is veeleer het geval.

4. Heimat

K.B./D.P.: In 1995 kaartte je met de tentoon-
stelling Heimat in de Zeno X Gallery 
(Antwerpen) het thema van het Vlaams-
nationalisme aan. Waarom? 
L.T.: Omdat mijn ‘buikgevoel’ me zei dat ik 
dat moest doen. Ik heb Heimat uit walging 
voor mijn eigen stad gemaakt, waar een op 
drie kiezers in 1994 op het extreemrechtse, 
oerconservatieve, separatistische en racisti-
sche Vlaams Blok had gestemd. Ik schaam-
de me dat ik Antwerpenaar was! Ik veraf-
schuwde de ranzigheid die met het succes 
van het Vlaams Blok tot uiting kwam, en die 
volgens mij trouwens nog altijd niet ver-
dwenen is.
K.B./D.P.: De opmars van het Vlaams Blok was 
voordien al begonnen. Op 24 november 1991 
– ‘Zwarte Zondag’ – had de extreemrechtse par-
tij in Antwerpen een monsterscore behaald. 
Waarom had je toen niet reeds uiting gegeven 
aan je ongenoegen? 
L.T.: Omdat ik allerminst een ambulance cha-
ser wil zijn. Er moest enige tijd overheen gaan 
vooraleer ik tot een zinvolle artistieke uit-
spraak kon komen. Zwarte Zondag markeer-
de de doorbraak van het Vlaams Blok, dat 
klopt, maar de verkiezingen van 1994 toon-
den aan dat de partij geen eendagsvlieg was 
– in tegenstelling tot wat velen gedacht had-
den. Dat tweede feit maakte het des te rele-
vanter om het thema op de agenda te zetten.
K.B./D.P.: Heimat omvat onder meer een aan-
tal werken waarin ‘iconische’ motieven van het 
Vlaams-nationalisme aan bod gebracht wor-
den: The Flag, Flemish Village, Yser Tower 
en A Flemish Intellectual. Waarom ging je 
keuze precies naar die beelden uit? 

L.T.: Omwille van het oubollige, ja regres-
sieve karakter van die beelden. Ik had ook 
een portret van de Antwerpse Vlaams 
Blokkopman Filip Dewinter kunnen schil-
deren, maar dat vond ik te voor de hand lig-
gend. In plaats daarvan leek het me veel 
spannender om motieven te kiezen waar-
van niemand het in zijn hoofd zou halen om 
ze op doek te brengen. Je kan je toch niet 
voorstellen dat iemand op het idee zou zijn 
gekomen om de Vlaamse Leeuw te schilde-
ren? Precies die onmogelijkheid leek me uit-
dagend. De IJzertoren koos ik omdat het een 
besmuikt Vlaams symbool is. De toren werd 
in 1930 opgericht als een pacifistisch 
monument om de Vlaamse gesneuvelden 
van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, 
maar groeide tijdens de jaren dertig uit tot 
de ontmoetingsplaats van de Vlaamse aan-
hangers van de Nieuwe Orde, die collabo-
reerden met nazi-Duitsland. De heimat-
schrijver Claes, die ik portretteerde, was 
trouwens een van de aanhangers van het 
Vlaams Nationaal Verbond. Flemish Village 
ten slotte vormde mijn reactie op een paar 
Vlaams Blokkers die mij ervan beschuldig-
den dat ik kunst maakte die louter voor 
‘enkelingen’ en niet voor iedereen was 
bedoeld. Als repliek besloot ik de Vlaamse 
idylle bij uitstek te schilderen: het Vlaamse 
dorp met kerktoren. 
K.B./D.P.: Flemish Village kan je niet alleen 
met de Vlaams-nationalistische ideologie, maar 
ook met de Vlaamse kunstgeschiedenis verbin-
den. Het schilderij doet onder meer denken aan 
de animistische kunst uit de jaren 30 van War 
Van Overstraeten en consoorten: schilderijtjes 
die vredige stilte en warme harmonie willen 
oproepen, maar door hun uitgeteerde koloriet 
soms in het tegendeel kantelen.
L.T.: Voor mij is belangrijk dat het beeld er 
totaal ongeloofwaardig en niet levensvat-
baar uitziet. Je moet voelen dat die dorpsi-
dylle niets met het echte leven te maken 
heeft. Om dat gevoel over te brengen heb ik 
me op vroege kleurreproductietechnieken 
geïnspireerd, waarbij verschillende kleuren 
over elkaar worden gedrukt, wat een weeïg 
en onecht effect oplevert. Ook het licht is 
compleet onnatuurlijk. Het verfoppervlak is 
bovendien gecraqueleerd. Het is alsof  het 
van binnenuit aan het afbrokkelen is. Het 
beeld krijgt daardoor iets necrofiels.
K.B./D.P.: Kan je toelichting geven bij de for-
mele keuzes die je maakte in The Flag, Yser 
Tower en A Flemish Intellectual?
L.T.: De vlag hangt er als een vod bij en is in 
een waas gehuld. In plaats van donker zwart 
en fel geel heb ik fletse kleuren gebruikt. De 
IJzertoren is niet als een monumentale con-
structie, maar als een wegdeemsterend sil-
houet afgebeeld. De toren zit bovendien 
geprangd tussen twee gele kleurbanen en is 
omgeven door een bruinige kleur die aan 
militaire uniformen doet denken. Het beeld 
van Ernest Claes is totaal uitgehold. De ogen 
van de geportretteerde zijn onzichtbaar, ze 
zitten achter witte brillenglazen verstopt; de 
kop is een onwerkelijke karikatuur. Ik heb al 
die motieven op zo’n manier geschilderd dat 
je hun holheid en leegheid voelt.
K.B./D.P.: In de vijf  andere werken van de 
Heimat-reeks – Bossom, Fingers, Home Sweet 
Home, Resentment en Heimat (Television) – 
heb je je niet van iconische motieven bediend. Je 
kan die beelden nauwelijks met het Vlaams-
nationalisme associëren.
L.T.: Die werken betreffen gevoelens en idee-
en die de voedingsbodem vormen voor een 
nationalistische ideologie. In Bossom heb ik 
de torso van een zwangere vrouw geschil-
derd die een Dirndl draagt, de folkloristische 
Beierse klederdracht. Het ging me om de 
‘katholieke’ topos van de ‘vrouw als oor-
sprong van het leven’ – een allusie op de 
sterke katholieke onderstroom die binnen 
de Vlaamse beweging bestond – maar ook 
het infantiele van het beeld was belangrijk; 
de vormen en de rozige en witte tinten doen 
aan slabbetjes en babybillen denken. De 
bleke schaduw van een sfeerlamp, die op 
een tafel staat, vormt het onderwerp van 
Home sweet home; het ging me in dat doek 
om het ambigue verlangen om ‘thuis’ te 
zijn. Heimat (Television) gaat terug op mijn 
herinneringen aan de beruchte documen-
tairereeks van Maurice De Wilde over het 
Belgische collaboratieverleden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Mij waren de talloze 
door De Wilde geïnterviewde vrouwen met 
brillen met zware monturen en dikke glazen 
bijgebleven, terwijl je achter hen op de 
schouw steevast een keramisch schildje met 
een Vlaamse leeuw zag staan… In Fingers – 
een gigantische close-up van twee vingers 

– was het me te doen om het akelige gevoel 
van nabijheid. In Resentment ten slotte 
focuste ik op het gezicht van een man met 
vage gelaatstrekken en een indringende 
blik, dat achter een kabbelend wateropper-
vlak opdoemt: een beeld dat bol staat van 
pathos en valse heroïek.
K.B./D.P.: Enerzijds gebruik je dus belegen 
beelden die onlosmakelijk met het Vlaams-
nationalisme verbonden zijn, anderzijds bestaat 
Heimat uit werken die weliswaar als een meta-
commentaar op het Vlaams-nationalisme kun-
nen worden begrepen, maar door hun openheid 
en ambiguïteit ook een andere lectuur mogelijk 
maken. Heb je ooit overwogen om die open 
benadering in de volledige reeks voor te staan? 
L.T.: Neen, want ik vond dat ik er niet onder-
uit kon om een beeldende omgang te ontwik-
kelen met die holle en gedateerde iconen – de 
Vlaamse vlag, de IJzertoren en het Vlaams 
dorp. Evident was die stap niet; ik heb er lang 
over gedaan vooraleer ik dat aandurfde – net 
zoals ik in het begin van mijn kunstenaar-
schap een hele poos het onderwerp van de 
Tweede Wereldoorlog in het vizier had geno-
men alvorens ik tot werken als Our New 
Quarters (1986), Schwarzheide (1986) en 
Gaskamer (1986) kon komen.

5. De ontvangst van Heimat

K.B./D.P.: Reeds in het jaar dat ze voor het 
eerst tentoongesteld werden, 1995, werden 
Flemish Village en Yser Tower aangekocht 
door de Vlaamse Gemeenschap. Hoe schat jij de 
betekenis van die aankoop in?
L.T.: Om eerlijk te zijn: niet zo positief. 
K.B./D.P.: Waarom niet?
L.T.: Omdat ik weet wat er vervolgens met 
die werken gebeurd is – of  althans met een 
ervan, Flemish Village. Dat schilderij heeft 
onder meer in het bureau van Bert Anciaux 
gehangen toen die van 1999 tot 2002 
namens VU&ID21 – het samenwerkings-
verband van de Volksunie met Anciaux’ 
vernieuwingsbeweging ID21 – Vlaams 
Minister van Cultuur was. Nadien is het 
terechtgekomen in de Belgische ambassade 
in Berlijn. Ik vind dat merkwaardig. 
K.B./D.P.: Waarom?
L.T.: Als een werk in het kantoor van de 
Minister hangt, kan slechts een kleine scha-
re partijgetrouwen het werk zien. Het was 
mijns inziens een poging om het werk te 
neutraliseren.
K.B./D.P.: Anciaux was zich inderdaad bewust 
van wat er in Heimat op het spel stond, getuige 
het volgende citaat uit zijn inleiding in de cata-
logus van Mwana Kitoko, jouw tentoonstel-
ling in het Belgische paviljoen tijdens de 
Biënnale van Venetië in 2001: ‘Tuymans 
heeft ooit de IJzertoren geschilderd, en een 
Vlaams dorp, dat weet ik en als ik me niet vergis 
ook nog Vlaamse koppen. De geschilderde 
IJzertoren heeft de Vlaamse Gemeenschap 
gekocht, de echte subsidieer ik als cultureel erf-
goed waaraan we in het heden nieuwe invals-
hoeken willen geven.’ Het citaat geeft in onmis-
kenbare bewoordingen het spanningsveld weer 
dat Heimat oproept. 
L.T.: De spanning was in elk geval te snijden 
tijdens de opening van de Biënnale. Ik heb 
toen geïnsisteerd dat er naast een Vlaamse 
ook een Belgische vlag op het paviljoen zou 
worden gehesen. Daar was Anciaux duide-
lijk niet mee opgezet. 
K.B./D.P.: Anciaux blijkt niet alleen gevoelig 
voor de kritische inzet van Heimat, zijn omgang 
met jouw werk is in feite agressief. Terwijl jij de 
IJzertoren schildert om de extreem problemati-
sche lading van dat bouwwerk aan te kaarten, 
geeft de Minister laconiek te kennen dat hij dat 
monument ‘subsidieert’. Als provocatie kan dat 
tellen.
L.T.: Het was niet de enige vorm van agres-
sie die me in die tijd te beurt viel. Ik ben bij-
voorbeeld ook op nachtelijke scheldtele-
foons van Vlaams-Blokkers getrakteerd. 
K.B./D.P.: Eigenlijk kan je dus stellen dat de 
Vlaams-nationalisten jouw Heimat-reeks het 
best begrepen hebben.
L.T.: Absoluut. Natuurlijk was het de bedoe-
ling dat zij zich zouden aangesproken voe-
len. Ik heb die reacties uitgelokt en vervol-
gens heb ik ze ook gekregen. Voor mij 
bewijst het dat mijn strategie gewerkt heeft.
K.B./D.P.: Flemish Village en Yser Tower zijn 
inmiddels door de Vlaamse Gemeenschap in 
bruikleen gegeven aan het M HKA. Hoe functi-
oneren die beelden als ze los van de reeks worden 
gepresenteerd?
L.T.: Het is goed dat het M HKA twee werken 
uit de reeks kan tonen, maar het is spijtig 
dat het twee schilderijen zijn waarin mani-

screenshot van de pagina met het werk ‘Flemish Village’ op www.muhka.be

uit de catalogus ‘Luc Tuymans. Heimat’, La Salle Blanche. Musée des Beaux-Arts, Nantes, 1995, z.p.
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fest wordt verwezen naar het Vlaams-
nationalisme. Het Musée des Beaux-Arts in 
Nantes — waar de reeks Heimat na de eerste 
presentatie in Zeno X Gallery in Antwerpen 
getoond werd – heeft wat dat betreft een 
interessantere keuze gemaakt door A 
Flemish Intellectual – het portret van Ernest 
Claes – en Fingers te verwerven. 
K.B./D.P.: Is het niet vreemd dat het portret 
van Ernest Claes door een Frans museum is 
aangekocht? Weet iemand in Frankrijk wie 
Ernest Claes was?
L.T.: Niemand! Haast iedereen denkt dat het 
om Sigmund Freud gaat als ik A Flemish 
Intellectual in het buitenland toon, maar ik 
struikel daar niet over. Voor mij gaat het 
erom dat beide werken een krachtig en bete-
kenisvol duo vormen. In mijn tentoonstel-
ling in de Menil Collection heb ik ze dan ook 
opnieuw naast elkaar gepresenteerd. In 
mijn solotentoonstelling in Haus der Kunst 
(München, 2008) heb ik The Flag met 
Resentment gecombineerd, en er enkele 
schilderijen naast gehangen die geen deel 
uitmaakten van Heimat. Ik vind het soms 
zinvol om werken van een andere context te 
voorzien.
K.B./D.P.: Je zou er echter ook naar kunnen 
streven om de reeks in zijn geheel samen te hou-
den. 
L.T.: Dat heb ik bewust nooit willen doen. Ik 
vind het onzinnig om te eisen dat mijn reek-
sen samenblijven. Hoe meer ze over de globe 
verspreid zijn, hoe liever ik het heb… maar 
ik moet er wel meteen bij zeggen waarom ik 
er zo over denk: ik vind het namelijk belang-
rijk dat men uitgedaagd wordt om de reeks 
opnieuw samen te brengen. Ik begrijp niet 
dat het M HKA nooit een poging heeft 
ondernomen om de Heimat-reeks opnieuw 
in zijn geheel te presenteren. 
K.B./D.P.: Op de site van het M HKA wordt de 
reeks als volgt toegelicht: ‘Vlaams dorp kadert 
in de Heimat-serie uit 1995, waarin Tuymans 
naast een oervlaams dorp ook de IJzertoren en 
de Vlaamse leeuw afbeeldt.’ De schilderijen zon-
der Vlaams-nationalistische iconen blijven 
onvermeld. 
L.T.: Dat is typisch. Men onthoudt enkel de 
spectaculaire highlights van een tentoon-
stelling. De werken die gebaseerd zijn op de 
Vlaams-nationalistische iconen hebben de 
gemoederen het meest verhit en zijn dus in 
eenieders geheugen gegrift. De rest wordt 
vergeten. Dat betreur ik.
K.B./D.P.: Op de betreffende webpagina van het 
M HKA valt nog iets anders op: de titels worden 
– anders dan in alle andere catalogi, incluis de 
eentalig Franse publicatie van het Musée des 
Beaux-Arts te Nantes – in het Nederlands 
gespeld: Vlaams dorp en IJzertoren.
L.T.: Dat weet ik. Ik heb de indruk dat er een 
nieuwe wind waait in het M HKA. Dat de 
titels van mijn werken nu plots per se in het 
Nederlands moeten, lijkt me een teken aan 
de wand.
K.B./D.P.: Hoe ga jij daarmee om? Heb je daar 
tegen geprotesteerd? 
L.T.: Neen, want ik kan me niet met alles 
bezighouden, maar het spreekt vanzelf  dat 
dit voor mij niet door de beugel kan. Men 
mag best een vertaling toevoegen, maar de 
originele titels moeten gerespecteerd wor-
den – en die luiden tot nader order Flemish 
Village en Yser Tower.

6. N-VA

K.B./D.P.: Jij hebt je in het verleden verschillen-
de keren ongezouten over het Vlaams-
nationalisme uitgelaten. Dat deed je doorgaans 
iets minder genuanceerd dan in je beeldend werk.
L.T.: Je moet mijn persoonlijke opinies en 
mijn werk van elkaar onderscheiden. Ik ben 
mijn werk niet. Ik hoop dat mijn werk iets 
helderder is dan ikzelf.
K.B./D.P.: Als in het gesprek met Juan Vicente 
Aliaga de Heimat-reeks ter sprake komt, zeg je 
bijvoorbeeld: ‘Fascism also has a cultural basis. 
It goes beyond politics, because politics is about 
compromises, about life. Nationalism is uncom-
promising.’ Je gebruikt er fascisme en nationa-
lisme haast als synoniemen. Is zulke stelling 
verdedigbaar?
L.T.: Ik doe af  en toe een impulsieve uit-
spraak in een interview. Het probleem is dat 
veel journalisten enkel dat soort uitspraken 
afdrukken. 
K.B./D.P.: Recenter heb je verschillende keren 
in dezelfde zin naar de N-VA uitgehaald. Zijn 
dat soort uitlatingen niet contraproductief?
L.T.: Dat zijn ze vast en zeker. 
K.B./D.P.: Waarom doe je dat dan?
L.T.: Omdat ik het niet kan laten! Ik word af  

en toe door journalisten opgebeld om mijn 
mening te ventileren – bijvoorbeeld over de 
N-VA – en wie mijn mening vraagt, kan ze 
krijgen. Het is gewoon sterker dan mezelf. 
Eén keer – tijdens de perscampagne naar 
aanleiding van mijn tentoonstelling in 
Bozar te Brussel (2011) – heb ik zelf  een 
aantal journalisten gecontacteerd omdat ik 
vond dat er dringend klare wijn over de 
N-VA moest worden geschonken. Ik vind 
namelijk dat die partij doelbewust verwar-
ring sticht.
K.B./D.P.: In welke zin?
L.T.: De N-VA stelt een zogenaamde ‘veran-
dering’ in het vooruitzicht, maar ze verzuimt 
erbij te vertellen wat de inhoud daarvan is 
en wat de gevolgen ervan zullen zijn. Volgens 
mij komen de voorstellen van de N-VA op 
een rechtse omwenteling neer, eerder op een 
vernauwing dan op een verandering. Ik heb 
dat in gesprekken met journalisten al meer-
maals uitgebreid toegelicht, maar jammer 
genoeg wordt mijn betoog steevast tot spec-
taculaire oneliners gereduceerd.
K.B./D.P.: Waaraan lees jij die rechtse omwen-
teling af?
L.T.: De N-VA staat een neoliberale politiek 
voor, die tot de ontmanteling van de sociale 
zekerheid kan leiden. Dat is niet het enige 
wat me stoort. Ik vind het bijvoorbeeld vre-
selijk dat de N-VA armoede als een ziekte 
bestempelt. Of  neem de manier waarop de 
N-VA met migranten omgaat. De Antwerpse 
N-VA-Schepen voor Sociale Zaken, Wonen, 
Diversiteit en Inburgering Liesbeth Homans 
besliste om 250 euro inschrijvingsgeld te 
vragen aan mensen die zich aan het 
Antwerpse vreemdelingenloket willen 
inschrijven, terwijl dat regelrecht tegen de 
Europese wetgeving ingaat. Alleen al het 
politieke dilemma dat aan zo’n maatregel 
ten grondslag ligt – welk soort vreemdeling 
willen we, een bemiddelde of  een onbemid-
delde? – vind ik gruwelijk. Of  herinner je hoe 
de immer mager wordende leider van de 
N-VA – in zijn hoedanigheid als Burgemeester 
van Antwerpen – de Antwerpse procureur 
Herman Dams bijtrad. Dams had voorge-
steld om mensen aan te sporen hun buren te 
verklikken als blijkt dat zij zich verplaatsen 
in een wagen die ze niet kunnen betalen – 
want dat betekent meer dan waarschijnlijk 
dat het om drugsdealers gaat. Dat vond De 
Wever een prima idee! In wat voor een 
samenleving komen we terecht als dat soort 
praktijken wordt gepropageerd? Om nog te 
zwijgen van de systematische manier waar-
op de N-VA Wallonië stigmatiseert. Kennen 
we dat zondebokmechanisme niet al langer? 
Is dat geen oud politiek model? 
K.B./D.P.: Hoe kijk jij aan tegen de migratie 
van het kiezerspotentieel van het Vlaams 
Belang naar de N-VA?
L.T.: Heel somber. Mij ga je immers niet wijs-
maken dat die kiezers plots een ander stel 
hersenen hebben gekregen. Ik heb er als een 
van de eersten voor gewaarschuwd dat de 
N-VA erger is dan het Vlaams Belang. De 
voormalige burgemeester van Antwerpen 
Patrick Janssens kwam na zijn verkiezings-
nederlaag in 2012 voor de camera’s vertel-
len dat mijnheer De Wever het Vlaams nati-
onalisme een democratisch gelaat heeft 
gegeven. Hij bedoelde dat positief. Het is een 
mening die ik allerminst deel.  
K.B./D.P.: Je kan toch niet ontkennen dat er 
verschillen zijn tussen het Vlaams Belang en de 
N-VA?
L.T.: Die verschillen zijn er zeker, maar ik 
vind het belangrijk om ook de verontrus-
tende gelijkenissen tussen het discours van 
de N-VA en dat van het Vlaams Belang of  
andere extreemrechtse bewegingen uit het 
verleden te onderstrepen. Dat niet enkel ik 
die mening toegedaan ben, mag trouwens 
blijken uit de massale overstap van Vlaams 
Belangmandatarissen naar de N-VA! De 
N-VA schermt voortdurend met noties als 
‘gemeenschapszin’ en ‘lotsbestemming’. 
Wat gebeurt er als je dat soort concepten in 
beleid wil omzetten? Mijns inziens krijgen ze 
bij uitstek een politieke vertaling op het cul-
turele en linguïstische terrein: één cultuur, 
één taal. Dat is wellicht een van de redenen 
waarom de N-VA overhoop ligt met de cul-
turele sector, die zich daar totaal niet in her-
kent. Voor sommigen klinken termen als 
‘gemeenschapszin’ en ‘lotsbestemming’ 
misschien acceptabel, mij herinneren ze 
aan politieke denkbeelden die me koude ril-
lingen bezorgen.

Transcriptie: Wim Lievens
Redactie: Dirk Pültau

DIRK PÜLTAU

Afgelopen zomer organiseerde de vzw 
Kortrijk Vlaandert onder de gelijknamige 
kloeke titel een kunstwandeling langs wer-
ken van 33 hedendaagse kunstenaars – 27 
Vlamingen, 2 Brusselaars, 2 Walen en 2 
Nederlanders – samengesteld door 
Vlaanderens bekendste kunstblogster, de 
(Kortrijkzaanse) Hilde Van Canneyt. Een 
van de deelnemers aan de tentoonstelling 
was Leen Voet. Haar bijdrage Machteld & 
Adolf, 1302 (2013) – let op het ‘cijferana-
gram’ – bestond uit 38 bladen met kleur-
plaatjes die handmatig zijn ingekleurd in 
de kleuren van de Vlaamse leeuwenvlag: 
zwart en geel, variërend van lichtgeel tot 
geeloranje. De titel van de reeks verwijst 
naar de roman De leeuw van Vlaanderen 
(1838) van Hendrik Conscience, die zich 
afspeelt tegen de achtergrond van de 
Guldensporenslag (1302) en waarin de 
geliefden Adolf  en Machteld de hoofdper-
sonen zijn. Voets tekeningen vertellen 
Consciences verhaal niet na – de reeks 
heeft geen narratieve structuur – maar de 
meeste prenten roepen wel de romantische 
beeldvorming rond de Guldensporen slag 
voor de geest: prinsen en prinsessen, kaste-
len en burchten, geharnaste ridders, bijlen 
en zwaarden, en natuurlijk de onvermijde-
lijke ‘goedendag’ – het koningswapen van 
de Vlaamse helden van 1302. De niet-nar-
ratieve en associatieve ordening van de 
beelden nodigt uit om Machteld & Adolf, 
1302 los van het ‘bronverhaal’ te lezen.
 De titel van Voets werk bestaat uit een 
‘schuldige’ en een ‘onschuldige’ naam. 
‘Adolf ’, zo heet de grootste misdadiger 
van de westerse geschiedenis; ‘Machteld’ 
is weliswaar een bijzonder authentieke 
Vlaamse naam, maar je hoeft niet ‘ver-
brand’ te zijn om je dochter zo te noemen. 
Dezelfde ambivalentie vinden we in de 
beelden terug. Enerzijds zien we moord-
tuigen waarvan de gewelddadigheid 
amper door een laagje neomiddeleeuwse 
(Guldensporen)romantiek wordt bedekt. 
Anderzijds omvat de reeks sprookjesach-
tige motieven, die we weliswaar met 
Vlaams-nationalisme kunnen associë-
ren, maar die we evenzeer als stukjes van 
een fabuleuze droomwereld kunnen 
begrijpen. Tussen het Guldensporen-
geweld en de ridderromantiek heeft Leen 
Voet echter nog een ander soort plaatjes 
ingeschoven. Het gaat om motieven die 
opvallen door hun ideologische neutrali-
teit: een kuikentje, een boom… In hun 
volstrekte onschuld en alledaagsheid 
kunnen deze beelden aan geen enkele 
(regionale, nationale) identiteit of  gezind-
te worden gelinkt. Toch worden ook deze 
prenten, net als de heroïsche en de 
romantische plaatjes, met het geel-zwarte 
kleurenpalet van de Vlaamse vlag opge-
vuld. Ook de kippen, de hond, de bomen, 
de bloemen en de planten zijn dus zuiver 
Vlaams. Het zijn deze neutrale motieven 
die de betekenis van de reeks op een sub-
tiele manier bepalen. In plaats van een 
ironisch commentaar op de klassieke 
‘Vlaams-nationalistische’ iconen ontpopt 
Machteld & Adolf, 1302 zich tot een alle-
gorie van een volstrekt onafhankelijk en 
cultureel homogeen Vlaanderen. Dat 
Vlaanderen volledig geel-zwart uitslaat – 
dat ‘Vlaanderen vlaandert’ – is even nor-
maal geworden als de blauwe kleur van 
de lucht of  het frisse groen van het gras.
 Machteld & Adolf, 1302 kan worden 
gezien als een reflectie op praktijken die 
sinds het ontstaan van de Vlaamse 
Gemeenschap schering en inslag zijn. In 
de jaren 90 zorgde Johan Sauwens, de 
toenmalige Volksunie-Minister voor 
Verkeerswezen, voor een letterlijke ‘ver-
vlaamsing’ door de palen van de verkeers-
lichten geel-zwart te laten verven. Met 
klem ontkende de Minister dat die ingreep 
door politieke voorkeuren zou zijn ingege-
ven. Het zou gewoon wetenschappelijk 
bewezen zijn dat de geel-zwartcombinatie 
de grootste zichtbaarheid garandeert. Iets 
onhandiger zijn de recente pogingen tot 

‘sluipende vervlaamsing’ die sinds de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen wer-
den ondernomen in enkele steden en 
gemeenten waar de N-VA in de bestuurs-
coalitie is gestapt. Bekend is bijvoorbeeld 
het ‘vriendelijke verzoek’ van de 
Kortrijkse Schepen van Economie Rudolf  
Scherpereel (N-VA) aan de eigenaars van 
het frituur Grand Place in Kortrijk om een 
Nederlandse naam te kiezen. In Aalst 
kondigde aantredend N-VA-Burgemeester 
Christoph d’Haese in oktober 2012 aan 
dat er werk zou worden gemaakt van 
meer Vlaamse leeuwenvlaggen in het 
Aalsterse straatbeeld en dat het logo van 
de Vlaamse leeuw op staatnaambordjes 
zou worden aangebracht – maatregelen 
die inmiddels op de lange baan zijn 
geschoven. Door de overdreven investe-
ring in symbolische details verraden deze 
recente voorstellen dat er een door een 
ideologie aangedreven verlangen in werk-
zaam is.
 Leen Voet bekijkt dit verlangen vanuit 
het perspectief  van diegene aan wie het 
wordt opgelegd. Ze doet dat bovendien 
door zich in de rol te verplaatsen van een 
kind dat – zogenaamd ‘spelenderwijs’ – 
een (Vlaamse) werkelijkheid ingelepeld 
krijgt. Het monsterlijke van de eis ver-
schijnt in de slaafse dwang van het 
inkleuren; maar het artistieke/kinderlijke 
subject pleegt ook verzet: de plaatjes wor-
den immers niet zomaar geel en zwart 
gekleurd. Stukjes van de sjabloonfiguren 
worden met lichtgeel of  geeloranje in 
plaats van correct leeuwenvlaggeel inge-
vuld. Het kind is ongehoorzaam! Het 
heeft on-Vlaamse, afwijkende kleurtjes 
ingelast. In die armtierige sporen van 
‘artistieke gevoeligheid’ weerklinkt als-
nog de amechtige schreeuw van een ver-
nederde en gekwetste kinderziel: neen, ik 
wil deze wereld niet.

Vlaamse kuikentjes
Over Machteld & Adolf, 1302 (2013) van Leen Voet

Leen Voet

uit ‘Machteld & Adolf, 1302’, 2013, nrs. 12 en 23
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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 October 2014 and 1 April 2015.

              

              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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The work of a body as art. 
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Mondriaan en het kubisme – Parijs 1912-1914
CAREL BLOTKAMP

Goed idee van het Gemeentemuseum in 
Den Haag om een tentoonstelling te wijden 
aan Mondriaans kubistische werk, ontstaan 
tijdens zijn eerste verblijf  in Parijs van begin 
1912 tot de zomer van 1914. Weliswaar 
kwam dat twee jaar geleden ook redelijk uit-
gebreid aan bod op de tentoonstelling over 
zijn Parijse jaren in het Centre Pompidou, 
maar daar raakte het toch wat in de ver-
drukking ten opzichte van de iconische 
abstracte schilderijen die hij tijdens zijn veel 
langere, tweede verblijf  in Parijs maakte, 
tussen 1919 en 1938. Op de Haagse ten-
toonstelling is de aandacht exclusief  gericht 
op de eerste periode, waarin Mondriaan uit 
de beschutting van het provinciaalse 
Amsterdam trad en zich in de uiterst com-
petitieve Parijse kunstwereld waagde. De 
nieuwe omgeving inspireerde hem enorm. 
In een tijdsbestek van nauwelijks tweeën-
half  jaar maakte hij zo’n veertig schilderij-
en, die een revolutionaire ontwikkeling te 
zien gaven en hem in de voorste gelederen 
van de avant-garde deden belanden. 
 In Den Haag is iets minder dan de helft 
van deze productie bij elkaar gebracht, uit 
een particuliere collectie en een tiental 
musea in Duitsland, Spanje, de Verenigde 
Staten, Zwitserland en Nederland. Dat is 
een prestatie, gegeven de kostbaarheid en de 
kwetsbaarheid van de schilderijen, die het 
bruikleenverkeer bemoeilijken. Wat het ten-
toonstellingsconcept nog belangwekkender 
maakt is de confrontatie van Mondriaans 
werk met dat van een aantal collega’s in 
wier kringen hij in de jaren 1912-1914 ver-
keerde, zowel in Parijs als bij tussentijds 
bezoek aan Nederland. Daarmee wordt voor 
het eerst in tentoonstellingsvorm ook de 
context belicht waarin zijn kubistische 
kunst tot stand kwam. 
 Van een tentoonstelling met deze speci-
fieke invalshoek mag je verwachten dat ze 
Mondriaans verhouding tot het kubisme 
zoveel mogelijk met visuele middelen inzich-
telijk maakt. Kijken en vergelijken, daar 
gaat het om. Korte zaalteksten kunnen de 
bezoekers wegwijs maken, voor de meer 
studieuzen onder hen kan de catalogus een 
verdere verdieping van het onderwerp bie-
den; maar het welslagen van de onderne-
ming hangt toch vooral af  van een heel pre-
cieze, doelgerichte keuze van werken en een 
heldere inrichting van de zalen. Idealiter 
geven tentoonstelling en catalogus teza-
men, niet schools maar op een wijze die oog 
en geest prikkelt, antwoord op een aantal 
cruciale, tegelijk nogal voor de hand liggen-
de vragen. Hoe, wanneer en waar leerde 
Mondriaan het kubisme kennen? Welke 
kubistische kunstwerken heeft hij, in Parijs 
of  elders, in het echt kunnen zien, welke 
eventueel via afbeeldingen, en wat heeft hij 
over het kubisme kunnen lezen? Wat deed 
hij met die kennis: welke invloed had het 
kubisme op zijn werk, zowel stilistisch als 
thematisch, en op zijn ideeën over kunst, 
niet alleen op korte maar eventueel ook op 
langere termijn? Wat was zijn persoonlijke 
bijdrage aan het kubisme? Kwamen er tege-
lijkertijd nog impulsen van andersoortige 
stromingen? En heeft hij met zijn kubisti-
sche werk op zijn beurt weer invloed gehad 
op collega’s, in Parijs of  in zijn geboorte-
land? 

De tentoonstelling

Op papier leek Mondriaan en het kubisme: 
Parijs 1912-1914 een veelbelovend project. 
In de praktijk stelt het echter zwaar teleur. 
Aan een serieuze beantwoording van de 
genoemde vragen is het Gemeentemuseum 
niet toegekomen; noch het algemene 
publiek, noch de meer gespecialiseerde en 
wetenschappelijk geïnteresseerde bezoeker 
is naar mijn indruk veel wijzer geworden 
van de tentoonstelling. Dat komt in de eer-
ste plaats door de problematische selectie 
van werken, zowel van Mondriaan zelf  als 
van de kunstenaars om hem heen. Als uit-
gangspunt hebben de organisatoren ervoor 
gekozen om Mondriaans eerste soloten-
toonstelling te reconstrueren, die in 1914 
bij kunsthandel Walrecht in Den Haag 
plaatsvond, precies honderd jaar geleden 

dus. Dat is bijna gelukt; uiteindelijk zijn 
veertien van de zeventien kubistische schil-
derijen die de schilder daar toonde opnieuw 
bij elkaar gebracht. Ze zijn echter bepaald 
niet representatief  voor Mondriaans eerste 
Parijse periode als geheel. Hij liet bewust de 
soms wat moeizaam ogende, onderling 
nogal verschillende pogingen om zich de 
kubistische beeldtaal eigen te maken uit de 
eerste een à anderhalf  jaar weg en nam 
alleen het rijpere kubistische werk uit 
1913-1914 op. Mondriaan gaf  dus zelf  al 
in 1914 een sterk gekleurde terugblik op 
zijn Parijse werk.
 Het Gemeentemuseum had dat beeld 
kunnen corrigeren of  ten minste nuance-
ren door een ruime en adequate keuze uit 
het vroege kubistische werk, maar het lijkt 
wel of  alle denkwerk en energie, evenals alle 
beschikbare financiële middelen, uitgeput 
waren van zodra het bruikleen van de schil-
derijen van de Walrechttentoonstelling was 
verzekerd. Zelfs uit het rijke eigen bezit (bui-
ten twee van de ‘Walrechtschilderijen’ bezit 
het Gemeentemuseum nog een tiental 
andere kubistische schilderijen van 
Mondriaan) is slechts een willekeurig ogen-
de greep van drie werken gedaan. Zo ont-
breekt het allereerste schilderij waarin de 
invloed van het kubisme zichtbaar is, het 
grote uit blauwgroene en paarsviolette 
driehoeken opgebouwde Duin dat in de 
zomer van 1911 is ontstaan. Mondriaan 
woonde toen nog in Nederland en had net 
op een tripje naar Parijs zijn eerste indruk-
ken opgedaan van het aldaar steeds popu-
lairder wordende kubisme. Met dit schilderij 
had de tentoonstelling natuurlijk moeten 
beginnen. Het bevindt zich als semiperma-
nent bruikleen in het Guggenheim Museum, 
maar behoort officieel nog steeds tot de col-
lectie van het Gemeentemuseum en had 
simpelweg kunnen worden toegevoegd aan 
het transport van de uit New York geleende 
schilderijen. Andere voor het verhaal belang-
rijke vroege kubistische werken uit eigen 
bezit zijn eveneens weggelaten (enkele han-
gen elders in het museum in de vaste opstel-
ling gewijd aan De Stijl), net als trouwens 
sleutelstukken in buitenlandse collecties 
zoals Zee en Bomen, beide uit 1912. 
Onbegrijpelijk is ook dat de grote ovale 
Compositie uit 1914 van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam ontbreekt, mis-
schien wel het mooiste schilderij dat 
Mondriaan in zijn eerste Parijse periode heeft 
gemaakt. Het zou een perfecte afsluiting van 
de tentoonstelling hebben gevormd.
 De getoonde werken van Mondriaan 
geven daarmee een onvolledig en aanvecht-
baar beeld van zijn Werdegang als kubist. 
Ronduit armetierig echter, en ook wel erg 
gemakzuchtig, is de selectie van werken van 
collega-kunstenaars die de context moeten 
bieden voor zijn ontwikkeling. Uit nabije 
musea in Keulen en Düsseldorf  is een vijftal 
schilderijen geleend van Picasso, Braque, 
Delaunay en Léger. Daarnaast heeft het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo een vroeg 
topwerk van Léger afgestaan, Nus dans la 
forêt uit 1911. Voor de rest heeft het 
Gemeentemuseum vrijwel uitsluitend geput 
uit eigen bezit en dat van de Triton 
Foundation, die er een vaste plek heeft. Uit 
het museum zijn twee op zichzelf  mooie 
Picasso’s uit 1910 en 1913 aanwezig, een 
tekening van Léger uit 1912, een schilderij 
van Herbin en enkele van Le Fauconnier, 
die nu wordt beschouwd als een kubist van 
het tweede garnituur, maar die destijds zeer 
invloedrijk was en internationaal hoog 
werd aangeslagen. De Triton Foundation, 
die grossiert in grote namen, maar niet in 
goede werken van grote namen, draagt een 
klein schilderij van Braque uit 1910/11 bij, 
en verder een schilderij en een houtskool-
krabbel van Léger, een penseeltekening van 
Delaunay, een paar schetsen van Picasso en 
een in dit verband niet erg passend, want te 
laat schilderij van hem uit 1914/17, enkele 
nog minder passende kleine werken op 
papier van de futuristen Balla, Boccioni en 
Severini, en een abstracte gouache van 
Kupka.
 Het is, met permissie, een zootje ongere-
geld. Samen bevatten de twee collecties lang 
niet voldoende werken om het Parijse kubis-
me op niveau en in zijn gevarieerde ver-
schijningsvormen te representeren. Dat is 
geen schande, maar een tentoonstelling 

maak je nu juist om de beperkingen van je 
eigen collectie te overstijgen: je probeert 
overal vandaan werken te halen, die het 
verhaal zo goed mogelijk ondersteunen. In 
Den Haag gebeurt dat eigenlijk alleen met 
de Léger uit Otterlo en het schilderij 
L’Abondance (1910/11) van Le Fauconnier 
uit eigen bezit. Mondriaan zag deze beide 
doeken in juli 1911 in de geruchtmakende 
kubistenzaal op de Parijse Salon des 
Indépendants, waarna hij het genoemde 
Duin schilderde. 
 De selectie van het werk van Nederlandse 
kunstenaars met wie Mondriaan omging en 
exposeerde, in Amsterdam, Domburg en 
Parijs, is nauwelijks beter. Op enkele bruik-
lenen van Jan Sluyters na zijn ze uitsluitend 
geput uit de collectie van het Gemeente-
museum. Weliswaar zijn Leo Gestel, Jacoba 
van Heemskerck en Lodewijk Schelfhout 
daarin goed vertegenwoordigd met kubis-
tisch werk, maar om de relatie tot 
Mondriaans kubisme te verhelderen had 
men er verstandig aan gedaan om bepaalde 
schilderijen uit andere museale of  particu-
liere collecties te lenen; in het geval van 
Gestel bijvoorbeeld een van de drie mooie 
landschappen uit 1913, die het Stedelijk 
Museum in Amsterdam bezit. Van Jacoba 
van Heemskerck zou het bosgezicht uit 
Museum Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam een goede pendant van 
Mondriaans boomstudies uit 1912/13 zijn 
geweest, en nog beter ware het spectaculai-
re, bijna abstracte schilderij Baum dat in 
1913 op de Herbst salon in Berlijn werd 
getoond en dat een jaar of  acht geleden uit 
het niets opdook op een veiling in 
Amsterdam. Zelfs uit de eigen collectie had 
men scherper kunnen kiezen, en bijvoor-
beeld een van de twee bosgezichten uit 
1913 van Van Heemskerck kunnen tonen.
 Voor Otto van Rees geldt hetzelfde. Op de 
tentoonstelling staat om onverklaarbare 
redenen alleen een kubistische sculptuur 
uit 1911. Er hangt geen enkel schilderij, 
terwijl het Gemeentemuseum een goed 
kubistisch landschap van hem uit 1912 
bezit en enkele voor Mondriaan relevante 
vroege kubistische figuurstukken uit 
1911/12 voorhanden zijn in het Centraal 
Museum in Utrecht. Van zijn vrouw Adya 
van Rees (die model stond voor een kubis-
tisch vrouwenportret van Mondriaan uit 
1912) wordt slechts een curieus gebor-
duurd miniatuurtje van onduidelijke datum 
getoond. Verder een paar kleine, hoekig 
gestileerde tekeningen van Jan Toorop, en 
een glas-in-loodraam van Thorn Prikker uit 
1910 dat niets met kubisme in het alge-
meen en Mondriaans kubisme in het bijzon-
der te maken heeft. Van de Parijse 
Nederlanders met wie Mondriaan bevriend 
was, ontbreken Peter Alma, wiens werk een 
tijdlang veel verwantschap met het zijne 
vertoonde, Jacob Bendien, die als eerste 
landgenoot abstracte schilderijen maakte, 
en de curieuze symbolistische fauvist Jean 
Verhoeven. Het werk van de twee laatstge-
noemden staat op het oog wat verder af  van 
Mondriaans kunst, maar in hun artistieke 
opvattingen stonden zij hem waarschijnlijk 
nader dan menig kubist.
 De gebrekkige samenstelling van de ten-
toonstelling werkt door in de presentatie. 
Omdat ervoor gekozen is om de schilderijen 
van de Walrechttentoonstelling bij elkaar te 
plaatsen, wordt het vergelijken van 
Mondriaans werk met dat van zijn Franse en 
Nederlandse collega’s vrijwel onmogelijk 
gemaakt. Het komt zegge en schrijve slechts 
tweemaal voor dat een schilderij van hem 
naast dat van een andere kunstenaar te zien 
is, en alleen de combinatie met een Schelfhout 
(van beide een Landschap met bomen uit 
1912) is echt verhelderend en overtuigend.
 Mondriaan en het kubisme 1912-1914 
maakt helaas niet waar wat de titel belooft. 
Zo’n tentoonstelling heeft alleen kans van 
slagen als ze zorgvuldig wordt voorbereid, 
bij voorkeur in coproductie met een of  twee 
vooraanstaande buitenlandse musea die 
zelf  een belangrijke kubistenverzameling 
hebben, waarbij men gezamenlijk prestige 
en financiële middelen kan inzetten om de 
juiste bruiklenen van elders te verkrijgen. 
Het resultaat is een tentoonstelling zoals ze 
helaas wel vaker in Den Haag te zien zijn, 
gesierd met een verleidelijke titel of  een klin-
kende kunstenaarsnaam, maar slordig en 

overhaast gemaakt en duchtig aangelengd 
met werk uit de eigen collectie en die van de 
Triton Foundation: volume weegt blijkbaar 
zwaarder dan substantie. Geen wonder dat 
geen buitenlands museum zo’n tentoonstel-
ling wil hebben.

De catalogus

Van haastwerk getuigt ook de catalogus bij 
de tentoonstelling: een chaotische typogra-
fie, redactionele slordigheden en een drietal 
teksten die uiteindelijk meer om het onder-
werp heen draaien dan het bij de kop pak-
ken. In plaats van een essay dat Mondriaans 
verhouding tot het kubisme gedetailleerd 
beschrijft en interpreteert (en dus probeert 
om de hierboven gestelde vragen te beant-
woorden) biedt de publicatie een Chronologie 
1911-1914 door Hans Janssen, Mondriaan-
kenner en hoofdconservator van het muse-
um. Ze voegt nieuwe gegevens toe aan de 
‘Documentary Chronicle’ die Joop Joosten 
in 1998 in zijn deel van de oeuvrecatalogus 
van Mondriaan publiceerde, maar is metho-
disch incoherent omdat ze niet alleen feiten, 
maar ook veronderstellingen bevat met een 
grotere of  kleinere, soms wel heel kleine, 
graad van waarschijnlijkheid. Er wordt 
bovendien herhaaldelijk geciteerd uit latere 
teksten van Mondriaan (waarin hij terug-
blikt op zijn kubistische werk) alsof  deze 
objectief  de realiteit van de jaren 1912-
1914 zouden beschrijven, terwijl toch evi-
dent is dat ze sterk gekleurd zijn door de 
voorstelling die hij achteraf  aan de buiten-
wereld wilde geven van zijn gestage, recht-
lijnige evolutie naar de abstractie, met 
Picasso als de belangrijkste inspirator.
 De catalogus bevat verder een kort artikel 
over de relatie tussen Mondriaan en de com-
ponist Jakob van Domselaer, en ten slotte 
een uitvoerig deel waarin de zeventien schil-
derijen van de Walrechttentoonstelling stuk 
voor stuk worden behandeld. Deze lemma’s 
gaan voornamelijk over materiaaltechnisch 
onderzoek dat naar de schilderijen is gedaan. 
Er wordt echter ook enige aandacht besteed 
aan Mondriaans onderwerp  keuze en de 
tekeningen waarop hij zich mogelijk heeft 
gebaseerd. Dat is een interessant punt. De 
schilderijen uit 1912-1914 doen welis-
waar verregaand abstract aan, maar zijn 
allemaal toch nog op de observatie van 
objecten in de werkelijkheid gebaseerd. Er 
zijn uit die tijd enkele schetsboekjes 
bewaard gebleven (soms fragmentarisch), 
en een vijftiental grote tekeningen, deels op 
hetzelfde formaat als de schilderijen. Een 
aantal schetsboekbladen en grote tekenin-
gen, allemaal weer uitsluitend uit eigen 
bezit, is in de tentoonstelling opgenomen. 
Enkele uitzonderingen daargelaten verto-
nen Mondriaans werken op papier slechts 
drie motieven: zee en duin, bomen, en 
gevels en daken van huizen. Soms kan er 
een directe relatie worden gelegd tussen 
een schilderij en een tekening of  schets, 
vaak ook niet: er is, denk ik, veel schetsma-
teriaal verloren gegaan bij verhuizingen of  
opruiming van het atelier.
 Die leemte meent Hans Janssen op te kun-
nen vullen door veel oudere, nog in 
Nederland ontstane tekeningen aan te wij-
zen als uitgangspunt voor bepaalde schilde-
rijen. Hij gaat daarmee door op een sugges-
tie van Joop Joosten die in de oeuvrecatalogus 
Compositie II uit 1913 een ‘kubistische 
interpretatie’ noemt van een aquarel van 
een bomenrij met boerderij aan het Gein uit 
circa 1905-1907. Janssen herkent nu in 
andere kubistische composities onder ande-
re de aquarel Hooimijt uit 1897/98 en de 
grote tekening Dennenbos uit circa 1906. 
Hij beroept zich daarbij op een brief  van 
Mondriaan aan de verzamelaar Slijper uit 
1919 waarin de kunstenaar een hoeveel-
heid oud werk te koop aanbiedt, die hij op 
zijn oude Parijse atelier heeft teruggevon-
den: ‘Ik heb nog 30 tekeningen, naakt, boo-
men, bloemen en ook eenige landschappen 
van heel vroeger uit Holland die ik als her-
innering aan mijn oude werk bewaarde.’ 
Verdere specificatie van die tekeningen geeft 
Mondriaan niet, en ook vermeldt hij niets 
over hun mogelijke functie als uitgangspunt 
voor kubistische composities. Dat lijkt me 
een wankele basis voor Janssens (en 
Joostens) interpretatie; des te wankeler 
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omdat bijvoorbeeld de aquarel Hooimijt 
nooit in bezit van Slijper is geweest, maar 
van Mondriaans oude vriend Van den Briel, 
die haar zeer waarschijnlijk al ruim vóór de 
Parijse tijd had verkregen.
 Het lijkt mierenneuken om kritiek te leve-
ren op zulke details, maar er ligt een nogal 
fundamenteel verschil in visie tussen 
Janssen en mij aan ten grondslag op 
Mondriaans werkwijze en kunstopvatting. 
Er is volgens mij geen enkel bewijs dat hij in 
zijn Parijse tijd oud werk uit Nederland 
actualiseerde en omzette in kubistische 
schilderijen. De schetsboeken en grote teke-
ningen geven aan dat hij onverminderd 
hechtte aan de directe observatie van de ste-
delijke of  natuurlijke omgeving waarin hij 
zich bevond. Bomen kon hij natuurlijk over-
al vinden, maar de gevels zijn Parijse gevels, 
en zee en duinen tekende hij op zijn zomerse 
uitstapjes naar Domburg in deze jaren. Dat 
typeert de realist die hij wilde zijn. Ander-
zijds stond die geobserveerde, vluchtige 
werkelijkheid voor iets dat veel groter en 
bestendiger was, en waarin Mondriaan 

conform zijn theosofische overtuiging ‘de 
wetten van het zijn’ werkzaam zag. In het 
kubisme vond hij kennelijk een adequate 
methode om daaraan uitdrukking te geven.
 In de Chronologie 1911-1914 citeert 
Janssen herhaaldelijk critici die Mondriaans 
inzendingen op Nederlandse tentoonstellin-
gen met diens theosofische levensbeschou-
wing in verband brachten; die was kenne-
lijk redelijk algemeen bekend. Hij vermeldt 
ook dat Mondriaan in 1914 op uitnodiging 
een artikel over kunst en theosofie schreef  
voor het tijdschrift Theosophia, dat uiteinde-
lijk werd geweigerd. Maar hij vermijdt de 
heikele vraag wat Mondriaans diepgaande 
interesse in het theosofische gedachtegoed 
dan wel voor de interpretatie van diens 
kubistische werk zou kunnen betekenen, en 
wat dat impliceert voor zijn positie binnen 
het kubisme. Hij stelt er evenmin een ande-
re interpretatie tegenover – dat zou ook 
belangwekkend zijn – behalve de meest 
algemene: dat het kubisme voor Mondriaan 
een doorgangshuis van figuratie naar 
abstractie is geweest.

Het is een eendimensionale Mondriaan die 
we in de Haagse tentoonstelling en catalo-
gus gepresenteerd krijgen. Er had zoveel 
meer in gezeten als men geprobeerd had om 
de complexiteit van het onderwerp duidelijk 
te maken. In de loop van 1911 raakte 
Mondriaan kennelijk in het kubisme geïnte-
resseerd, in eerste instantie waarschijnlijk 
door schriftelijke berichten van zijn Parijse 
contactpersonen Van Rees en Schelfhout, de 
vroegste Nederlandse kubisten, en door de 
verhalen van Sluyters en Gestel, die in het 
voorjaar een werkbezoek brachten aan de 
Franse hoofdstad. In mei verbleef  Mondriaan 
zelf  tien dagen in Parijs en bezocht er zoals 
eerder vermeld de Salon des Indépendants, 
waar werk van Le Fauconnier, Delaunay, 
Léger en andere kubisten van Montparnasse 
hing. Van de stichters van de nieuwe school, 
Picasso en Braque, zag hij voor zover bekend 
nog niets – zij werden door hun handelaar 
Kahnweiler weggehouden van de Parijse 
groepstentoonstellingen.
 Toch moet hij toen tot het inzicht zijn 
gekomen dat zich in de Parijse avant-garde 

een complete paradigmawisseling had 
voorgedaan en dat de ene na de andere vol-
geling van Matisse zich inmiddels tot 
Picasso had bekeerd. Die indruk werd beves-
tigd op de tentoonstelling van de Moderne 
Kunstkring in Amsterdam in het najaar van 
1911, waar althans enkele vroege kubisti-
sche werken van Picasso en Braque werden 
getoond. Mondriaans eerste schuchtere 
experimenten, na het genoemde Duin, enke-
le studies van appelbomen en een stilleven, 
hebben daarmee echter nog weinig van 
doen. Ook toen hij in januari 1912 naar 
Parijs verhuisd was, bleef  hij nog wel een 
jaar lang zijn weg zoeken tussen de verschil-
lende facties van het kubisme die inmiddels 
waren ontstaan, eerst voornamelijk in dia-
loog met zijn gematigde landgenoten 
Schelfhout en Van Rees, en met achterblij-
vers in Nederland zoals zijn oudleerlinge 
Jacoba van Heemskerck. Niet Picasso, maar 
de meer toegankelijke Le Fauconnier, Léger 
en enkele minder bekende kubisten als 
Gleizes en Metzinger waren zijn referentie-
punt.
 Mondriaan moet in deze tijd hebben 
gemerkt dat er kubisten waren die net als hij 
interesse hadden voor esoterie; in de groep 
La Section d’or vonden zij een podium. 
Daarnaast zag hij in 1912 in Parijs ook voor 
het eerst werk van de Italiaanse futuristen, 
dat hem interesseerde vanwege de moderne 
thematiek (tegenover de betrekkelijk con-
ventionele onderwerpkeuze van Picasso en 
Braque). En hij heeft vermoedelijk op ten-
toonstellingen in hetzelfde jaar Duchamps 
verwerking van de futuristische dynamiek 
waargenomen in diens Naakt dat de trap 
afdaalt en Trieste jongeman in een trein. Bij 
Mondriaan komen soms vergelijkbare 
dynamische passages voor in schilderijen 
van bomen van eind 1912 en 1913, een 
curieuze coïncidentie. Wat zou het niet 
spannend zijn geweest om Mondriaans 
kubistische kunst zij aan zij te zien met heel 
precies gekozen werken van de Parijse en 
Nederlandse kunstenaars die zijn biotoop 
bevolkten, die hem inspireerden en soms 
ook wel navolgden, zoals de Mexicaan Diego 
Rivera, die in hetzelfde ateliercomplex als 
Mondriaan woonde. Mondriaan en de kubis-
men: Parijs 1912-1914 zou een misschien 
niet zo fraaie, maar wel passende titel voor 
zo’n tentoonstelling zijn geweest. 

Een matige of  slechte tentoonstelling maakt 
voor lange tijd een betere over hetzelfde 
onderwerp onmogelijk. Voor kunstboeken 
geldt hetzelfde. Die overweging voedt mijn 
onvrede met de Haagse Mondriaan-
tentoonstelling. Ik heb namelijk al midden 
jaren negentig bij het Gemeentemuseum 
het concept neergelegd voor een tentoon-
stelling over Mondriaans kubistische jaren, 
1911-1914, in de context van Parijse en 
Nederlandse kunst. Ik wilde die graag 
maken, liefst niet alleen in Den Haag, maar 
ook op een of  twee locaties in het buiten-
land, waar men immers weinig weet heeft 
van de Nederlandse kunst waaruit 
Mondriaan voortkwam en waarmee hij 
vanuit Parijs in contact bleef. Op het voor-
stel werd destijds door Hans Janssen heel 
positief  gereageerd. Het lukte echter in de 
jaren erna niet om de tentoonstelling te rea-
liseren in samenwerking met belangrijke 
buitenlandse musea (ik overlegde er onder 
andere over met de grote musea in Parijs en 
Basel) omdat het plan herhaaldelijk werd 
doorkruist door andere grote Mondriaan-
tentoonstellingen waarin werk uit die peri-
ode tamelijk prominent figureerde. Kort 
nadat Benno Tempel in 2008 als directeur 
in Den Haag aantrad, heb ik het concept 
nog eens mondeling en schriftelijk aan hem 
voorgesteld. Opnieuw een positieve reactie. 
Waarna het museum ermee op de loop ging 
en er met een kleine accentverschuiving (de 
nadruk op de Walrechttentoonstelling) een 
treurige vertoning van maakte. 

Mondriaan en het kubisme – Parijs 1912-
1914 liep van 25 januari tot 11 mei in het 
Gemeentemuseum Den Haag, Stad houders-
laan 41,  2517 HV Den Haag (070/338.11.11; 
www.gemeentemuseum.nl).

Piet Mondriaan

Bomen, 1912, olieverf  op doek, Carnegie Museum of  Art, Pittsburgh 

Diego Rivera

Arbol (Boom), 1913, aquarel op papier, Museo Casa Diego Rivera, Guanajuato 

Piet Mondriaan

Compositie VII, 1913, olieverf  op doek, Guggenheim Museum, New York 

Jacoba van Heemskerck

Baum, 1913, olieverf  op doek, privécollectie 
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6–8 rue St-Georges: Jonathan Horowitz Plants, Mirrors, Coke/Pepsi Paintings and More

 15 May – 21 June 2014 

107 rue St-Georges: Saâdane Afif Affiches & Fontaines

 25 April – 24 May 2014 

Art Basel, 19 – 22 June 2014, Hall 2.0 B18

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6–8 rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles 
Sint-Jorisstraat 107 rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles
t. +32 (0)2 639 67 30 – f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com – www.xavierhufkens.com – Open Tuesday to Saturday, 11 am to 6 pm

27.04.14 
t/m 
19.03.15

Stedelijk
Museum
Lier

Voorkamer | 
kunstenaars—
initiatief 

i.s.m. KMSKA
& Stedelijke 
Musea Lier

Hoge 
Hori
    zon
 bruegel
       land
vroeg    
       21ste   
       eeuw

Philip Aguirre y Otegui (BE)

Bart Baele (BE) 

Joe Biel (US)

Jaap Blonk (NL) 

Thomas Bogaert (BE)

Michaël Borremans (BE)

Pieter Brueghel II (BE) *
Jean Brusselmans (BE) *
Paul Casaer (BE)

Patrick Couder (BE)

Ferdinand De Braekeleer (BE) *
Henri De Braekeleer  (BE) *
Arjen de Leeuw (NL)

Messieurs Delmotte (BE)

Martin Dege (DE)

Joos De Momper (BE) *
Olphaert den Otter (NL)

Valerius De Saedeleer (BE) *
Gustave De Smet (BE) *
Johan De Wilde (BE)

Johan De Wit (BE)

Jozef Laurent Dyckmans (BE) *
Ori Gersht (IS)

Abel Grimmer (BE) *
David Haines (UK) 

Kati Heck (BE/DE) 

Teun Hocks (NL) 

Michel Huisman (NL)

Kent Iwemyr (SE)

Rob Johannesma (NL)

Krištof Kintera (CZ)

Eugène Laermans (BE) *
Henri Leys (BE) *
Joseph Lies (BE) *
Lech Majewski (PL)

Mark Manders (NL)

Hendrick Martensz Sorgh (NL) * 
André-Joseph Minguet (BE) *
Pieter Laurens Mol (NL)

Ria Pacquée (BE)

Constant Permeke (BE) *
Andrei Roiter (RU) 

Maria Roosen (NL) 

Fabrice Samyn (BE)

August Sander (DE)

Jakob Smits (BE) *
Jan Steen (NL) *
Alfred Stevens (BE) *
Walter Swennen (BE)

Javier Téllez (VE)

David Teniers II (BE) *
Koen Theys (BE)

Sven ‘t Jolle (BE)

Joos van Craesbeeck (BE) *
Michel van Dam (NL)

Patrick Vanden Eynde (BE)

Frits Van den Berghe (BE) *
Rinus Van de Velde (BE)

Marijn van Kreij (NL)

Frans Van Kuyck (BE) *
Adriaen van Ostade (NL) *
Ignatius Josephus van 
Regemorter (BE) *
Sabine Theuwissen (BE)

Charles Verlat (BE) *
Tinus Vermeersch (BE)

Johannes Vogl (DE)

Friederike von Rauch (DE) 

Philip Wiegard (DE)

Dirk Zoete (BE)

Florent Van Cauwen-
berghstraat 14, 
2500 Lier 

meer info:
www.voorkamer.be 
www.bruegelland.be

hogehorizon_ad_DWR_v2_1.indd   5 15/04/14   16:41
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Nieuws
Toolbox voor archief- en collectiezorg gaat online. 
Naar aanleiding van de subsidievoorwaarde ‘zorg dragen 
voor eigen archief ’ uit het kunstendecreet, is Packed vzw 
vorig jaar gevraagd om het project Erfgoedzorg in de kunsten-
sector uit te werken, in samenwerking met andere expertise-
centra en de steunpunten voor de verschillende kunstdisci-
plines. Het project moet de kunstensector sensibiliseren en 
informeren omtrent archief- en collectiezorg. Een toolbox 
met richtlijnen omtrent de zorg voor eigen archief  en col-
lectie gaat in mei online (projecttracks.be). Organisaties en 
kunstenaars kunnen voor ondersteuning bij het archiveren 
ook terecht bij de bevoegde expertisecentra en steunpun-
ten. Op wo 18 juni plant Packed een evenement waarin de 
dialoog tussen de verschillende sectoren en disciplines cen-
traal staat en waarin wordt vooruitgeblikt op de kansen en 
noden van het kunstenerfgoed. Meer info via packed.be.

Galerie Micheline Szwajcer verhuist naar Brussel. De 
galerie was meer dan dertig jaar in Antwerpen gevestigd. Ze 
vertegenwoordigt kunstenaars als Matt Mullican, On 
Kawara en Ann Veronica Janssens en Lili Dujourie. Szwajcer 
neemt haar intrek in een pand nabij het Justitiepaleis, waar 
het Delvauxmuseum gepland was, samen met de drie 
Brusselse galeries Jan Mot, Catherine Bastide en Waldburger, 
en de Parijse galerie Chez Valentin, dat er een bijhuis opent. 
Het pand aan de Regentschapsstraat is eigendom van de 
erven van Paul Delvaux. Het plan om er het Delvauxmuseum 
te vestigen zou door onenigheid tussen de erfgenamen 
opgeborgen zijn. Op 11 juni openen de vijf  galeries geza-
menlijk hun nieuwe ruimte.

Oud-directeur Boijmans Van Beuningen overleden. 
Woensdag 26 maart jl. is oud-directeur Johan Conrad 
Ebbinge Wubben op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was 
van 1941 tot 1978 werkzaam bij Museum Boijmans Van 
Beuningen, sinds 1950 als directeur. Ebbinge Wubben heeft 
in die periode zijn stempel gedrukt op de collectie van het 
museum. In 1958 werd de collectie D.G. van Beuningen 
verworven, met werken van Van Eyck, Bruegel, Titiaan en 
vele anderen. Het was op initiatief  van Ebbinge Wubben dat 
tijdens de onderhandelingen aan de weduwe van D.G. van 
Beuningen werd voorgesteld om het museum – dat tot dan 
toe Museum Boijmans had geheten – om te dopen tot 
Museum Boijmans Van Beuningen. Verder slaagde hij erin 
belangrijke werken van onder meer Van Dyck, Rembrandt, 
Metsu en Ter Borch te verwerven, een zeer uitgebreide pren-
tencollectie met 16e- en 17e-eeuwse Nederlandse grafiek, 
en voorts De mandril van Oscar Kokoschka, Twee meisjes bij 
een appelboom van Edvard Munch en ‘de Mark Rothko’ van 
het Boijmans. (boijmans.nl)

MANIERA toont meubelserie van OFFICE Kersten 
Geers David van Severen en Anne Holtrop. Het editie-
huis MANIERA geeft architecten en kunstenaars de 
opdracht om in een gelimiteerde oplage meubelobjecten te 
ontwerpen. Het doet dit vanuit de vaststelling dat architec-
ten vaak een sterke band met beeldende kunst hebben, en 
kunstenaars zich geregeld door de ruimtelijke omgeving 

laten inspireren. Bedoeling is dat de persoonlijke taal en 
manier van werken (de ‘maniera’) van de kunstenaar of  
architect in het meubelontwerp tot uiting komen. 
MANIERA wil met andere woorden een laboratorium zijn 
waar architecten en kunstenaars de grenzen van hun eigen 
medium kunnen overstijgen. In de eerste tentoonstelling, 
die nog loopt tot 1 juni, komen ontwerpen aan bod van het 
Brusselse architectenduo OFFICE Kersten Geers David Van 
Severen en van de Nederlandse architect Anne Holtrop. 
Kunstenaar Bas Princen treedt op als curator. MANIERA, 
Kazernestraat 74, Brussel (maniera.be).

Wissels
Beatrix Ruf  wordt nieuwe directeur Stedelijk Museum. 
Het Stedelijk Museum Amsterdam maakte begin april 
bekend dat Beatrix Ruf  (°1960, Duitsland) de nieuwe artis-
tieke directeur wordt. Zij volgt de Amerikaanse Ann 
Goldstein op, die het museum vier jaar leidde. Ruf  is sinds 
2001 directeur van Kunsthalle Zürich. Volgens het Stedelijk 
was Ruf  in de afgelopen vijftien jaar een van de invloedrijk-
ste figuren in de internationale kunstwereld. Het persbe-

richt beroept zich daarbij onder meer op het tijdschrift Art 
Review dat haar al jaren in de ‘hoogste regionen van de 
‘Power Top 100’ plaatst’. Ruf  schuwt in haar beleid het 
experiment niet. Niet alleen werkt ze met jonge kunste-
naars, ook presenteert ze het werk van vergeten of  minder 
gekende (vaak ook niet-westerse) namen, met de ambitie 
om de canon bij te sturen. Zo zorgde ze bijvoorbeeld voor de 
eerste museale presentaties van Wilhelm Sasnal, Keren 
Cytter, Trisha Donnelly, Wade Guyton en Seth Price. Onder 
meer John Miller, Richard Prince, Heimo Zobernig, Isa 
Genzken, Sarah Lucas en Rosemarie Trockel produceerden 
onder haar leiding voor de Kunsthalle Zürich ambitieuze 
installaties. Verder heeft Ruf  – aldus het persbericht – een 
heldere en geïnspireerde visie op de rol van kunst en kunste-
naars in de samenleving, en het talent om deze visie voor 
een breed publiek inzichtelijk te maken. Ze staat bekend 
voor haar ‘innemende en open stijl van communiceren’ en 
slaagt erin ‘haar medewerkers ‘mede-eigenaar’ te maken 
van haar doelen en ambities’. (stedelijk.nl)

Elena Filipovic wordt directeur van Kunsthalle Basel. 
Elena Filipovic (°1972, VS) is vanaf  1 november aangesteld 
als directeur bij Kunsthalle Basel. Ze volgt er Adam 
Szymczyck op. Momenteel is Elena Filipovic senior curator bij 

Anne Holtrop

Desk, zicht installatie in editiehuis MANIERA, Brussel. Foto: Sven Laurent

Max Regenberg
Exposition du 27 avril au 6 juillet 2014
Tentoonstelling van 27 april tot en met 6 juli 2014

Fair use

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

Max Regenberg, Ohne Titel #1979, L. B. System Köln, Deutschland   | © Max Regenberg, Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
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Galerie
S. & H. De Buck 
‘ROUTES’ 
Tekeningen, prints en video’s 
Piki & Liesbet Verschueren
  OPENING: 16/05, 20:00 
  dOOr davId TrOch STadSdIchTEr 
  vaN GENT
  16/05–22/06

Fotokabinet
mei: Peter Bracke
juni: Jan Vandenabbeel

opstelling met werk van 
Hans Weyers en werk van 
verschillende kunstenaars uit 
de permanentie:Johan Clarysse, 
Stefaan Van Biesen, Sven 
Verhaeghe, Karl Mechnig, 
Luc Vandervelde Lux, Frans 
Labath, Robine Clignett, Philip 
Henderickx, Jean De Groote 
(B), Marie-Jeanne De Smet, 
Reniere & Depla, Maureen 
Bachaus, Andreas Lyberatos, 
Christina Mignolet, Robbert Van 
Wynendaele, Robert Piccart
  JulI–auGuSTuS

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

Galerie 
Jan DHaeSe 
A Pantheon
Patrick Conrad 
  tot 15/06

Let’s play, ignore and survive
Els Ceulemans
  22/06–27/07

cecilia Jaime 
Gallery 
Des Certitudes?  
Et Des Oublies...
Juan Paparella
  tot 22/06

Summer Camp # 1
Lucia Sammarco Pennetier, 
Juanan Soria, Maggie Michael, 
Juan Paparella, Lore Van 
Elslande,  Bert De Geyter.
  18/07–10/08

kioSk 
L’œil se noie
Eric Baudelaire & Mathieu 
Kleyebe Abonnenc
  tot 15/06 

kriStof De  
clercq Gallery 
Peter Morrens 
  OPENING: 18/05, 15:00
  18/05–22/06

BOEKVOORSTELLING 
Peter Morrens, COVERS, 
(Posture Editions) 
  PErFOrMaNcE MET IGNaTz & 
  dE STErvENdE hONdEN
  18/05, 18:00 
  caMPO vIcTOrIa, FraTErSPlEIN 7, 
  GENT (JuIST NaaST dE GalErIE)

Summertime 
Ben Benaouisse, Johan De Wit, 
Klaas Kloosterboer, Christophe 
Lezaire, Agnes Maes, Vicken 
Parsons, Jürgen Partenheimer, 
Guus van der Velden, Frank  
Van Hiel 
  OPENING: 29/06, 15:00
  29/06–27/07

Galerie 
tatJana PieterS 
Glorious Failures
Anne Wenzel, Frederic Geurts 
  OPENING: 18/05, 15:00
  18/05–22/06

Private Collection Selected by #2
Derek Sullivan
  OPENING: 29/06, 15:00
  29/06–24/08

Arteba / Barrio Joven
Huanchaco 
  23/05–26/05

Art-O-Rama 
Rein Dufait, Stefanie De Vos
  29/08–31/08

croxHaPox 
Paulien Oltheten & Aukje Koks, 
Jolien Collen, Laura Zuallaert, 
Tijana Lukovic, Marina Stavrou
WE ARE ALL NATHAN 
BLANC (2013) film
Laura Zuallaert, 
TVF art doc cinema 
Jaap Blonk  
  OPENING: 10/05, 18:00
  11/05–08/06

Window Project – Instalraam
Dirk Slootmaekers
  lOcaTIE: Onderstraat 26, Gent
  tot 06/2014

Chieko Mori - BUTTERFLY 
MOUNTAIN vinyl
Dirk Slootmaekers
  artwork: Peter Morrens
  coproductie Smeraldina-rima/ 
  croxhapox

contemPorary
art Gent

Galerie S. & H. De Buck
zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo–za: 15:00–18:00 
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

croxHapox
lucas Munichstraat 76-82
0471.44.13.62
do–zo: 14:00–18:00
www.croxhapox.org

Galerie TaTjana pieTerS
Nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo–zo: 14:00–18:00
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
louis Pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di–vr: 14:00–18:00
za–zo: 11:00–18:00
www.kioskgallery.be

Galerie jan DHaeSe
ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do–za: 14:00–18:00
zo: 11:00–14:00
www.jandhaese.be

kriSTof De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
vr–zo: 15:00–18:00
www.kristofdeclercq.com

cecilia jaime Gallery
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo–za: 14:00–18:00
en op afspraak
www.ceciliajaime.com

GenT maTinee
22/06 van  

11:00–18:00
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Wiels in Brussel. Samen met Szymczyck was ze in 2008 ver-
antwoordelijk voor de Berlin Biennial. Ze stelde een reeks 
reizende retrospectieves samen, waaronder Marcel Duchamp: 
A Work that is not a Work ‘of  Art’ (2008-2009), Felix Gonzalez-
Torres. Specific Objects without Specific Form (2010-2011) en 
Franz Erhard Walther: The Body Decides (2014). Ze organi-
seerde ook solotentoonstellingen met opkomende kunste-
naars zoals Petrit Halilaj, Leigh Ledare, Klara Lidén, Lorna 
Macintyre, Melvin Moti, Tomo Savic-Gecan en Tris Vonna-
Michell. Sinds 2007 was ze docent theorie en tentoonstel-
lingsgeschiedenis bij het Curatorial Programme van De 
Appel en adviseur aan de Rijksakademie in Amsterdam. Ze 
publiceerde in tijdschriften als Afterall, Artforum, frieze, 
Kaleidoscope en Mousse. (kunsthallebasel.ch)

Sara Weyns krijgt leiding over Middelheimmuseum. 
Sara Weyns (°1979, Turnhout) neemt als opdrachthouder 
voor drie jaar de taak van directeur van het Middelheim-
museum op. Zij volgt Menno Meewis op die in oktober 2012 
onverwacht overleed. Weyns was in 2005 door Meewis bin-
nengehaald als curator tijdelijke tentoonstellingen. Ze 
werkte mee aan de tentoonstellingen van Paul McCarthy 
(2007), Chris Burden (2009), Erwin Wurm (2011) en 
Anthony Gormley (2013). Tussen 2006 en 2011 zorgde ze 
voor de creatie en presentatie van nieuwe kunst met projec-
ten in het Hessenhuis (Virus (2007), A Meeting between the 
Tragic and Funny (2008)) en met Middelheimproducties 
(Exhibition in a Matchbox (2009), Habitat (2010), 
Entree>Exit (2007-2011)). Weyns wil de internationale 
uitstraling van het Middelheimmuseum verder versterken, 
de relatie tussen het museum en de stedelijke omgeving 
activeren, en het artistieke én wetenschappelijke onderzoek 
rond de collectie stimuleren. (middelheimmuseum.be)

Lezingen
4 for You, Denkers in dialoog met het publiek: Boris 
Groys. Bozar, Mac’s – Grand Hornu, S.M.A.K. en 
Museumcultuur Strombeek/Gent organiseren een nieuwe 
reeks ‘interactieve lezingen’ en Boris Groys is daarbij op di 
27 mei om 20u de eerste gast. Onder de titel The Tendency 
towards Gesamtkunstwerk zal hij het hebben over de virtuele 
wereld als totaal kunstevenement. Na de lezing volgt een 
gesprek geleid door Dirk van Bastelaere. De lezing is vanaf  
eind april online ter beschikking op de sites van de vier part-
ners. Inkom € 7. (bozar.be, ccstrombeek.be, smak.be)

Lezingenreeks over het (verdwijnen van) licht in de 
fotografie van Thomas Ruff  e.a. Naar aanleiding van de 

tentoonstelling Thomas Ruff. Lichten organiseert het 
S.M.A.K. samen met het Lieven Gevaert Research Centre 
for Photography een reeks lezingen. Op do 5 juni om 20u: 
Mehr Licht, een lezing over het licht in de geschiedenis van 
de fotografie, door Edwin Carels, gastprofessor en onderzoe-
ker aan het K.A.S.K. Op do 12 juni om 20u: Photography and 
the post-natural condition, een lezing over het postnatuurlij-
ke in het werk van Darren Almond en Thomas Ruff, door 
T.J. Demos, lector moderne en hedendaagse kunst aan de 
University College London en fellow professor aan het 
Lieven Gevaert Research Centre for Photography. (smak.be)

IABR: URBAN BY NATURE. Naar aanleiding van IABR 
2014 worden onder het thema Urban By Nature debatten 
en lezingen georganiseerd. Op 29 mei om 10u het sympo-
sium Urban Design in Times of  Climate Change; om 14u30 
een debat onder de titel Lokale oplossingen, met als sprekers 
Kelly Shannon, Bruno De Meulder, Daliana Suryawinata, 
Florian Heinzelmann, Philippe Urech, Taibat Lawanson en 
Fabienne Hoelzel; om 15u het debat onder de titel City 
Climate Architecture, met als sprekers Chris van Langen 
(Directeur Rotterdamse Academie van Bouwkunst), Peter 
Mensinga (ARUP, Amsterdam), Tobias Armborst (Vassar 
College of  Art/Interboro, New York), Duzan Doepel (Lector 
Sustainable Architecture / Doepel Strijkers, Rotterdam), 
Mareike Krautheim (Architect, Berlin/Rotterdam), Ralf  
Pasel (TU Berlin / pasel.künzel architects, Rotterdam), Sven 
Pfeiffer (FH Münster), Joachim Schultz-Granberg (FH 
Münster); om 17u het debat onder de titel Cities without 
Ground met Adam Frampton en Jonathan Solomon, die het 
zullen hebben over de publieke ruimte in Hongkong. Op do 
19 juni om 9u is er de conferentie Building with Nature over 
de mogelijkheden om in dichtbevolkte delta’s een water-
gerelateerde infrastructuur te ontwikkelen in harmonie 
met de omgeving. Alle evenementen zijn gratis en vinden 
plaats in Kunsthal Rotterdam. Meer info iabr.nl.

De (anonieme) kunstproductie van Alessandro en 
Schède. Naar aanleiding van de tentoonstelling La morte 
addosso over Alessandro Filippini en het collectief  Schède 
zijn er op za 7 juni vanaf  15u lezingen en gesprekken 
gepland. LLS387 ruimte voor actuele kunst, Lange 
Leemstraat 387, Antwerpen (users.telenet.be/lls387).

Arcamlezing. David van Severen van het OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen op di 10 juni, om 20u15 in De 
Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (arcam.nl). Inkom € 10.

Archipellezingen. Op do 26 juni om 20u spreken de 
Londense Studio Weave architecten (GB) over eigen werk in 
Budafabriek in Kortrijk. Inkom € 7. (archipelvzw.be)

Beeldende kunst
Michaël Borremans. As Sweet As It Gets. De eerste grote 
retrospectieve van Michaël Borremans verzamelt een hon-
derdtal werken gerealiseerd in de voorbije veertien jaar. BOZAR 
zette voor de gelegenheid een samenwerking op touw met het 
Dallas Museum of  Art, en meer bepaald met hun Senior 
Curator of  Special Projects & Research, Jeffrey Grove. 
Borremans zelf  nam, naast Grove, de taak van curator op zich. 
 De tentoonstelling deelt het oeuvre op volgens de discipli-
nes waarin de kunstenaar werkzaam is: ‘schilderkunst op 
doek’, ‘werk op papier’ en ‘fotografie en film’. De eerste, 
goed verlichte, zalen bevatten enkel olieverfschilderijen op 
doek, terwijl de laatste, verduisterde zalen het werk op 
papier presenteren, sporadisch afgewisseld met een maquet-
te. Als schakel tussen de schilderijen en de tekeningen wor-
den twee van Borremans’ films geprojecteerd. Het geheel 
dompelt de bezoeker onder in een universum gekenmerkt 
door vervreemding, absurditeit, ironie en precisie.
 Bij de ingang is er een inleidende tekst te lezen. Wie meer 
uitleg wil bij het werk en de tentoonstelling is verder aange-
wezen op de bezoekersgids. Het parcours wordt geopend met 
een confrontatie van The avoider en Man holding his nose, die 
respectievelijk een zwerver met sjaal en wandelstok, en een 
man ‘die zijn neus vasthoudt’ afbeelden. Borremans ver-
klaarde in een interview met COBRA dat beide werken 
elkaar dialogerend versterken. Imposant versus bescheiden, 
zelfbewust versus twijfelend, dreigend versus onderworpen, 
object versus subject… het zijn slechts enkele van de begrip-
penparen die het koppel schilderijen oproept. Deze sterke 
introductie bakent meteen het spanningsveld af  waarbin-
nen het vervolg van de tentoonstelling zich ontwikkelt. Dat 
vervolg is – in tegenstelling tot de opener – niet contraste-
rend, maar thematisch opgevat. De werken werden per zaal 
samengebracht aan de hand van courante thema’s in 
Borremans’ oeuvre. Zo ordenen de thema’s ‘De figuur’, 
‘Stilleven’, ‘Vergankelijkheid’, ‘Absurditeit en melancholie’ 
en ‘Het spirituele en het podium’ het geschilderde werk. 
Deze termen zijn echter te weinig specifiek om relevant te 
kunnen zijn.
 De thematische aanpak werkt echter wel voor het werk op 
papier, gepresenteerd in de laatste drie zalen van de tentoon-
stelling. Overkoepelende begrippen als ‘Architectuur van 
angst en verlangen’ en ‘The house of  opportunity’ vatten 
hier wel degelijk de essentie van een set onderling sterk ver-
wante werken. Borremans heeft de neiging een thema ver-
schillende malen te hernemen. Het sequentiële karakter van 
zijn werk maakt het mogelijk om coherente en logisch 
gestructureerde ensembles te vormen. Het bestuderen van 
de Automat-reeks, een sequentie van schilderijen gepresen-

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

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

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

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

CONFRONTATION
between

“NORDLICHT” AND “NAAR HET NOORDEN”
VERENA VON LICHTENBERG

and 
MAURICE LANGASKENS

Vernissage: 10/05/2014 van 16u tot 19u
Expo: 10/05/2014 tot 24/08/2014

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
+ 32 50 70 53 38

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag  

en zondag
telkens van 15u tot 18u

of op afspraak
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Amsterdam
Galleries
Art AffAirs
22/05–28/06

CAthédrAles, 
photoGrAphy

laurence Aëgerter

C&h Art spACe
tot 28/06

‘ilAnd/Us’
Astrid nobel

09/07–30/08 
opening: 09/07, 18:00–21:00

'Út (oet)'
Wouter Klein Velderman 
in collaboration with  
Krisztina de Châtel

18/06–22/06

Art fAir 
the solo projeCt 
in BAsel

pAUl Andriesse 
GAllery
18 –21/09

AmsterdAm drAWinG
18 –21/09

Unseen photo fAir

GAlerie VAn Gelder
24/05–25/06 
opening: 24/05, 17.00–19.00

i CAn't AsK yoU to hiKe one 
 moUntAin While i hiKe the other

françois dey 
24/05–25/06  
opening: 24/05, 17.00–19.00 
performance: 24/05, 16:30 
curator: Julia Geerlings

Ali, nino And the nUmBers
Christoph Westermeier

28/06–03/08  
opening: 28/06, 17.00–19.00

CreepinG eye
steven parrino

28/06–03/08 
opening: 28/06, 17.00–19.00 
curator: Julia Geerlings 

' '
ruchama noorda

Willem BAArs 
projeCts
tot 07/06

systems in WArped spACe
rob Birza

sleWe GAllery
24/05–28/06

ACts & plACes
steven Aalders

Veemkade 354   
06-21.28.14.28 

do–za: 11:00–17:00 
(en op afspraak) 

www.artaffairs.net

2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64  

do–za: 11:00–18:00 
www.ch-artspace.com

Leliegracht 47  
020.623.62.37  

www.paulandriesse.nl Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
1ste zo/maand 14:00–17:00  

www.slewe.nl

Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07  
wo–za: 12–18u 

www.baarsprojects.com

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com
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teerd tussen de tekeningen, is bijvoorbeeld ronduit fascine-
rend. Een kronkelende witte lijn tussen de plooirok van het 
meisje en het tafelblad dat haar benen ‘afsnijdt’ – mogelijk 
een stroomkabel – duikt op in bepaalde versies van het werk, 
maar wordt in andere weggelaten. Een willekeurige, amorfe 
verfvlek op het tafelblad blijkt in elke versie van de Automat-
reeks terug te keren en krijgt daardoor een insisterend 
karakter. Dit samenspel van toeval en wetmatigheid, van 
accidentele en persisterende elementen, is typerend voor 
Borremans’ werk en wordt in deze reeksen treffend geïllus-
treerd. In dit opzicht is de opsplitsing die de tentoonstelling 
maakt tussen de schilderijen op doek en het werk op papier, 
een goede zet. Het ondermijnt de te eenvoudige interpretatie 
van voorstudie tegenover finaal schilderij en respecteert de 
complexiteit van de wisselwerking tussen beide.
 De afgewende blik van de geschilderde personages, het 
natuurlijk kleurgebruik en de ijzige stilte die elk schilderij 
doortrekt, zijn elementen die nieuwsgierig maken naar 
Borremans’ technische capaciteiten. Opvallend is zijn dub-
bele benadering van techniek. Enerzijds zijn er de academi-
sche partijen, geschilderd volgens de regels van de kunst, 
foutloos gelaagd en met een zelfzekere toets. Anderzijds zijn 
er de rafelige kantjes, de onbeschilderde oppervlakken, de 
sporen van bruut afgeveegde verf, de pentimenti, het door-
schemeren van de onderliggende schets in een donkerrode 
kleur, de onbeschilderde zijkanten van de doeken waar de 
dekkende verflagen van de voorzijde ‘overheen krullen’… 
Borremans combineert beide benaderingen probleemloos 
binnen hetzelfde schilderij en weet op die manier het 
ondoorgrondelijke karakter van zijn werk te onderlijnen.

 

Aan het slot van de tentoonstelling werd heel wat minder 
aandacht besteed dan aan de ‘openingsscène’. Twee aqua-
rellen uit een verschillende reeks flankeren de uitgang. The 
house of  opportunity: voodoo toont een vrouw die geconcen-
treerd over een maquette van een wit huis met ontelbare 
rode luiken gebogen is. Ze lijkt de luiken te tellen of  te 
beschilderen. Aan de andere zijde van de deur is Shatterings 
opgehangen. Menselijke lichamen zijn uitgestrooid over een 
ongedefinieerd vlak. Leven versus dood, orde versus chaos, 
controle versus onderwerping… of  hoe zelfs een willekeuri-
ge confrontatie van werken aantoont hoe sterk de beteke-
nisvelden binnen Borremans’ oeuvre met elkaar verweven 
zijn. Pieter-Jan Cierkens

p Michaël Borremans. As Sweet as it Gets, tot 3 augustus in 
Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; 
www.bozar.be).

El Hotel Eléctrico – Kamers beschikbaar. ‘Complet’ 
lezen we in weerwil van de ondertitel boven de ingang van 
het M HKA. De glanzende neonletters van Yann Sérandour 
vormen een speelse introductie op een tentoonstelling die is 
opgebouwd volgens de logica van een hotel. Volgens curator 
Edwin Carels is elk museum als een hotel. Het is een plaats 
waar de bezoeker tijdelijk te gast is en achter elke hoek een 
onverwachte ontmoeting schuilt. Her en der verspreid staan 
deurpanelen met een plattegrond van de respectieve zaal. Zij 
geven de bezoeker al snel een idee van de heterogeniteit aan 
werken die Carels verzamelde rond animatie. 

In El Hotel Eléctrico wordt animatie losgemaakt van het 
filmdoek en in een museale context behandeld, binnen een 
strak conceptueel kader. Dat hoeft niet te verbazen. De ten-
toonstelling maakt deel uit van Carels’ doctoraatsonder-
zoek Animation Beyond Animation, dat hij recent verdedigde 
aan HoGent/KASK. De media-archeologische benadering 
van het proefschrift ligt aan de basis van de tentoonstelling. 
Media-archeologie onderzoekt de genealogie van media 
met een uitgesproken reserve tegenover lineaire, teleologi-
sche opvattingen van media-evoluties. 
 De opzet van El Hotel Eléctrico is geïnspireerd door de 
gelijknamige stop-motionfilm van Segundo de Chomó uit 
1908. Daarin komt een koppel terecht in een spookachtig 
hotel met bewegende objecten. Met RE-ENACTMENTS This 
Comb Does Not Work at Random (2014) maakten The Quai 
brothers een opmerkelijke remake van een fragment uit het 
origineel van De Chomó. Hun immersieve installatie bestaat 
uit een maquette van een hotelkamer in de vorm van een 
met spiegels beklede rotonde. Het blijkt tegelijkertijd een 
miniatuurversie van de ronde zaal van het M HKA, die voor 
de gelegenheid ook met spiegels bekleed is. Door het opti-
sche spiegelmechanisme wordt de bezoeker deel van het 
surrealistische universum van het excentrieke kunste-
naarsduo. Het spel met de positie van de beschouwer en zijn 
waarneming is een centraal gegeven in de tentoonstelling.
 De geselecteerde werken haken zonder uitzondering in op 
de cognitie van het kijken. Kenschetsend is Matt Mullicans 
animatievideo [Untitled] (Animated Fictional Details: Dying 
Stick Figure) (2002) waarin een lucifermannetje rechtop gaat 
staan, wankelt en ten slotte dood neervalt. Mullican illus-
treert ons vermogen om in enkele lijnen figuratieve patronen 
te herkennen. Leonardo Da Vinci noemde dit vermogen des-
tijds ‘de macht van de troebele vorm’. Een muur met vocht-
plekken, stenen met onregelmatige kleuren, patronen in de 
wolken: het zijn volgens hem creatieve prikkels voor de geest. 
We herkennen er zonder al te veel moeite een silhouet, ruim-
te of  landschap in. De vermaarde kunsthistoricus Ernst 
Gombrich had het in de jaren zestig over de psychologie van 
het beeld, wanneer hij stelde dat een beeld vóór alles ontstaat 
in het oog van de beschouwer. De werken in El Hotel Eléctrico 
thematiseren op expliciete wijze dit begrip van het kijken. Ze 
zoeken er de grens van op door het principe van animatie 
bloot te leggen of  binnenstebuiten te keren.
 Die benadering impliceert een erg brede definitie van ani-
matie. De tentoonstelling put uit artistieke genres en disci-
plines die op het eerste gezicht zelfs weinig met animatie te 
maken hebben, of  toch met wat we gemeenzaam onder die 
noemer verstaan. Veel werken zinspelen op het genre in zijn 
vroegste gedaantes, alvorens het de vormelijke conventies 
van film integreerde. In een vitrine net naast de infobalie 
staan de spiegels, lenzen en wetenschappelijke instrumen-
ten waarmee Léon Foucault (1819-1868) de lichtsnelheid 
voor het eerst kon meten. De waarneming van licht, tijd en 
beweging vormt de rode draad door de expositie, en wordt 
door sommige werken nadrukkelijk gethematiseerd in een 
spel van lijnen, kleuren en patronen. Wie lang genoeg kijkt 
ziet de beelden tot leven komen. Sprekend in dat verband is 
Bart Prinsens Denkbeeld voor een restruimte (iets voor onder-
weg) (2009-2013), een stadssilhouet in drie dimensies uit 
staaldraad waar de bezoeker door kan wandelen. Andere 
installaties veraanschouwelijken het principe op abstracte 
wijze. Sara Van der Heide toont in Art History (2004) dia’s 
van gekleurde vlakken, vlekken en stippen zodat nabeelden 
op het netvlies ontstaan.
 Een centrale rol is weggelegd voor het werk van Robert 
Breer. In de plaats van zijn animatiefilms A Man and his Dog 
out for Air (1956-57) en Recréation I (1977) verkoos Carels 
de oorspronkelijke tekeningen en de tussen plexiglas 
gemonteerde 35mm-filmframes te tonen. Het zijn artefac-

L
ICH
             T

Jan van Munster
11.05. – 

12.10.2014
ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE LICHTKUNST UNNA

CENTRE FOR INTERNATIONAL LIGHT ART UNNA

www.lichtkunst-unna.de

Michaël Borremans

Automat, 2008, potlood en waterverf  op papier,  
collectie The Israel Museum, Jeruzalem

© Zeno X Gallery, Antwerpen

Michaël Borremans

Automat (2), 2008, olieverf  op paneel, privécollectie, België. 
© Zeno X Gallery, Antwerpen
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Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × info@netwerk-art.be 
× T +32 (0)53 70 97 73

apr /juni × 2014
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

solotentoonstellingen

AglAiA koNrAd
das Haus (ausgestellt)

MArc de Blieck  Standards
Tentoonstelling zo. 06.04 > zo. 15.06.2014

solotentoonstelling

egoN VAN HerrewegHe
always a thief and never caught
Tentoonstelling zo. 18.05 > zo. 15.06.2014
Opening za. 17.05 × 2000

tentoonstellingen: open di. t/m vr. 1100 > 1800 / za. - zo. 1400 > 1800

Reg Carremans (BE)

1 jan — 30 juni
Laure Prouvost (FR)

1 maart — 31 juli
Augustas Serapinas (LT)

1 april — 30 juni
Vytautas Jurevicius (LT)

1 juni & 1 okt — 30 nov
Carla Filipe (PT)

1 april — 30 juni 
& 1 aug — 30 sept
Oscar Murillo (CO)

29 mei — 30 juni
Bisan Abu-Eisheh (PS)

1 juli — 30 sept
Nicholas J. Hoffmann (US)

1 juli — 31 okt
Savage (UK)

1 juli — 30 sept

Augustas Serapinas
woe 21 mei 2014, 20u
Oscar Murillo
woe 18 juni 2014, 20u
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Made 
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opening za 6 sept,
16u, AIR Antwerpen
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Traces
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ten die getuigen van het ontstaansproces van de films. 
Ingrijpend in dat opzicht zijn ook Breers Floats (1965-
2009). Hier wordt het basisprincipe van animatie omge-
keerd. Normaal gesproken nemen we beweging waar door 
de snelle opeenvolging van stilstaande beelden. Breers 
minimalistische objecten en muren bewegen zo langzaam 
door de ruimte dat we die beweging nauwelijks opmerken. 
We merken slechts het resultaat van de beweging, wanneer 
het object plots op een andere plaats blijkt te staan. Ook 
Julien Maire onderzoekt het temporele aspect van het kijken 
door te spelen met de verhouding tussen kijktijd en lees-
duur. Met Reading Back (2013) ontwikkelde hij drie leesma-
chines die volautomatisch en willekeurig drie schetsboeken 
doorbladeren. Analoog aan het dwingende ritme van film-
beelden moet de lezer noodgedwongen het tempo van de 
machine volgen.
 Niet alle werken in de tentoonstelling echter zijn gebaat bij 
het strakke conceptuele kader. Philip Newcombes alledaagse 
objecten ogen ietwat verloren. Ook het verband tussen 
Tommy Simoens’ schaalmodel van een Pixar-animatiefilm 
Model (WTWTA) (2006), Luc Tuymans’ muurschilderij 
Simulation (2007-14) en Javier Téllez’ installatie Snow White 
doesn’t live here anymore (2010) is enkel inzichtelijk voor wie 
in het bijhorende flipboekje leest dat de kunstenaars een kri-
tische fascinatie voor Walt Disney delen.
 Dat neemt niet weg dat het de moeite loont om het concep-
tuele spel van de curator te aanvaarden. In de uitgekiende 
compositie krijgen de vele mooie kunstwerken een poëtische 
zeggingskracht. Carels zelf  spreekt van een visueel essay, 
niet van een groepstentoonstelling. In relatie tot elkaar ver-
tellen deze werken een gedeeld verhaal dat tot leven komt in 
het oog van de beschouwer. Nele Wynants

p El Hotel Eléctrico. Kamers beschikbaar, tot 11 mei in het  
M HKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/260.99.99; 
www.muhka.be).

Marc De Blieck. Standards. MONUMENT. ORIGINAL. 
De twee woorden die keienverzamelaar Facteur Cheval in de 
voorgevel van zijn zelfgebouwde Palais Idéal graveerde, dui-
den op de ambitie om zich met een eigen signatuur in de 
kunstgeschiedenis in te schrijven. UNESCO doet met de 
werelderfgoedlijst een poging om in die kunstgeschiedenis 
een hiërarchie aan te brengen, al devalueert ze de waarde 
van haar eigen kwaliteitslabel door al te veel zaken als 

werelderfgoed te klasseren. In de tentoonstelling Standards 
ensceneert fotograaf  Marc De Blieck een selectie beelden 
van veelvuldig gefotografeerde kunstobjecten, monumen-
ten en landschappen – veelal met het UWH-label (Unesco 
World Heritage). Hij gaat daarbij niet op zoek naar een 
uniek gezichtspunt, een aparte licht- of  kleurintensiteit, 
een nieuwsfeit of  een bevreemdende gebeurtenis die zijn 
foto’s van de vele andere zou kunnen onderscheiden. Ze 
maken zonder onderscheid deel uit van de overvloed aan 
digitaal beeldmateriaal die zich uur na uur met sprekend 
gemak over het net uitspreidt.
 Het gemak waarmee beelden vandaag geschoten, opge-
slagen, gekopieerd en gedeeld worden, contrasteert scherp 
met de technische beperkingen die fotografen in de negen-
tiende eeuw tot een rigoureuze discipline en doorgedreven 
vakkennis dwongen om opnames te maken, negatieven te 
ontwikkelen en foto’s af  te drukken. De beeldvorming zelf, 
het kadreren en de keuze van de onderwerpen, blijkt echter 
amper geëvolueerd. In de duizelingwekkende vermenigvul-
diging van beelden op het net, verdwijnt bovendien veelal 
de informatie die het beeld duidt en die de context explici-
teert waarin het gemaakt werd. De keuze om de tentoon-
stelling niet van legenda te voorzien – op een bijna onvind-
bare hand-out aan de kassa na, waarop echter slechts 
‘UWH, France, 2013’ te lezen valt – echoot dit fenomeen.
 Voor zijn tentoonstelling in Netwerk beperkt Marc De 
Blieck zich tot een tiental grote en een dertigtal kleinere 
beelden, die hij discreet aan drie wanden van de gelijkvloer-
se galerij heeft opgehangen. Een duivengrijs geschilderde 
scheidingswand splitst de tentoonstelling in twee delen op. 
De tint van alle afdrukken is gelijk, en herinnert aan het 
verzadigde sepia van negentiende-eeuwse fotografie – 
momenteel ook een populaire kleurenfilter in fotobewer-

kingsapplicaties van smartphones. Het grijs van de wand is 
hetzelfde als dat van de schutbladen in negentiende-eeuwse 
fotoarchieven waar afdrukken werden opgekleefd en geca-
talogiseerd, zoals die van de Stedelijke Commissie van 
Monumenten en Landschappen van Gent. De Blieck onder-
neemt op het eerste zicht geen poging om zijn beelden aan 
de nivelleringsmachine van de massafotografie te doen ont-
snappen. Bovendien voorkomt de eenvormigheid waarmee 
hij zijn beelden tentoonstelt, dat ze zich onderling van 
elkaar zouden onderscheiden. Tegelijk spreekt uit de vele 
verwijzingen naar een historische fotografische praktijk een 
zekere nostalgie. De tentoonstelling lijkt de aandacht te wil-
len richten op de devaluatie van het fotografische beeld in 
de digitale media.
 In Standards neemt De Blieck afstand van deze morsige 
beeldcultuur. De uiterst strakke selectie van de beelden 
maakt de tentoonstelling even beknopt als geconcentreerd. 
Daar waar nieuwe media de kijker voortdurend verleiden 
naar steeds ‘nieuwe’ beelden door te klikken, heeft De Blieck 
dit ‘verdwalen’ onmogelijk gemaakt, of  minstens expliciet 
gelimiteerd. Standards duwt de toeschouwer in een onbe-
haaglijke positie. Er is zo weinig materiaal dat het de logica 
zelve wordt om terug te keren, beelden te herbekijken, 
afstand te nemen, zelf  verbanden en duiding te zoeken. Er 
zijn geen verschillende leestempi, zoals in de krant waar je 
bijvoorbeeld kan kiezen om enkel de koppen te lezen. De 
beelden van De Blieck werken als platte tekst. Desondanks is 
de tentoonstelling geritmeerd in verschillende ‘alinea’s’. 
Grote beelden wisselen rasters van kleinere beelden af. Het 
resulteert in een – gezien de erg bescheiden omvang van de 
expositie – verrassende serendipiteit.
 Een van de nadrukkelijkste lijnen is De Bliecks kritiek op 
de behaagzucht en etaleringsdrang in fotografie en kunst. 

WERFSTRAAT 13  
RUE DU CHANTIER 

B-1000 BRUSSELS

INFO@ARGOSARTS.ORG 
T +32 2 229 00 03 

WED-SUN 11.00-18.00

EXHIBITION

ELS DIETVORST
ONE WAS KILLED…

EXHIBITION

TIM ETCHELLS
ORDER CANNOT HELP  

YOU NOW

EXHIBITION

SILVER BLISS #1: 
DCA SCREENINGS

04.05.2014 —  
29.06.2014

AD_DeWitteRaaf_1405-06_255x122.indd   1 2/05/14   10:05

Sara van der Heide

Art History, 2011, Collectie De Vleeshal, Middelburg

Marc De Blieck

zicht op de tentoonstelling ‘Standards’, Netwerk, Aalst
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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

© Sander Buyck

Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2013
Sander Buyck · laureaat

Sylvie De Meerleer, Kato Six en Gideon Kiefer · genomineerden

van 30 april tot 15 juni 2014 
gratis

TENTOONSTELLING

Met de klassieke opstelling van de werken, die erg gelijkaar-
dig is aan De Bliecks recente tentoonstelling in Loods12 in 
Wetteren, zet de fotograaf  zich radicaal af  tegen de flitsende 
multimediale trends. Eenvoudige houten kaders met traditi-
onele passe-partouts, precies uitgelijnd op de wanden, 
bezorgen het geheel een statische ernst. En ook in de con-
ceptie van de beelden zelf, weerklinkt deze kritiek.
 Bij het fotograferen van kunstvoorwerpen toont De Blieck 
expliciet hoe ze tentoongesteld worden. Porseleinen borden 
staan in kijkkasten, marmeren beelden staan op sokkels en 
historische kostuums zijn gedrapeerd op paspoppen achter 
glas. Hij onderneemt geen poging om het licht of  de omlig-
gende ruimte die in het vitrineglas weerspiegeld worden uit 
zijn foto’s te bannen. Er schuilt geen esthetische ambitie ach-
ter zijn werk. Het registreren wordt functioneel, wat ook 
doorwerkt in de verwijzingen die de fotograaf  maakt naar de 
fotogrammetrie. De procedures van deze negentiende-eeuw-
se techniek om monumenten fotografisch te registreren, 
zodat ze na verwoesting terug kunnen worden opgebouwd, 
genereren een verwrongen perspectief  dat De Blieck evoceert 
in bijvoorbeeld UWH Italy, 2011 en Church Belgium, 2007.
 De associaties die De Blieck zoekt tussen de bijeenge-
brachte beelden zijn letterlijk, maar niet gratuit. Zo bijvoor-
beeld de eerste twee grote foto’s die de tentoonstelling inlei-
den: UWH, Portugal 2010 toont de basis van enkele forse, 
maar rijk geornamenteerde kolommen, terwijl op (Close to) 
UWH Washington, 2007 een uit de kluiten gewassen boom-
stam met een kluwen van wortels in de grond grijpt. De link 
tussen natuur en architectuur, die ook verder in de tentoon-
stelling terugkeert, herinnert aan de achttiende-eeuwse 
architectuurtheoreticus Marc-Antoine Laugier. Die hield in 
zijn Essai sur l’Architecture een vurig pleidooi om de door 
overbodige ornamentiek geperverteerde rococoarchitec-
tuur te verlaten, en terug te keren naar de oervorm van de 
primitieve hut: een architectuur die zijn constructieve en 
ornamentele principes ontleent aan de natuur. Alles wijst 
erop dat De Blieck een soortgelijke omslag in de fotografie 
voorstaat.  Birgit Cleppe

p Marc De Blieck. Standards, tot 15 juni in Netwerk / cen-
trum voor hedendaagse kunst, Houtkaai z/n, 9300 Aalst 
(053/70.97.73; www.netwerk-art.be). 

Géricault. Fragmenten van mededogen. Toen Serge 
Gainsbourg in 1985 met een televisieploeg het Louvre 
bezocht, citeerde hij bij Géricaults Vlot van de Medusa een 
uitspraak van Pascal: ‘Je ne crois que les histoires dont les 
témoins se feraient égorger.’ Gainsbourg, zelf  opgeleid als 
schilder, zat hiermee dicht bij de interpretatie die ook is 
gekozen voor de tentoonstelling Géricault – Fragmenten van 
mededogen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent: 
Géricault bezag de meedogenloze willekeur van het leven 
met een zeker realisme, en toonde daarbij een uitgesproken 
interesse in de vele vormen van menselijke strijd.
 Het is geen gemakkelijke opgave om een overzichtsten-
toonstelling van het werk van Théodore Géricault samen te 
stellen. De ‘vader’ van de Franse romantiek stierf  jong en 
liet slechts een beperkt oeuvre achter. Zijn belangrijkste 
schilderijen, waaronder Het vlot van de Medusa, mogen het 
museum niet meer uit of  zijn te kwetsbaar voor transport. 
In Gent bestond al lang de wens om een Gericault-
tentoonstelling te organiseren. Dat heeft alles te maken met 
het feit dat het Museum voor Schone Kunsten een van 
Géricaults vijf  nog bestaande portretten van geesteszieken 
bezit: De Kleptomaan. In 2006 werd wegens renovatie de 
kans gemist om een grote overzichtstentoonstelling op te 
zetten met het Musée des Beaux-Arts in Lyon, maar nu 
heeft men in de Schirn Kunsthalle van Frankfurt een goede 
partner gevonden. De externe Duitse hoofdcurator is een 
Géricaultspecialist, en heeft vanwege bovengenoemde res-
tricties gekozen voor een contextuele aanpak. De schaarse 
schilderijen en minder schaarse gravures en tekeningen 
van Géricault zijn in de tentoonstelling aangevuld met 
enkele schilderijen en vele prenten van bekende (o.a. 
Delacroix, Goya, Füssli, Stubbs, Hogarth, Menzel) en van 
minder bekende tijdgenoten, en met anatomisch en weten-
schappelijk studiemateriaal uit de vroege romantiek.

Vier verschillende stand-ins voor het afwezige Vlot van de 
Medusa openen de tentoonstelling. Bij het betreden van het 
museum denkt men in een verder gelegen zaal het originele 
monumentale werk te ontwaren, maar dat blijkt een histo-
rische kopie. De weg ernaartoe is bezaaid met levensgrote 
driedimensionale modellen van het vlot, samengesteld uit 
kleinere vlotten gemaakt van kartonnen dozen, koffers, 
wrakhout en allerlei bric-à-brac. Deze installatie creëerde 
het kunstenaarsduo Alfredo en Isabel Aquilizan samen met 
Gentse schoolkinderen. De migratiethematiek die aan de 
basis ligt van het werk van de Filippijns-Australische kun-
stenaars, wordt hier vervlochten met ‘het vlot’. Op de ‘actu-
aliteit’ van Géricaults Vlot van de Medusa wordt nog directer 
aanspraak gemaakt door de derde ‘stand-in’ voor het schil-
derij. Een serie panelen toont ooggetuigenverslagen van 
overlevenden van de schipbreuk van de Medusa voor de 
West-Afrikaanse kust in 1816, die uitmondde in een overle-
vingstocht van vijftien dagen op het beruchte vlot. Daaraan 
gepaard is er een serie getuigenissen van de recente scheeps-
ramp met Libische vluchtelingen voor de kust van het 
Italiaanse eiland Lampedusa. De Medusa-Lampedusa-
analogie lijkt een doeltreffende manier te zijn om Géricaults 
meesterwerk actualiteitswaarde te verlenen. Toch dreigt 
het spectaculaire realisme van de hedendaagse migratie-
problematiek het werk onrecht aan te doen, zeker wanneer 
in de tentoonstelling ook nog eens een houten namaakvlot 
is opgesteld als opgang naar de tentoonstellingszalen.
 In de uitstekende catalogustekst valt te lezen hoe 
Géricault zelf  altijd het onderscheid in acht nam tussen hor-
reur (verschrikking) en dégoût (afgrijzen, weerzin), en dat 
laatste in zijn werk trachtte te vermijden. Misschien moet 
deze opmaat tot de tentoonstelling niet al te letterlijk wor-
den genomen, en eerder als een poging worden opgevat om 
menselijke emoties weer te geven, die immers ook centraal 

staan bij Géricault. Om emoties de voorrang te geven, wer-
den de figuren op Het vlot van de Medusa geïdealiseerd, hoe-
wel ze lijkbleek zijn. Liever dan uitgemergelde lijven en los-
hangend verbrand vlees toonde de schilder de heroïek van 
het menselijk lijden en de wil tot overleven. Uiteraard was 
het schilderij ook een politieke statement: door een zwarte 
man aan de top van een menselijke piramide te plaatsen, 
werd de compositie een aanklacht tegen de Franse instand-
houding van de slavernij.
 Ook in zijn prenten en portretten verdiept Géricault zich 
in la condition humaine. De geselecteerde werken tonen een 
voorliefde voor sociale paria’s: armen, zieken, kreupelen, 
geesteszieken. Een voorstudie voor het magistrale schilderij 
De gewonde kurassier doet in de snelheid en woeligheid van 
de verftoets denken aan Delacroix. Maar in zijn definitieve 
portret van de ‘geestelijk verwonde’ soldaat, die met zijn 
paard aan de hand het strijdveld verlaat, bleef  de leermees-
ter trouw aan een meer precieze, idealiserend-realistische 
schilderstijl. Deze stilistische en iconografische terughou-
dendheid (uit vrees voor dégoût?) komt vooral naar voren in 
vergelijking met Goya’s gruwelijke weergave van de gevol-
gen van oorlog.
 In een meer didactische sectie van de tentoonstelling 
wordt Géricaults interesse in de anatomie van mens en 
paard ingebed in een historische, wetenschappelijke con-
text. Deze contextualisering versterkt de eenheid van de 
tentoonstellingsopzet. De licht gruwelijke studies van afge-
hakte ledematen (een hoopje armen, een schouder die twee 
voeten omarmt) worden immers ook werkelijk als studies 
gepresenteerd.
 Aan het vergelijkend en ‘wetenschappelijk’ kijken waar-
toe de tentoonstelling aanspoort, ontsnappen dan toch 
Géricaults drie ‘gekken’-portretten in de slotzaal. Deze wer-
ken steken schilderkunstig ver uit boven de vele studies en 

Théodore Géricault

Fragments anatomiques, 1818-1819
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portretten van expressieve koppen en geesteszieken van de 
hand van Europese tijdgenoten, nog aangevuld met histori-
sche fotoserie’s. Géricaults schilderijen zijn opgevat als tradi-
tionele portretten, dat wil zeggen als close-ups van een torso 
tegen een neutrale achtergrond, waarbij de afwijkende gees-
testoestand subtiel wordt gesuggereerd met zowel schilder-
kunstige details als door realistische elementen, zoals rood-
omrande ogen, ongekamde haren en slordige kleren.
 Opmerkelijk is vooral dat Géricault in deze portretten van 
zijn stijl licht afweek. De slordige witte kraag van De klepto-
maan had door Frans Hals geschilderd kunnen zijn, en kon-
digt de losse verftoets aan die kunsthistorici later zullen 
kwalificeren als ‘romantisch’. De sculpturaal opgebrachte 
vervuilde verfstrepen op het gerimpelde voorhoofd van De 
monomane van de afgunst doen niet onder voor Rembrandt. 
Fenomenaal is de wijze waarop Géricault schilderkunstig 
uiting gaf  aan het geestelijke isolement van deze personen. 
Een nauwelijks waarneembare waas, die in en niet over het 
verfoppervlak ligt, scheidt de geportretteerden van de 
beschouwer. De waterige blikken benadrukken het onver-
mogen tot contact. Het is geen wonder dat Marlene Dumas, 
meester van het verdwijnende verfoppervlak, zich interes-
seerde voor deze portretten en er nieuwe versies van heeft 
gemaakt.
 Vooral die schaarse topwerken maken de tentoonstelling 
in Gent de moeite waard. In de marge daarvan biedt ze 
bovendien de mogelijkheid om een flinke dosis kunsthistori-
sche kennis op te doen. Merel van Tilburg

p Géricault. Fragmenten van mededogen, tot 25 mei in het 
Museum Voor Schone Kunsten, Citadelpark, 9000 Gent 
(09/240.07.00; www.mskgent.be)

Cinema Remake. Van langspeelfilms die ooit zeer succesvol 
zijn geweest, zoals King Kong, Scarface en Dracula, verschijnen 
vele jaren later vaak nieuwe versies in de cinema. Zo’n her-
schepping is een vertaling, een interpretatie en als zodanig 
een artistieke uitdaging. Cinema Remake – art & film laat zien 
hoe beeldend kunstenaars bestaande speelfilms voor hun 
werk hebben gebruikt. Het is daarmee een interessante pen-
dant van een eerdere expositie in filmmuseum Eye, Found 
Footage (2012), over het hergebruik van archiefbeelden.
 De bijdragen van Gregory Crewdson en Nicolas Provost 
wijken enigszins af  van het concept. Zij hernemen namelijk 
niet een specifieke film, maar maken werk dat de realiteit 
presenteert als fictie. Crewdsons zorgvuldig geënsceneerde 
fotowerken zijn wel eens one shot films genoemd. Het decor 
is steevast de rafelrand van de Amerikaanse stad: een mor-
sig motel of  een desolaat parkeerterrein, sfeervol uitgelicht 
als een filmset en bevolkt door eenzame, in zichzelf  gekeerde 
personages. Elk van de werken vertelt een dramatisch ver-
haal, samengevat in één suggestief  beeld. Crewdson legt het 
er dik bovenop. Een beetje te dik, naar mijn smaak, waar-
door zijn visuele vertellingen nogal geforceerd overkomen. 
Ja, dit is hoe filmisch de wereld eruit kan zien. Maar wat 
vooral opvalt, is het effectbejag.
 Provost schoot beelden in de hotels en casino’s van nach-
telijk Las Vegas en monteerde ze zodanig dat de indruk ont-
staat dat we naar een misdaadfilm kijken. De toevoeging 
van dreigende muziek en dialogen uit hard boiled detectives is 
daar debet aan. Het lijkt nu of  mensen die niets met elkaar 
te maken hebben, elkaar bellen of  bespioneren. Provost 
weet de cinematografische trucs geraffineerd toe te passen. 
Maar spannend wil het niet echt worden. 
 De werken van David Maljkovic en het duo Chris Chong 
Chan Fui en Yasuhiro Morinaga zijn wel op specifieke films 
gebaseerd. Maljkovic fotografeerde de locaties in Zagreb 
waar Orson Welles The Trial (1962) heeft opgenomen, exact 
vanuit dezelfde cameraposities, en combineerde zijn opna-
men met de overeenkomstige filmbeelden. Zo ontstond een 
prachtige reeks fotowerken van asgrauwe woonkazernes. 
Te midden van deze dubbelbeelden staat een filmdoek opge-
steld. Er is geen beeld. Alleen het flikkerende lichtschijnsel 
van de projector is te zien: een verwijzing naar de scène 
waarin de onschuldig veroordeelde wordt verblind door een 
verzengend wit licht. Maljkovic weet in Recalling Frames 
(2010) de kafkaëske nachtmerrie opnieuw voor ogen te 

voeren, niet door Welles’ film na te bootsen, maar door licht 
en duisternis, verdubbeling en leegte, stilstand en bewe-
ging, meesterlijk tegen elkaar uit te spelen.
 Chong Chan Fui en Morinaga namen de scène op die Akira 
Kurosawa nooit heeft durven draaien. De Japanse grootmees-
ter weigerde voor zijn film High and Low (1963) af  te dalen in 
de hoerenbuurt van Yokohama, waar drugsdealers, pooiers en 
gangsters de dienst uitmaakten, en schoot de scène in de stu-
dio. Chong Can Fui en Morinaga klaren de klus alsnog. En 
meer. Op drie schermen tegelijk tonen zij ook de acteurs na 
afloop van de opname, als zij zich ontspannen en uitrekken. 
Toont Provost de wereld als speelfilm, hier wordt de realiteit 
van de film getoond. The making of  the remake, zogezegd.
 Dat doet ook Clemens von Wedemeyer. Sterker, zijn video 
over de totstandkoming van zijn film Otjesd (2005) is interes-
santer dan de film zelf. The making of  Otjesd (2005) belicht de 
absurde bureaucratie rond de verstrekking van uitreisvisa in 
de voormalige Sovjet-Unie. We horen commentaren van 
ooggetuigen en de kunstenaar die over de totstandkoming 
van zijn film vertelt. De film Otjesd zelf, één ononderbroken 
opname van een rij wachtende mensen, is helaas veel min-
der interessant dan de vernieuwingen van de Russische 
avant-gardecinema waar het werk op is gebaseerd.
 Ana Torfs toont wandvullende dia’s van Gotland, een 
Zweeds eilandje voor de Baltische kust waar Ingmar 
Bergman ooit woonde. Via hoofdtelefoons horen we gesprek-
ken tussen twee echtgenoten die tijdens een vakantiereis 
bemerken hoezeer zij van elkaar vervreemd zijn. De dialogen 
zijn ontleend aan de film Viaggio in Italia (1954) van Roberto 
Rosselini, met Ingrid Bergman in de hoofdrol. Ze evoceren 
een mismoedig gevoel van verlorenheid, dat versterkt wordt 
door de beelden van het verlaten kluizenaarseiland die 
elkaar in een tergend traag tempo afwisselen.
 Hier rijst de vraag die door meer werken op deze tentoon-
stelling wordt opgeroepen, namelijk: wat is de waarde van 
de referentie? Ontlenen de kunstwerken hun inhoudelijke 
betekenissen aan de films waar zij naar verwijzen? Of  kun-
nen zij zich ook zonder die context staande houden? 
 Shadow (2010) van Slater Bradley is ook zonder kennis 
van alle openlijke en verhulde verwijzingen een intrigerend 
werk. Natuurlijk wordt het interessanter wanneer we besef-
fen dat de film geënt is op Dark Blood van George Sluizer, een 
productie die halverwege strandde vanwege de plotselinge 
dood van hoofdrolspeler River Phoenix. Bradley zocht de 
samenwerking met Sluizers cameraman, Ed Lachman, 
vroeg hem naar zijn persoonlijke herinneringen en ging 
met hem naar de oorspronkelijke filmlocatie, de woestijn 
van Nevada. In de korte film die zij daar maakten, over een 
weduwnaar die zich heeft afgezonderd in een voormalig 
nucleair testgebied, wordt de hoofdrol gespeeld door een 
acteur die een dubbelganger van Bradley zou kunnen zijn. 
Shadow is een kruising tussen fictiefilm, filmgeschiedenis en 
kunstenaarsbiografie. Om het nog ingewikkelder te maken: 

in 2012 heeft Sluizer Dark Blood alsnog voltooid, met een 
voice-over voor de scènes die hij niet meer met Phoenix kon 
opnemen. Achteraf  gezien is Bradleys imaginaire remake 
dus een ‘pre-make’, een voorafschaduwing van een speel-
film die nog voltooid moest worden.
 Een van de bekendste voorbeelden van een artistieke film-
herschepping, Twentyfour Hour Psycho (1993) van Douglas 
Gordon, is niet in de expositie opgenomen. Het ontbreken 
van deze etmaaldurende film wordt ruimschoots gecom-
penseerd door Cory Arcangel, die met hulp van zelf  ontwik-
kelde software de film Colors van Dennis Hopper vertaalde 
in verticale kleurenstrepen. Wie de hele film wil zien, moet 
daar liefst 33 dagen voor uittrekken. Arcangel levert bluf-
kunst af, maar weet niet te imponeren. Het is blufkunst die 
er niet in slaagt te imponeren. De tijd die nodig is om de 
andere werken op deze boeiende tentoonstelling te bekijken 
is beter besteed. Dominic van den Boogerd

p Cinema Remake – art & film, tot 1 juni in Filmmuseum 
EYE, IJpromenade 1, 1030 BJ Amsterdam (020/589.14.00; 
www.eyefilm.nl).

Surreële werelden, Centraal Museum Utrecht. Er is 
nauwelijks een beweging in de kunst van de twintigste 
eeuw die zo radicaal, provocatief  en taboedoorbrekend was 
als het surrealisme. De surrealistische revolutie, ontvlamd 
in Parijs, sloeg in de jaren twintig en dertig ook over naar 
Nederland. Naar Utrecht, om precies te zijn. Over deze his-
torische periode en de nawerking daarvan in de hedendaag-
se kunst en beeldcultuur gaat de tentoonstelling Surreële 
Werelden. Een ideale gelegenheid voor het Centraal Museum 
de eigen collectie eens af  te stoffen en in een nieuw licht te 
plaatsen.
 De tentoonstelling begint met vitrines vol boeken, tijd-
schriften en documenten uit de beginjaren van de bewe-
ging. Die herinneren er nog eens aan hoe verfrissend en 
onconventioneel de dichters en schilders uit de kringen 
rond André Breton waren. Bij de Nederlandse geestverwan-
ten boet het revolutionair elan aan kracht in. De verzwel-
gende springvloed van Lautréamont wordt ingedamd tot 
het beheersbare poldersurrealisme van Cees Buddingh’. 
Leuk, die nonsensgedichten, maar is het ook surrealistische 
kunst? Hier kondigt zich de begripsverwarring aan die de 
tentoonstelling gijzelt.
 De volgende zaal is gewijd aan de Utrechtse surrealisten 
uit het interbellum. De belangrijkste is J.H. Moesman, spoor-
wegbeambte van beroep en zelfverklaard liefhebber van het 
sadomasochisme. Naast zijn schilderijen hangen werken 
van Gerrit van ’t Net en Willem van Leusden. Zij kenden 
elkaar van de plaatselijke boekhandel Nord, waar zij in de 
ban raakten van Belgische tijdschriften over het surrealis-
me. Voor Moesman was het een beslissend moment, zo meldt 

Chris Chong Chan Fui & Yasuhiro Morinaga

Heavenhell, 2009

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Cor van Dijk (nieuwe beelden)
Ditty Ketting (nieuwe schilderijen)
• Bovenzaal: Jean-Marc Spaans 
(nieuwe foto’s)
 17/05–18/06

• KunstRAI (stand 22)
Seet van Hout (solo) 
Gijs Assmann (werken op papier, 
beelden) 
Uwe Poth (werken op papier, 
schilderijen) 
Special event: Marjan Teeuwen, 
‘Verwoest Huis op Noord’, installatie
 04/06–09/06

• Beauty is for Free
Atte Jongstra, Ron Amir, Agos 
Birkas, Thomas Ciecierski, Tom de 
Groot, Klaas Kloosterboer, Herman 
Makkink, Rien Monshouwer, Marc 
Nagtzaam, Jan van der Pol (curator), 
Ferry Andre de la Porte, Hans Rath, 
Joost van den Toorn
 21/06–23/08

  

plAtFoRm57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10:00–22:00
www.platform57.nl

• System
Hans Wilschut
• on Spam
Niels Post
• Floating population
Nadine Stijns

• Kunstrondleiding in Zuid57
 op aanvraag, meer info via  
 info@platform57.nl
  

Nest
De Constant rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86 
do–zo 13:00–17:00
nestruimte.nl

• CoNCept store
John M Armleder, Merlin Carpenter, 
Vaast Colson, Paul Elliman, Erika 
Hock, Jeroen Jacobs, Klaas 
Kloosterboer, Wjm Kok, Ingmar 
König, Frank Koolen, Michael 
Krebber, Marius Lut, Ola Vasiljeva
 Curators: Marius Lut en Frank Koolen
 Opening: 17/05, 16:00
 18/05–06/07

  

West
Groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
wo–za 12:00–18:00 (of op afspraak)
www.west–denhaag.nl

• Autonomy Exchange Archive
Historic works as documents with 
works by Fawn Krieger, David 
Horvitz, and Paul Branca
 Curators: Paul Branca en  
 Lisa Hayes Williams
 t/m 07/06

• Home and Away #1: 
 the Archive 
 Event organised by Eloise Sweetman 
 06/06

GEmAK
paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
di–vr 11:00–17:00 za 13:00–17:00 
en op afspraak
www.gemak.org

• the Royal Institute for 
 Hydra Studies 
Preview-tentoonstelling ArtScience 
(KABK Interfaculty) met Áron 
Birtalan, John Fanning, Gaby Felten, 
Sebastian Frisch, Moritz Geremus, 
Roel Heremans, Jonathan Reus, 
Ronald Schelfhout, Jet Smits,  
Angela de Weijer, Emily Whitebread
 23–25/05

• lilo Nein: the Space  
 Between Concepts and  
 realisations
Conceptuele, multimediale 
tentoonstelling over werkproces en 
presentatievormen van Oostenrijkse 
(performance) kunstenaar Lilo Nein.
 30/05–28/06

• Art of What
GEMAKstore-project van 
Airco Caravan
 30/05–28/06

• Un Sentiment de Comme Si  
 (An Impression of As If) 
A group exhibition in collaboration 
with the Master of Artistic Research, 
KABK with Cecilia Bengtsson, 
Sharelly Emanualson, Hannah Dawn 
Henderson, Annabel Kanaar, Quenton 
Miller, Sara Pape, Julia Reist
 Curator: Virginie Bobin
 04/07–11/07

  

Galerie maurits 
vaN De laar
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12:00–18:00 
laatste zo/maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

• the Black Room 2014 
Robbie Cornelissen 
tekeningen, nieuwe animatiefilm
 Opening: 18/5, 16:00 door Edwin  
 Jacobs directeur Centraal Museum  
 Utrecht 
 18/05–08/06

• Claire Carpenter, Simon 
 English, Rens Krikhaar,  
 Justin Wijers
schilderijen, tekeningen
 Uitwisseling met Cross Gallery Dublin 
 14/06–08/07

• Justin Bennett, pascale- 
 Sophie Kaparis 
Installatie met tekeningen en 
animaties
 13/07–03/08 
 daarna op afspraak tot 22/08

  

liviNGstoNe 
Gallery
Anna paulownastraat 70 A/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12:00–17:00
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

• Angels & Demons 
 (group exhibition) 
 25/05–27/07

• KunstRAI Amsterdam 
 04/06–09/06

  

1646
Boekhorststraat 125
do–zo 13:00–18:00
www.1646.nl

• the Nervous manifold 
Matti Kallioinen 
 t/m 18/05

• Inklusief Dick Verdult 
Dick Verdult
 30/05–06/07

• Background Evening met 
Dick Verdult 
 05/06

• Conversation piece met 
Dick Verdult 
 10/06

• Anna Breu, performance 
 26/06

  

stroom
DEN HAAG
Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85 
wo–zo 12:00–17:00
www.stroom.nl

• See You in the Hague
 the Good Cause
 t/m 01/06

 How to live together 
 Christian Nyampeta
 t/m 25/05

 Seeing Secrecy 
 Trevor Paglen
 31/05–27/07

• Solotentoonstelling
Bram de Jonghe
 21/06–17/08

ondertussen: Risk Hazekamp
 t/m 15/06
ondertussen: Maarten Boekweit
 21/06–17/08
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de zaaltekst, voor de anderen was het meer een bevlieging. 
Maar welke tijdschriften had Moesman nou gelezen? Welke 
Brusselse surrealisten inspireerden Van ’t Net? Wat bewoog 
die jongelui om uitsluitend hun droomvoorstellingen te 
gaan schilderen? Die vragen blijven onbeantwoord. Dat is 
spijtig. Het was de tentoonstelling ten goede gekomen als er 
meer werk van en documentatie over Moesman was opge-
nomen. Een historisch overzicht gebaseerd op de eigen col-
lectie, met kunstenaars uit de eigen stad, had een minder 
stiefmoederlijke behandeling verdiend.
 De schilderijen van de Utrechters lijken veel op elkaar. 
Verre einders, bakstenen muren met afbladderend stuc-
werk, hele of  halve naakte vrouwenlichamen. Elke voor-
stelling is een ongerijmde combinatie van drie of  vier geïso-
leerde motieven, geschilderd à la Salvador Dalí, maar 
minder virtuoos. Steeds datzelfde namiddaglicht, die slag-
schaduwen, die rotsformaties. Terwijl de peilloze surrealis-
tische verbeelding Parijs en Brussel op haar kop zette, 
heerste in Utrecht een opmerkelijk gebrek aan inventiviteit. 
Je krijgt de indruk dat het surrealisme boven de grote rivie-
ren beslist in minder vruchtbare aarde viel.

 

Het duurde lang voordat de Franse surrealisten voor het eerst 
in Nederland werden getoond. In juni 1939 organiseerde 
Galerie Robert aan de Keizersgracht in Amsterdam de 
Exposition Internationale du Surréalisme. De Rotterdamse foto-
graaf  Emiel van Moerkerken snelde erheen, maar mocht niet 
meedoen. Waarom niet? We komen het niet te weten. Ook 
Van Moerkerkens rol voor het Nederlands surrealisme – toch 
niet onaanzienlijk – blijft onderbelicht. Hetzelfde geldt voor de 
relatie tussen Moesman en de magisch realist Pyke Koch, ook 
een Utrechtenaar, en de eendagsdadaïst Theo van Doesburg, 
die zoveel belangrijk werk heeft verzet als kwartiermaker van 
de internationale avant-garde. De tentoonstellingsmakers 
gaan er amper op in. Direct schakelen zij over naar grote 
namen als Man Ray, Marcel Duchamp en Joan Miró, elk verte-
genwoordigd met kleine werken uit een particuliere verzame-
ling. Wanneer in de zaal daarna Karel Appel en Armando 
worden gepresenteerd als erfgenamen van het surrealisme, 
lijken de samenstellers definitief  het spoor bijster.
 In de zalen gewijd aan hedendaagse kunst wreekt zich 
een hardnekkig misverstand. Ja, surrealistische kunst is gek 
en vreemd. Maar niet alles wat er gek en vreemd uitziet, is 
surrealistische kunst. De keuze voor René Daniëls valt nog 
te begrijpen – hij liet zich in zijn vroege werk inspireren door 
de écriture automatique en de woordbeelden van Guillaume 
Apollinaire. Hetzelfde geldt voor de Utrechtenaar Paul 
Klemann, die al jaren uitsluitend tekeningen maakt van 
wat hij heeft gedroomd. Maar kunstenaars als Philip 
Akkerman, Aernout Mik en Marijke van Warmerdam zijn 
in dit verband misplaatst. Met het gedachtegoed van Breton 
heeft hun werk niets of  nauwelijks iets te maken.
 Is het historische deel van Surreële werelden te klein en te 
bescheiden, de hedendaagse afdeling is te groot. Zo niet 
oeverloos. Kinke Kooi, Paul de Reus, Robbie Cornelissen, 
Frans Franciscus, Roland Sohier, een schier eindeloze stoet 
al dan niet in Utrecht werkzame kunstenaars trekt aan het 
oog voorbij. Het zijn er zoveel dat de tentoonstelling, die 
aanvankelijk chronologisch was opgezet, overschakelt op 
een thematische ordening (met voor de hand liggende the-
ma’s als ‘haar’ en ‘ogen’). Als we aan het eind van de expo-
sitie ook nog commercials, filmfragmenten en televisiese-
ries krijgen voorgeschoteld, kunnen we alleen maar 
concluderen dat het ooit alles ontregelende surrealisme 
definitief  is opgelost in onschuldig vermaak.

Vermaak lijkt dan ook het belangrijkste doel van deze ten-
toonstelling. Geen prikkelend kunsthistorisch onderzoek, 
geen aan de vergetelheid ontrukte meesterwerken, geen 
nieuwe inzichten in een radicale avant-garde, geen catalo-
gus. Wel: samen met andere bezoekers een cadavre exquis 
tekenen, een interactieve experience ondergaan, ontworpen 
door Tijmenrockt designs, of  je dromen laten uittekenen. 
Laat er geen misverstand over bestaan: er is niets tegen edu-
catie, entertainment en publieksparticipatie. Musea moe-
ten bezoekers trekken om inkomsten te verwerven en daar-
voor zijn dergelijke activiteiten onmisbaar. Surreële werelden 
is dan ook een onderhoudende tentoonstelling, heel 
geschikt om met de kinderen te bekijken. Maar de surrealis-
tische kunst die ooit tot grote schrik van het burgerdom de 
vensters opende op waanzin en perversie, is er gedegradeerd 
tot doordeweekse gekkigheid.
 Nederland en surrealisme, het is geen gelukkige combi-
natie. Een paraplu en een naaimachine op een operatietafel 
passen beter bij elkaar.  Dominic van den Boogerd

p  Surreële werelden, tot 9 juni in Centraal Museum, 
Nicolaaskerkhof  10, 3512 XC Utrecht (030/236.23.62; 
www.centraalmuseum.nl).

Jan Fabre. Insectentekeningen en insectensculptu-
ren 1975-1979. In een doolhof  van scheermessen staat 
een opgezette vogelspin met een hoedje op; in een van zijn 
harige poten zit een miniatuurvlaggetje met een revolutio-
naire leus. Even verderop kruipt een soortgenoot door een 
gang van wit pluche die naar een SM-keldertje leidt, com-
pleet met butt plugs en handboeien in miniatuurformaat. 
Ondertussen schalt een disconummer door de museumzaal 
– het soort muziek dat buiten de disco, wanneer niemand 
erop danst, altijd iets onheilspellends heeft.
  Het zijn taferelen uit het Spinnenkoppentheater (1979), een 
labyrintachtig en grotesk poppenhuis dat wordt bevolkt 
door opgezette spinnen ter grootte van een kleine mensen-
hand. Wie verder om de installatie heen loopt ontdekt onder 
meer nog een operatiekamer, een spiegelpaleis, een sneeuw-
helling, een huiselijke kamer met bloemetjesbehang, een 
stormbaan en een marmeren hal vol pornografische afbeel-
dingen in gouden lijsten – en dit alles op spinnenformaat. De 
mix van decadentie, politiek en harige spinnenpoten maakt 
het Spinnenkoppentheater even bizar als verontrustend.
 De installatie vormt het hoogtepunt van de verrassende 
tentoonstelling Jan Fabre. Insectentekeningen en insectensculp-
turen 1975-1979 die momenteel in het Rijksmuseum 
Twenthe plaatsvindt. Fabre is een van de bekendste 
Belgische kunstenaars van het moment, maar ondanks (of  
juist dankzij) zijn succes bij het grote publiek lijken veel 
ingewijden in de kunstwereld het erover eens dat zijn recen-
te werk als beeldend kunstenaar eentonig, voorspelbaar en 
veel te gladjes is – zijn naam lijkt soms wel synoniem voor 
kitsch (‘Dat is wel heel erg Fabreachtig…’).
 Deze tentoonstelling biedt echter een fascinerend en zeer 
geconcentreerd inkijkje in het artistieke proces van een piep-
jonge, getalenteerde kunstenaar – Fabre was een jaar of  20 
toen hij deze werken maakte. Veruit de meeste werken in de 
tentoonstelling dateren van 1978-1979. (Overigens staat op 
alle titelkaartjes foutief  vermeld dat Fabre in 1954 in plaats 
van in 1958 is geboren: een verwarrende slordigheid.) De 
opbouw van de tentoonstelling is sterk. Ten eerste is het heel 
interessant om zo’n dwarsdoorsnede uit een kunstenaarsoeu-
vre te zien: hierdoor ontstaat er bijna vanzelfsprekend diep-
gang, zonder dat er veel tekst en uitleg bij nodig is. Ook de 
opbouw is prettig: tekeningen, schetsen en notities zijn afge-
wisseld met nauw verwante installaties en objecten. De schet-
sen, vaak in balpen, zijn prachtig gepresenteerd. Het zijn 
rechtstreeks neergepende afspiegelingen van hersenspinsels.
 De jonge Fabre is niet een bijzonder begenadigd tekenaar 
en de werken op papier kunnen nauwelijks op zichzelf  staan: 
ze zijn met name interessant als context voor de objecten en 
als geheel vormen ze een sterk verhaal. Verschillende fasci-
naties van de kunstenaar ontvouwen zich voor de ogen van 
de bezoeker: metamorfosen, het drogeren van insecten, de 
mythologie rondom scarabeeën. De getekende combinaties 
van insecten en simpele gebruiksvoorwerpen zijn misschien 
nog wel het bizarst: een rode mier op springveren, een spin 
met gootsteenontstoppers aan zijn poten.
  Deze schetsen sluiten aan bij de kleine objecten die in 
vitrines getoond worden: fusies tussen dode insecten en 
gebruiksvoorwerpen, samengesmolten tot surrealistische 
hybride sculptuurtjes. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe bui-
tenaardser de kevers met hun glimmende schildjes eruitzien 
en hoe groter het contrast wordt met de banale voorwerpen 
waarmee Fabre ze heeft gecombineerd: een schilderskwast-

J.H. Moesman

Ontmoeting, 1932

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

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

Paul Klemann

De Domtoren die weer aan de Domkerk wil vastgroeien, 1998
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De Kabinetten van De Vleeshal,  
Zusterstraat 7, Middelburg
Centrum voor hedendaagse kunst
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Storage for Distorted Matter 
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je op de snuit van een groot groen insect, een gloeilampje 
aan een spinnenkop, een telraam van zwarte kevertjes. Het 
is vervreemdend, maar ook grappig, en opmerkelijk genoeg 
niet macaber of  luguber. De sculpturen zijn eerder een ver-
tederende ode aan de insecten, en in tegenstelling tot Fabres 
latere werk nog met een ontwapenende klungeligheid in 
elkaar gezet. Dit is ook een groot verschil met de insecten-
werken van bijvoorbeeld Damien Hirst, die de diertjes op 
een kille manier gebruikt als symbool en materiaal.
 Ik hoorde laatst van iemand dat ze een gruwelijke hekel 
had aan Fabres werk sinds ze als stagiaire bij een museum 
belast was met de taak om een nieuw verworven sculptuur 

van Fabre – bestaande uit vele honderden kevers – te con-
troleren op levend ongedierte en levensvatbaar materiaal. 
Ze was er ruim twee weken mee bezig en kon naderhand 
geen kever, of  Fabre, meer zien. Ik zou haar willen aanraden 
om de tentoonstelling te bezoeken, en met haar alle mensen 
die zich al lang geleden een mening over Fabre hebben 
gevormd naar aanleiding van zijn latere werk. Wie weet 
kan het weer een beetje goed komen.  Marian Cousijn

p Jan Fabre. Insectentekeningen en insectensculpturen 1975-
1979, tot 31 augustus in Rijksmuseum Twenthe, Lasonder-
singel 129-131, 7514 BP Enschede (053/435.86.75; 
www.rijksmuseumtwenthe.nl).

Hito Steyerl. Een ijzeren slag klinkt door de zalen van het 
Van Abbemuseum. Een film toont hoe Hito Steyerl met een 
beitel en een hamer inslaat op een beeldscherm. Symbolisch, 
want de beitel raakt niets. In haar werk bespeelt Steyerl het 
oorzaak-gevolgdenken. Ze haalt gebeurtenissen uiteen en 
plaatst de losse elementen op alternatieve wijze weer bijeen. 
Ze combineert fabuleuze elementen met de harde feiten van 
politiek machtsmisbruik en economische ontwikkelingen. 
Dat resulteert in een relaas vol ogenschijnlijke toevallighe-
den, waarin een nieuwe waarheid aan het licht komt. 
Precies dat spanningsveld is het sterke punt in deze exposi-
tie, die tien jaar van Steyerls werk overspant. De videower-
ken en de enkele installaties zijn ondergebracht in een strak 
modernistisch ontwerp, verzorgd door Studio Miessen.
 Steyerl (1966) is schrijver, filosoof  en kunstenaar. Ze is 
geboren in Duitsland, en heeft Japanse roots. In 2005 gooi-
de ze hoge ogen met haar film November, die toen tijdens 
Contour in Mechelen te zien was. Het deels persoonlijke 
relaas van Steyerl en haar jeugdvriendin Andrea Wolf, die 
zich aansloot bij de Koerdische PKK en eind jaren negentig 
spoorloos verdween, maakte indruk. Met zelfgemaakte 
jeugdopnames van vechtfilms laat Steyerl zien hoe onschul-
dig kinderspel uit kan monden in politiek verzet met een 
tragische afloop.
 De strijd en de verdwijning van Wolf  zijn sindsdien regel-
matig terugkerende elementen in Steyerls films. In het recen-
te Are Museums Battlefields, een film gebaseerd op een lezing-
performance die ze hield tijdens de Istanboel Biënnale in 
2013, bezoekt Steyerl het slagveld waar Wolf  de dood gevon-
den moet hebben. In haar zoektocht naar de afkomst van de 
kogels komt ze uit bij bedrijven als Siemens en Lockheed, pro-
ducenten van munitie die door het Turkse leger werd 
gebruikt. Deze bedrijven treden daarnaast ook op als spon-
sors van biënnales. Musea zijn dus net zo goed slagvelden, 
een stelling die Steyerl onderbouwt met fragmenten uit 
Eisensteins Pantserkreuzer Potemkin: de opnames van de 
opstand zijn duidelijk geschoten in De Hermitage. Het Louvre 

werd slechts een publieke instelling doordat het volk in de 
achttiende eeuw het museum zo vaak bestormde, stelt ze.
 Steyerl wijst op de nieuwe machtscentra die kunst inlij-
ven, zoals bedrijven, banken, maar ook rijke oliestaten, die 
uitpakken met iconische nieuwbouw. Volg de kogels, en je 
ziet de gaten die ze maakten in de hippe architectuur van 
sterarchitecten als Zaha Hadid, Gehry, Koolhaas. Aan dat 
betoog voegt Steyerl met gemak nog wat Hollywoodfictie 
toe: Angelina Jolie als superheld kan kogels in een cirkel-
baan afvuren. En die almaar in cirkels rondvliegende kogels 
leveren precies de gelikte computergegenereerde gatenar-
chitectuur van een architect als Gehry op. Gezocht? 
Natuurlijk. Toch is het precies die doorgedreven ‘dichterlij-
ke vrijheid’ waarmee Steyerl indruk maakt, samen met het 
feit dat ze altijd trouw blijft aan die verloren vriendin. De 
behoefte om het verlies ongedaan te maken door die 
magisch rondcirkelende kogels achterwaarts te laten vlie-
gen en zo de tijd terug te draaien, is hartverscheurend.
 Haar fragmentarische wijze van werken en de onver-
stoorbaarheid waarmee ze haar fantasie inzet, levert tel-
kens vlijmscherpe kritiek op. Ze richt haar pijlen op de 
macht, die zich steeds meer privileges toe-eigent, en steeds 
meer controle uitoefent op de individuele burger. Iedereen 
wordt in de gaten gehouden. In de recente film How Not to 
Be Seen, a Fucking Didactic Educational. MOV File laat de 
kunstenaar zien hoe we aan de controle kunnen ontsnap-
pen. Ze laat pixels ronddansen op het asfalt van in onbruik 
geraakte testvlakken, beschilderd met witte strepen. Ooit 
waren ze bedoeld om de scherpte van luchtfoto’s te kunnen 
bepalen, nu zijn ze overbodig geworden. De geschiedenis 
van surveillance gaat naadloos over in een digitaal spel van 
dansende pixels, groene schermen en verdwijnende groene 

Jan Fabre

Haantje de voorste, 1979

Hito Steyerl

Liquidity Inc., 2014

tel.  09 233 21 18
gsm  0475 65 68 74

Deze tentoonstelling loopt van 
zondag 11 mei t.e.m zondag 29 juni 
te bezichtigen op zaterdag, zondag en maandag
van 15 uur tot 19 uur of na afspraak.

GASTON DE MEY
Belgische kunst na ‘45

email  koen@weareapart.be
website  www.weareapart.be

adres  Maïsstraat 4 
 9000 gent
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mannetjes, tegen een achtergrond van een gemonteerde 
opname van The Three Degrees, die hun meeslepende 
jarenzeventighit When Will I See You Again zingen. De melo-
die heeft een omineuze nagalm, ondanks alle vrolijkheid. 
Steyerls lessen in het verdwijnen tonen een digitale wereld 
waar pixels als figuurtjes met een vierkante box op hun 
hoofd de camera overnemen om uiteindelijk weg te vliegen 
in een drone. Zo verdwijnen is het ultieme verzet.
 Overleven, vechten, is meegeven en tegendruk bieden. 
Dat leren we in haar recentste film Liquidity Inc. Daarin 
draait alles om een fragmentje Bruce Lee. De vechtkunst-
acteur fluistert ons geheimzinnig toe: ‘Water can flow, 
water can crash, be like water.’ We volgen James Woods die, 
fluïde als in Lee’s filosofie, de rol van bokser voor die van 
zakenman inruilde. Strijd en geld zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, lijkt Steyerl te willen zeggen. Beelden van 
knokkende boksers wisselen af  met fanatiek opflikkerende 
beelden van tsunami’s en van De grote golf  van Kanagawa 
(1830), de bekende houtsnede van Katsushika Hokusai. In 
een provisorisch weerbericht – ‘Het weer is precies zoals je 
denkt dat het is’ – dat vooral financiële verschijnselen aan-
kondigt, is sprake van een weersverschijnsel met de naam 
Andrea Wolf. Ook de wind heeft betekenis, die blaast men-
sen terug naar hun huizen, goederen terug naar de fabriek, 
en de fabrieken terug naar waar ze vandaan komen. Het 
lijken toevallige bewegingen. Toch is alles wel degelijk sub-
tiel georkestreerd en volgt er een commentaar uit op de eco-
nomie en op de manier waarop de wereld achter het geld 
blijft aanjagen, crisis of  niet.
 Het universum dat door Steyerls idiosyncratische ‘monolo-
gen’ wordt opgeroepen zit vol natuurkundige ongerijmdhe-
den en wordt beheerst door een ‘toeval-dat-niet-bestaat’. Op 
koelbloedige, persoonlijke en soms humoristische wijze legt 
ze de gevolgen van economische ongelijkheid en machtsmis-
bruik bloot. Haar bewijsmateriaal, in tekst en fragmentari-
sche films, kan dan rationeel gezien discutabel zijn, toch 
bevat haar betoog telkens een venijnige angel en weet ze de 
aandacht te vestigen op de ingewikkelde machtsstructuren 
die geld, geweld en kunst verbinden. Steyerl ontstijgt uitein-
delijk makkelijk anekdote en aanleiding. Maar omdat deze 
tegelijkertijd altijd identificeerbaar blijven, is haar werk 
krachtig, authentiek en invoelbaar. Machteld Leij

p  Hito Steyerl, tot 22 juni in het Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven (040/238.10.00; 
www.vanabbemuseum.nl).

Harun Farocki – Ernste Spiele/Serious Games. In 
Hamburger Bahnhof  is momenteel de eerste tentoonstel-
ling in Duitsland van de filmmaker Harun Farocki (1944) te 
zien. Farocki, die vooral door zijn essayistische films bekend 
is geworden, maakt sinds eind jaren negentig ook analyti-
sche, kunstzinnige video-installaties waarin de steeds toe-
nemende macht van de technologie op kritische wijze wordt 
onderzocht. Het oeuvre van Farocki bestaat inmiddels uit 
ruim honderd films, documentaires en installaties, die 
mondiale, economische, sociale en culturele ontwikkelin-
gen aan de orde stellen.
 De installatie Ernste Spiele/Serious Games I-IV (2009-
2010), die het museum onlangs van Outset Contemporary 
Art Fund ten geschenke kreeg, is tot 13 juli in de zijvleugel 
van het instituut te bezichtigen. De vier films, drie van acht 
minuten en één van twintig minuten, behandelen de rol 
van virtuele techniek in de oorlogvoering van de Verenigde 
Staten in het Midden-Oosten (Irak en Afghanistan). Het 
eerste deel van de serie toont Amerikaanse soldaten in 
opleiding. Door middel van computerspellen worden de sol-
daten op het werk in situ voorbereid. In de simulatie rijden 
ze met een pantserwagen door een woestijn en communice-
ren ze met elkaar over mogelijke plekken waar vijanden 
staan opgesteld en bommen liggen, die door een instructeur 
worden gepositioneerd. De schijnbaar emotieloze soldaten 
in het klaslokaal voeren de opdracht individueel uit, zittend 
in schoolse rijtjes achter hun computer.
 Dit contrasteert met het tweede deel van de indringende 
filmserie, dat tevens een militaire oefening in beeld brengt. In 
de Californische Mojavewoestijn is een Iraakse stad nage-
bouwd met circa driehonderd inwoners. ‘De stad zag eruit 
alsof  men de werkelijkheid van een computeranimatie had 
nagebootst’, aldus Farocki. De compleet in harnas gestoken 
soldaten praten hortend en stotend met de lokale bewoners, 
die in het Arabisch vragen stellen als ‘hebben de soldaten een 
vrouw of  gezin thuis’ of  ‘misschien zin om een potje voetbal 
te spelen’. Maar bovenal zitten ze met de vraag wat ze hier in 
vredesnaam komen doen. Niet alleen de taalverwarring, 
maar ook het enthousiasme van de lokale bewoners staat 

haaks op het rigide gedrag van de soldaten. Hierin komen het 
menselijke aspect en de interculturele situatie van een oorlog 
tot uitdrukking. Ook zien we vrijwilligers die in een gaarkeu-
ken eten aan de bewoners uitdelen. Maar deze op het eerste 
gezicht gemoedelijke situatie slaat om: schoten maken de ver-
houdingen en de oorlogssituatie ineens zichtbaar. Voor de 
toeschouwer is het niet duidelijk of  het hier gaat om een 
gefingeerd tafereel in de Californische woestijn, dan wel om 
een werkelijke scène in het Midden-Oosten.
 In de derde, langstdurende video zien we veteranen met 
een posttraumatische stressstoornis deelnemen aan een 
computersimulatie. De veteranen vertellen specifieke bele-
venissen aan een therapeut, terwijl op de achtergrond 
diverse plekken in beeld worden gebracht die aan de trau-
matische gebeurtenissen zijn gekoppeld. Aan het einde van 
de film blijkt dat de soldaten eigenlijk acteurs zijn in een per-
formance. Het bekomen videomateriaal wordt door het 
defensieapparaat gebruikt om de waarde van virtuele reali-
teit tijdens de behandeling van oorlogstrauma’s te demon-
streren. In de slotfilm licht een instructeur de twee compu-
terprogramma’s nader toe. Het programma dat voor de 
training wordt gebruikt is van betere kwaliteit dan dat voor 
de therapie. Daardoor lijkt het dat de veteranen een tweede-
rangsbehandeling krijgen vergeleken met de jongens die 
nog richting oorlogsgebied moeten vertrekken.
 De video-installatie stelt de wereld achter het oorlogvoe-
ren aan de orde. Farocki nodigt hiermee uit tot een alge-
meen scepticisme over de representatie van de realiteit. Hij 
probeert voor de ogen van zijn toeschouwers de simulaties 
te analyseren die dankzij de huidige technologie voor een 
‘volwaardige ervaring’ zorgen. In welke mate wordt onze 
realiteit bepaald door een apparaat dat bestaande beelden 
reproduceert, zo lijkt de kunstenaar ons voor de voeten te 
werpen? En door wie wordt dat reproducerend apparaat 
gestuurd, met welke strategische doeleinden?
 Farocki’s sceptische en doordringende filmstijl is sterk 
gekleurd door de idealen van de protestbeweging op het 
einde van de jaren 60, toen de officiële representaties van 
publieke waarden voortdurend ter discussie werden gesteld. 
De films van voor 1980 zijn politiek gezien in bepaalde 
opzichten verouderd, zo geeft Farocki zelf  toe. Dit geldt ech-
ter niet voor de belangrijkste agitpropfilm die hij maakte 
voor de vredesbeweging, Nicht löschbares Feuer (1969), die 
nog vaak vertoond en bediscussieerd wordt. De film handelt 
over het gebruik van napalm tijdens de Vietnamoorlog en 
weerspiegelt treffend de toenmalige tijdgeest. Hij is opge-
steld in het begin van de tentoonstelling en zorgt voor een 
geslaagde introductie tot het vierluik.
 Farocki klaagt in zijn films niet zozeer mistoestanden aan 
in de wereld. Met zijn analytische beschouwingen stimuleert 
hij vooral de waakzaamheid van de kijker, en meer in het bij-
zonder de wetenschappers, technici en andere experten 
onder hen. Ernste Spiele is een proeve van Farocki’s engage-
ment binnen de audiovisuele technologie. Op scherpzinnige 
wijze toont hij wat ze vermag. Faby Bierhoff

p Harun Farocki: Ernste Spiele, tot 13 juli 2014 in Hamburger 
Bahnhof, Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin 
(030/3978.3411; www.hamburgerbahnhof.de).

Hans Richter – Begegnungen. Als multimediale kunste-
naar avant la lettre neemt Hans Richter (1888-1976) een 
belangrijke positie in binnen de klassiek moderne kunst. 

Daarom initieerde het LACMA vorig jaar een retrospectief  
met de titel Encounters, dat van Los Angeles via het Centre 
Pompidou-Metz doorreisde naar Berlijn, waar het tot eind 
juni in Martin-Gropius-Bau te zien is. De van Berlijn afkom-
stige kunstenaar bracht het grootste deel van zijn leven 
door in de VS, waar de aandacht voor zijn werk altijd bijzon-
der groot is geweest. Zijn nalatenschap bevindt zich voorna-
melijk in Californië.
 De curatoren hebben gepoogd een interactieve reis door 
de verschillende stadia van Richters oeuvre uit te stippelen. 
De tentoonstelling is chronologisch gerangschikt en wordt 
voorts gestructureerd door de diverse artistieke samenwer-
kingsverbanden die Richter aanging. Ze richt zich met 
name op de contacten die Richter onderhield met Jean Arp, 
Alexander Calder, Marcel Duchamp, Viking Eggeling, Max 
Ernst, Marcel Janco, Fernand Léger, Kazimir Malevich, Man 
Ray, Ludwig Mies van der Rohe, Gerrit Rietveld en Theo van 
Doesburg. Alle figuren bij elkaar zorgen voor een bonte ver-
zameling van ruim honderdvijftig werken die grofweg de 
periode 1910-1970 beslaan. Verschillende belangrijke 
stromingen van de eerste helft van de twintigste eeuw wor-
den dan ook in meer of  mindere mate in Richters werk gere-
flecteerd: het expressionisme, dadaïsme, constructivisme en 
surrealisme.
 De eerste twee zalen zijn aan zijn vroege expressionisti-
sche schilderkunst gewijd. Het is echter maar de vraag in 
hoeverre deze grote hoeveelheid dicht op elkaar gehangen 
portretten werkelijk bijdragen om zijn ontwikkeling als 
kunstenaar te illustreren. Richters interesses wisselden 
voortdurend, en daarbij wordt al snel zichtbaar dat hij in 
vergelijking met zijn vrienden niet de beste schilder noch de 
origineelste collagemaker was. Als cineast is hij daarente-
gen baanbrekend geweest. Toen hij getraumatiseerd en 
gewond uit de Eerste Wereldoorlog terugkwam, werkte hij 
in Zürich samen met de Zweed Viking Eggeling aan abstrac-
te films. Zijn eerste, drie minuten durende abstracte film, 
waarin een serie zwarte en witte blokken en rechthoeken 
elkaar snel afwisselen, noemde hij Rhythmus 21 (1921). De 
film is een revolutionair ijkpunt in de filmgeschiedenis 
geworden door de manier waarop hij het medium tot de 
basiselementen reduceert. In het LACMA werd de film op 
een lange, lege wand getoond. In Berlijn wordt hij tegenover 
twee abstracte schilderingen met dezelfde naam geprojec-
teerd, en krijgt hij minder ruimte toebedeeld. Ook de wand-
projecties van films in andere zalen raken in deze opstelling 
vaak te veel op de achtergrond.
 In 1929 was Richter al eens te gast in dit gebouw, dat 
toen het nijverheidsmuseum was. Men had hem uitgeno-
digd om het filmprogramma van de Film und Fotografie-
tentoonstelling (FiFo) samen te stellen, die ernaar streefde 
om fotografie als kunstvorm te erkennen. De avant-gardisti-
sche, stomme films die Richter voor zijn programma uit-

Harun Farocki

Nicht löschbares Feuer, 1969, filmstill

Hans Richter

Häuser, 1917
© Estate Hans Richter. Foto © 2013 Museum Associates/LACMA
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zocht, zijn in één zaal samengebracht met de experimentele 
foto’s van El Lissitzky, Edward Steichen en Edward Westen, 
die ook in de tentoonstelling opgenomen waren.
 Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, werd Richters 
atelier in Berlijn vrijwel onmiddellijk door de Sturmabteilung 
verwoest, waarna hij een blauwe maandag in Moskou ver-
toefde en niet veel later naar Nederland en Zwitserland 
vluchtte. Tussen 1933 en 1940 werkte hij daar aan com-
merciële films. In de tentoonstelling zijn tien films uit deze 
periode opgenomen, waaronder de twee producties Hallo 
Europa Radio (1933) en Van Bliksemschicht tot Televisie 
(1935-1936) die hij voor Philips in Eindhoven realiseerde. 
Richter maakte de oorlog zelf  niet mee. In 1940 ging hij op 
uitnodiging van het Museum of  Non Objective Painting, 
het latere Guggenheim, naar New York. Hij bleef  in de VS 
en verwierf  het Amerikaans staatsburgerschap. Hij werd 
docent voor filmtechniek aan (en later directeur van) het 
City College New York, waar hij tot 1956 les gaf  aan de 
nieuwe generatie experimentele filmmakers zoals Stan 
Brakhage, Shirley Clarke, Maya Deren en Jonas Mekas.
 Het retrospectief  laat zien dat Richter een onverzadigde 
netwerker en innovatieve alleskunner was. Voorbeelden 
hiervan zijn de spitsvondige films waarin hij samenwerkte 
met Man Ray, Marcel Duchamp (Handshake, 1960), en een 
project met Kazimir Malevitsj dat tot een suprematistische 
film had moeten leiden, maar vanwege de politieke situatie 
nooit van de grond kwam.
 De oorspronkelijke tentoonstelling slaagde er goed in om 
parallelle en gemeenschappelijke verhaallijnen met elkaar 
te verweven, dankzij de open ruimte van het Resnick 
Pavillion in LACMA. Met de ‘hokkerige’ opstelling in de 
Martin Gropius Bau is het concept minder geslaagd. Toch 
biedt de tentoonstelling ook in Berlijn een prachtig portret 
van Hans Richter als een spin in het web van de klassiek 
moderne kunst. Faby Bierhoff

p Hans Richter. Begegnungen – ‘Von Dada bis heute’, nog tot 
30 juni in de Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 
10963 Berlijn (030/30.25.48.60; www.berlinerfestspiele.de).

Beeldende kunst – terugblik
Germaine Van Parys/Odette Dereze. Van 25 oktober 
2013 tot 2 maart 2014 liep in het Antwerpse FotoMuseum 
een tentoonstelling gewijd aan het archief  van de Belgische 
reportagefotografen Germaine Van Parys (1893-1983) en 
Odette Dereze (°1932), gecureerd door Johan Swinnen. De 
carrière van Germaine Van Parys begon na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog met een fotoreeks over de Blijde Intrede 
van Koning Albert I in Brussel. Enkele jaren later begon ze 
te werken als fotoreporter bij Le Soir. Ze zou er blijven tot 
1933. In 1935 ging ze aan de slag bij de regionale krant La 
Meuse. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde ze te wer-
ken voor de kranten die onder Duitse censuur stonden 
(waarvoor ze later nog een onderscheiding zou krijgen) en 
werd ze fotografe bij Winterhulp. In 1956 richtte ze samen 
met haar nicht Odette Dereze, die ondertussen ook tot het 
gilde van persfotografen was toegetreden, haar eigen pers-
agentschap op. De beelden voor de tentoonstelling werden 
geput uit het archief  van dit agentschap.
 De expo organiseerde de beelden op twee manieren: histo-
risch en thematisch. Men begon met een reeks straatfoto’s 
uit de jaren twintig en dertig van Germaine Van Parys, 
gevolgd door foto’s van het koningshuis gemaakt door beide 
fotografen. Vervolgens kwamen onder andere aan bod: een 
reportage over een reis naar Congo (gemaakt door Van 
Parys), een reeks over de verwoestende brand in de 
Innovation in Brussel, een verslag van de woelige terugkeer 
van een contingent Belgen na het uitroepen van de 
Congolese onafhankelijkheid en een reeks portretten van de 
hoofdrolspelers uit de politiek stormachtige jaren zeventig 
en tachtig (allemaal reeksen gemaakt door Dereze). Door de 
wat eigenaardige mengeling van een historische en thema-
tische behandeling van het getoonde materiaal was het 
echter vaak onduidelijk naar wiens werk men nu keek, 
alsof  we niet geconfronteerd werden met twee particuliere, 
unieke visies, maar met de reportagefotografie in het alge-
meen.
 En toch: voor wie de moeite nam om de beelden van beide 
fotografen van elkaar te scheiden en te vergelijken, werd het 
al snel duidelijk dat ze wel degelijk fundamenteel van elkaar 
verschilden. De jonge Van Parys laat een weinig opzienba-
rende stijl zien. Haar beeldopbouw is akelig voorspelbaar: 
net zoals bij een amateurfotograaf  staat het gebeuren altijd 
centraal in het beeld. Het kader wordt nooit ingezet om een 

eigen verhouding tot de werkelijkheid te articuleren, maar 
is niet meer dan een breed getrokken rand rond een met 
activiteit gevuld centrum. Van Parys stelt zich strikt neu-
traal op, neemt geen standpunt in (een wat duffe invulling 
van de waarachtigheid die van de reportagefotograaf  ver-
wacht wordt). Bij Dereze, vier decennia later, is er van die 
terughoudendheid geen sprake: zij gaat veel bewuster om 
met het kader, is minder dienend, toont meer persoonlijk-
heid, meer lef. Zij durft wel een standpunt in te nemen, 
gebruikt haar kader om haar positie ten opzichte van het 
gefotografeerde te verduidelijken. Vergelijk de statige beel-
den van het koningshuis gemaakt door Van Parys, met de 
dynamische stijl van Dereze: Van Parys blijft op een respect-
volle afstand (als een vazal die opkijkt naar haar meerdere), 
Dereze maakt deel uit van de familie. Een aristocratische 
afstandelijkheid versus een democratische nabijheid. 
 Het probleem van de tentoonstelling was dat het dit ver-
schil wel zichtbaar maakte, maar nooit thematiseerde. De 
keuze om enkel de beelden uit het archief  te tonen en niet 
het gedrukte eindbeeld, bleek in dat verband veelzeggend. 
De enige uitzondering vormden twee (!) magazines die in 
kleine vitrines lagen, opengeslagen op een bladzijde met een 
beeld van Germaine Van Parys. Nochtans is enig inzicht in 
het traject dat deze beelden aflegden belangrijk om het eer-
der geschetste verschil tussen beide fotografen beter te 
begrijpen. Dan blijkt immers al snel dat de ‘saaiheid’ van 
Van Parys eigenlijk slechts schijn is: haar achteloze kader is 
geen technisch of  stilistisch gebrek, maar een bewuste 
keuze. Zij activeerde haar kader niet op het moment van 
opname, omdat ze besefte dat het kader pas later, door de 
fotoredacteur, zou getrokken worden. Haar ‘zwijgend’ 
kader gaf  de redactie de nodige ruimte om een nieuw, ‘spre-
kend’ kader te trekken. Waar men dus eerst de neiging heeft 
om dit verschil in toon toe te schrijven aan verschillen in 
temperament, blijkt dat deze eerder terug te voeren waren 
tot cruciale verschuivingen in de relatie tussen fotograaf  en 
redactie: Van Parys begon te werken in een tijd waar de 
macht bij de redactie lag, Dereze was een voorbeeld van de 
geëmancipeerde reportagefotograaf.
 Uit de summiere tekst van curator Johan Swinnen in de 
begeleidende catalogus blijkt dat boek en expo echter vooral 
wensten stil te staan bij ‘het gemeenschapsvormende effect 
dat het medium fotografie doorheen de tijd binnen een bre-
dere cultuurbeschouwing kan hebben’. Op de vraag waar-
uit dit gemeenschapsvormend effect dan precies zou moe-
ten blijken en hoe deze fotografische beelden dat dan zouden 
realiseren, biedt de tekst echter geen antwoord. De auteur 
poneert het effect, zonder meer (later in de tekst brengt 
Swinnen dit werk overigens in verband met de humanisti-
sche fotografie, nochtans een traditie die weinig op heeft met 
het mogelijk gemeenschapsvormend effect van fotografie).

Meteen wordt ook duidelijk waarom de curator precies deze 
reeksen heeft geselecteerd, reeksen die telkens verwijzen 
naar instituten, politiek gehakketak, rampen en calamitei-
ten uit de Belgische geschiedenis. Door de aandacht van het 
publiek enkel te richten op wat de beelden tonen (en niet hoe 
ze dat doen), situeert hij de politieke betekenis van dit werk 
in hun inhoud, niet in hun vorm. Of  zoals de auteur het zelf  
stelt: ‘De doordachte constructie van het fotobeeld verdwijnt 
volledig naar de achtergrond en de verbeeldende kracht van 
het oeuvre krijgt alle aandacht.’ Wat dit oeuvre dan precies 
zou verbeelden, is ‘hoe in de voorbije eeuw cultuur een 
belangrijk aspect was in de zoektocht naar democratie en in 
de opbouw van een natie’. Swinnen is sinds vorig jaar secre-
taris van de N-VA-fractie in de Kamer, en specialist inzake 
cultuur van deze partij. Oftewel: hoe een tentoonstellings-
project alsnog ondergeschikt wordt gemaakt aan het poli-
tieke programma van de curator.  Steven Humblet

p Germaine Van Parys & Odette Dereze, 25 oktober 2013 – 2 maart 
2014, FOMU (Fotomuseum Antwerpen), Waalsekaai 47, 
2000 Antwerpen (03/242.93.00; www.fotomuseum.be).

Nathaniel Mellors: New_Cave_Art_Now. Tijdens de 
British Art Show van 2011 liet Nathaniel Mellors een bijna 
misselijkmakende sculptuur zien. Het kunstwerk bestond 
uit een kop met wijd opengesperde ogen, geplaatst boven 
een emmer met water waarin versnipperde pagina’s uit filo-
sofieboeken dreven. Via een slang werd de tot pap verweekte 
tekst het hoofd ingepompt, om via de mond weer te worden 
uitgebraakt, golfje na golfje. Het intellectuele discours, 
kunst… voor Mellors is het geen cerebrale, steriele aangele-
genheid, maar juist iets fysieks en heftigs.
 Net zoals de buste in de British Art Show kan de hoofdper-
soon in The Sophisticated Neanderthal Interview, Mellors’ 
nieuwste film en het centrale werk in zijn eerste soloten-
toonstelling bij Galerie Stigter Van Doesburg, worden opge-
vat als een alter ego van de kunstenaar. Deze neanderthaler 
is kunstenaar (‘I make stuff ’), maar is de grot uitgegooid 
omdat hij zich niet gehouden heeft aan de regels van The 
Sporgo, een mysterieuze macht die de grotten bezit en de 
kunst daarbinnen controleert. De neanderthaler is zijn tijd 
echter ver vooruit en heeft geen zin in weer diezelfde bizons, 
of  in weer een jachttafereel. Als banneling zit hij verveeld in 
het zand, hij drinkt sherry en rookt gekleurde feestsigaret-
ten. Totdat er een moderne mens de heuvel komt afgelopen, 
die hem ondervraagt en filmt. Deze Truson komt zo naïef  
over dat je je kunt afvragen of  hij daadwerkelijk een ‘true 
son’ is van de veel geraffineerdere neanderthaler.
 In zijn ridicule hansopje en paarse gebreide mutsje had 
Truson niet misstaan in een film van Harmony Korine, 

Germaine Van Parys

Auguste Picard, Brussel, 1923

Odette Dereze

Paola en Paolo Bortoluzzi, 1967
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maker van onder andere Gummo en Spring Breakers. En dat 
is niet de enige referentie aan popcultuur in The Sophisticated 
Neanderthal Interview. De filmlocatie is Bronson Canyon, 
Hollywood, waar in de jaren zestig de originele Batcave was 
gesitueerd. De manier waarop Truson in een voor hem 
vreemde wereld wordt gedropt doet bovendien denken aan 
The Man Who Fell to Earth (1976), waarin David Bowie van 
een bijna uitgedroogde planeet op aarde belandt, op zoek 
naar water. Dan is er nog een scène met geestverruimende 
middelen, die Carlos Castaneda en Hunter S. Thompson in 
gedachten brengt. En er klinken omineuze synthesizerklan-
ken die het Monty Pythonabsurdisme van de dialogen een 
donker randje geven.

Hoezeer hij ook de wereld om hem heen recyclet, het gaat 
Mellors niet om een postmodern citatenfeest. The 
Sophisticated Neanderthal Interview is een regelrechte trap 
tegen de schenen van het establishment, dat bepaalt wat 
goede en wat slechte kunst is. De outsider is veel te ontwik-
keld om blindelings aan de macht te gehoorzamen. Hij weet 
er zich aan te ontworstelen dankzij de techniek. De nean-
derthaler heeft zijn eureka-moment en realiseert zich dat 
hij ook een grot bovengronds kan bouwen, met de stenen 
om hem heen: ‘let there be house’.
 Net als zijn prehistorische alter ego laat Mellors zich niet 
beperken door conventionele do’s en don’ts. De film projec-
teert hij op planken van piepschuim die hij heeft verlijmd tot 
een vagelijk modernistisch ogend object. Verspreid over de 
galerie staan sculpturen die een rol spelen in de film: bijvoor-
beeld een buste van Shakespeare, uitgevoerd in groen kunst-
hars rondom een plastic flesje waarvan de hals – met rietjes 
erin – boven de kruin van de bard uitsteekt. Aan de wand 
hangen fotogrammen, zonder tussenkomst van een camera 
gemaakte afdrukken op lichtgevoelig papier. In psychede-
lisch paars, groen en blauw zijn artefacten uit de film vastge-
legd. Het zijn pendanten van de grotschilderingen van 
bizons die de neanderthaler weigert nog langer te maken.
 Met New_Cave_Art_Now – ook de tentoonstellingstitel is 
een verwijzing: naar de Art Now!-serie van koffietafelboekuit-
gever Taschen – heeft Mellors, zoals hij vaker doet, een totaal-
installatie gemaakt. De film is weliswaar het middelpunt, 
maar de sculpturen en fotogrammen zijn veel meer dan afge-
leiden of  illustraties. Ze zorgen voor rustpunten in Mellors’ 
maalstroom van ideeën en associaties. Ze leveren commen-
taar en verdiepende verhalen, die in combinatie met de volle, 
misschien zelfs overvolle film ervoor zorgen dat de hele pre-
sentatie precies in balans blijft. Edo Dijksterhuis

p Nathaniel Mellors. New_Cave_Art_Now, 5 april – 10 mei, 
Galerie Stigter van Doesburg, Elandstraat 90, 1016 SH 
Amsterdam (020/624.23.61; www.stigtervandoesburg.
com).

Aanwinsten
Gemeentemuseum Den Haag verwerft ‘hedendaags 
relikwie’ van Paul Thek. Het Gemeentemuseum Den 
Haag heeft een sculptuur uit de serie Technological Reliquaries 
van de Amerikaanse kunstenaar Paul Thek (1933-1988) 
aangekocht. Het kunstwerk doet denken aan een middel-
eeuwse reliekschrijn, waarbij overblijfselen van een heilige 
gepresenteerd werden in sierlijk bewerkte kistjes. Theks 
variant is een perspex-doos met een metalen constructie die 
een bloederige homp spierweefsel bevat, gemaakt van was 

en pigment. Thek wordt gezien als een van de belangrijkste 
kunstenaars uit de jaren zestig en zeventig. Hij inspireerde 
kunstenaars als Damien Hirst, Paul McCarthy en Mike 
Kelley. De nieuwe aanwinst is momenteel te zien in de ten-
toonstelling Ingewikkelde beelden. Nadien krijgt het werk een 
plaats in de vaste collectiepresentatie Ontdek het Moderne. 
(gemeentemuseum.nl)

Rechtzetting
In het vorige nummer werden de architecten die verant-
woordelijk zijn voor de stadsvernieuwing van Deinze (zie 
foto op p. 2, ‘De nieuwe aanleg van het Kerkplein en de 
Leiedam in Deinze’) verkeerdelijk niet vermeld: het gaat om 
Marie-José Van Hee architecten i.s.m. Robbrecht en Daem 
architecten.

Save the date!Sandberg Instituut invites you

www.sandberg.nl/graduationshow

“I don’t know if it 
is possible to build 
something with 
this kind of idea”

Graduation Show
June 28 & 29, 2014

Paul Thek

Zonder titel (uit de serie technologische reliekhouders), 1965-1966,
Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Gerrit Schreurs. 

Nathaniel Mellors

Half-Drunk Purple-Orange Shakespeare (with Teeth & 3 Straws), 2014
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Nieuwe publicaties

• Peter de Ruiter / Jonneke Jobse. Kunstkritiek in Nederland 
1885-2015. Rotterdam: nai010 uitgevers, 2014-2016.
Zopas verschenen de eerste twee delen van een elfdelige 
boekenreeks die de Nederlandse kunstkritiek in kaart wil 
brengen. Het is een erg ambitieus project. Elk boekdeel bekijkt 
een specifieke periode uit de recente Nederlandse kunstgeschiede-
nis vanuit het standpunt van de geschreven pers. Op deze wijze 
wil men achterhalen welke rol kunstcritici speelden bij de 
ontvangst en perceptie van nieuwe kunstbewegingen, en welke 
uitgangspunten zij hanteerden om kunst te benaderen. Het 
eerste deel verscheen onder de titel De terugkeer van het schilderen. 
Kunstkritische opvattingen over een ijzersterk medium 1975-1989 
(288 blz; ISBN 978-94-6208-125-3). Een inleidend essay van 
Peter de Ruiter behandelt de periode waarin de conceptuele kunst 
in Nederland op zijn einde liep en plaatsmaakte voor de 
schilderijen van Baselitz, Penck, Immendorff, Lüpertz en Kiefer. 
In de jaren 80 volgden nog meer Duitse neo-expressionisten 
(Neue Wilde, Mülheimer Freiheit), maar ook de Italiaanse 
Transavanguardia en Amerikaanse kunstenaars zoals Julian 
Schnabel en Keith Haring. Tegen deze achtergrond schetst de 
auteur een beeld van het komen en gaan van kunstcritici op de 
kranten- en tijdschriftenredacties, en hun verhouding met de 
nieuwe kunst die in de Nederlandse musea en galeries was te 
zien. Na het essay volgt een selectie van 31 artikels. Een 
uitgebreid personenregister maakt van deze publicatie een 
handig werkinstrument.
 Tegelijkertijd verscheen het tweede deel onder de titel De 
schilderkunst in een kritiek stadium? Critici in debat over realisme en 
abstractie in een tijd van wederopbouw en Koude Oorlog 1945-1960 
(288 blz. ISBN 978-94-6208-124-6). Het behandelt de 
naoorlogse periode, toen de tegenstelling tussen abstracte en 
figuratieve kunst hevige discussies teweegbracht.
 Deze twee delen tonen alvast dat de elfdelige reeks Kunstkritiek 
in Nederland 1885 – 2015 een indrukwekkend naslagwerk zal 
worden. 

• Bruce Hainley. Under the Sign of  [sic]. Sturtevant’s 
Volte-Face. Los Angeles: Semiotext(e), 2014. 344 blz. 
70 afb. ISBN 978-1-58435-122-1

Toen het werk van Elaine Sturtevant in de jaren 60 voor het eerst 
te zien was in Manhattan, werd haar werk op boegeroep 
onthaald. Haar artistieke praktijk bestond namelijk in het 
opnieuw uitvoeren van kunstwerken uit de pop art, maar ook 
van Marcel Duchamp en Francis Picabia. Ze deed dit niet vanuit 
een dilettantische kopieerdrift, maar om het aura en de uniciteit 
van het moderne kunstwerk in zijn kern te raken. Zelf  zegt ze dat 
ze een duizeling (‘vertigo’) wou opwekken. Tegelijk deconstru-
eerde ze de artistieke persoonlijkheid en haalde ze de kunstmarkt 
onderuit. Marcel Duchamp was geïntrigeerd en inviteerde haar 
voor een gesprek, maar Claes Oldenburg ‘could kill her’. Anderen 
vonden het een flauwe grap of  plagiaat. Van ‘appropriation’ was 
toen nog geen sprake, maar ook daar heeft haar oeuvre dus niets 
mee te maken.
 In deze nieuwe publicatie behandelt Bruce Hainley het vroege 
oeuvre van Sturtevant als een intellectueel avontuur. Het boek 
start met drie casestudies uit 1967: The Store of  Claes Oldenburg, 
Picabia’s Ballet Relâche en Study for Yvonne Rainer’s ‘Three 
Seascapes’. Het archiefwerk dat Bruce Hainley uitvoerde is 
indrukwekkend. Hij analyseert aankondigingen, tijdschrift- en 
krantenartikels, brieven, getuigenissen, foto’s enzovoorts. Maar 
ook in zijn taalgebruik opent hij alle registers. Zo is een van de 
hoofdstukken opgevat als een scenario voor een Hollywoodfilm 
waarin twee heren aan de rand van een zwembad van gedachten 
wisselen over Sturtevant en de kunstwereld van de jaren 80. 
Bruce Hainley heeft duidelijk plezier beleefd aan het ontrafelen 
van dit enigmatische werk en beschrijft zijn eigen werk in het 
dankwoord terecht als de ‘Fun City of  the mind’. 

• Henk Visch. Exactly how I remembered it. Gent:  
Posture Editions #8, 2014. 64 blz. 40 afb.  
ISBN 978-94-9126-208-1
Posture Editions is een periodiek, gedrukt op A4-formaat, die 
telkens een segment uit het oeuvre van een kunstenaar behandelt. 
De nadruk ligt op paginagrote reproducties. Een korte tekst biedt 
de kijker enige oriëntatie. Vormelijke elementen zoals papierkwa-
liteit, lettertype en bindwijze variëren naargelang de inbreng van 
de kunstenaar. Onlangs verscheen de achtste aflevering met werk 
van de Nederlandse beeldhouwer Henk Visch (Eindhoven, 1950), 
naar aanleiding van de tentoonstelling Precies zoals ik me het 
herinnerde in het Middelheimmuseum te Antwerpen. De uitgave 
bevat een korte tekst van Christophe Van Gerrewey.

• Xu Bing. Book From the Ground: from point to point. 
Cambridge: The MIT Press, 2013. 112 blz.  
ISBN 978-0-262-02708-3

• Mathieu Borysevicz (red.). The Book About Xu Bing’s 
Book From the Ground. Cambridge: The MIT Press, 
2014. 168 blz. ISBN 978-0-262-02742-7

Book From the Ground beschrijft een werkdag uit het leven van Mr. 
Black. Het is niet bepaald een uitzonderlijke dag voor Mr. Black, 
maar de wijze waarop de Chinese kunstenaar Xu Bing 
(Chongqing, 1955) het verhaal schreef  is verbluffend. Voor dit 
meer dan honderd pagina’s tellende boek gebruikte hij uitsluitend 
pictogrammen. Deze verzamelde hij de laatste tien jaar op plaatsen 
met een hoge concentratie van mobiele mensenmassa’s, zoals 
luchthavens, stations, hotels enzovoorts. Iedereen die vertrouwd is 
met het moderne leven, kan ze dus herkennen en interpreteren. 
Naast deze alombekende pictogrammen duiken symbolen op uit 
allerlei computerprogramma’s en het wereldwijde web, maar ook 
smileys ( ), logo’s en conventionele leestekens zijn te zien. Het 
boek oogt op het eerste zicht als een eindeloze rebus, maar het is 
niet moeilijk om het te ontcijferen. Zelfs een vijfjarige kleuter kan 
grote happen uit het verhaal ‘lezen’. Het is dus zeer verleidelijk om 
te stellen dat Xu Bing een nieuwe taal heeft ontdekt, die bijna 
universeel is. Bijzonder is dat deze taal gewoon voor het grijpen 
lag, waarbij Xu Bing ‘enkel’ de katalysator was.
 Ondertussen verscheen ook The Book About Xu Bing’s Book From 
the Ground. Naast een tekst van Xu Bing zelf, bevat het enkele 
essays en interviews. De toon is optimistisch en de auteurs geloven 
dat ze getuige zijn van de geboorte van een nieuwe wereldtaal. Het 
vele beeldmateriaal toont hoe het moeizame productieproces 
verliep. Interessant om te zien is hoe Xu Bing aanvankelijk met een 
collagetechniek betekenis probeert te puren uit groepen picto-
grammen. Later heeft hij software ontwikkeld waarmee het 
schikken van de pictogrammen handiger verloopt. Het boek sluit 
verrassend af  met een Engelse vertaling van Book From the Ground: 
from point to point, wat gezien het uitgangspunt van Xu Bing 
nutteloos is. Maar het levert wel heerlijk vergelijkend materiaal op.

De laatste jaren verschenen regelmatig facsimile’s van 
kunstenaarsboeken uit de periode 1960-70. De originele 
boeken zijn dikwijls erg schaars en prijzig. Maar ook 
hun artistieke relevantie is een goede reden om deze 
werken opnieuw goedkoop aan te bieden. Hier volgt een 
korte selectie van de meest recente.

• Carl Andre: Quincy. New York: Primary Information, 
2014. 52 blz.
In de winter van 1972 huurde Carl Andre (°1935) een fotograaf  
om zwart-witfoto’s te nemen in zijn geboortestad Quincy, 

Massachusetts. Het fotoboek verscheen naar aanleiding van zijn 
tentoonstelling in de Addison Gallery of  American Art, 
Massachusetts in 1973. De focus ligt op scheepswerven, 
spoorwegen en steengroeven, maar ook op de beboste zones en 
aarden wegen van de randstad. Binnen het oeuvre van Carl 
Andre is dit een uitzonderlijk boek. Het autobiografisch werk 
toont hoe belangrijk die plek was als inspiratiebron voor zijn 
minimalistische sculpturen van de jaren 60 en later.

• Robert Filliou. Teaching and Learning as Performing Arts. 
London: Occasional Papers, 2014.  
ISBN 978-0-9569623-4-8

Robert Filliou (1926-1987) was niet alleen dichter, kunstenaar 
en performer, maar ook een grapjas, een conceptueel avant la 
lettre en een génie sans talent. Hij zag het leven zelf  als kunst en 
zocht allerlei strategieën om kunst te democratiseren en het gat 
te dichten tussen kunstenaar en publiek. Van de vele kunste-
naarsboeken die hij publiceerde is Teaching and Learning as 
Performing Arts (1970) wellicht het meest treffende. Teksten, 
interviews, scenario’s, brieven, poëzie, ontwerpen en manifesten 
worden afgewisseld met bijdragen van medestanders zoals John 
Cage, Allan Kaprow, Joseph Beuys en Dieter Roth. Inhoudelijk 
draait alles rond kunst en welke plaats die kan innemen in het 
leven. Voortdurend zet Robert Filliou de lezer aan om mee te 
denken en te schrijven. Om deze participatie te bevorderen krijgt 
de lezer heel wat schrijfruimte en blanco pagina’s ter beschik-
king. De spiraalbinding maakt er een karakteristiek nota- en 
schetsboek van.

• Dieter Roth: Die Kakausener Gemeine. Rennes: Editions 
Incertain Sens, 2014. 12 blz. ISBN 978-2-914291-66-8

Die Kakausener Gemeine verscheen in 1968 bij Edition Hansjorg 
Mayer in Stuttgart. Het is een scatologisch werk met een bizarre 
esthetiek. De pagina’s zijn volgepropt met handgeschreven 
tekstjes en lijntekeningen, gedrukt in lichtgeel (urine) op een 
bruine (stront)achtergrond. Kwantiteit is een van de artistieke 
grondregels van Dieter Roth, die hij ook hier hanteert om zo veel 
mogelijk facetten van de menselijke ontlasting te exploreren. Het 
resultaat is grappig, inventief  en coherent. Zo is dit werk gedrukt 
op het formaat van een krant. Vanaf  de 17e eeuw was kranten-
papier immers gebruikelijk als wc-papier.

Samenstelling: Marc Goethals

223 Lichten Thomas Ruff 144 p  23 x 31 cm € 29.00 ISBN 978 94 91843 17 4 2014

222 The Yes No Quality of Dreams David Robilliard 88 p (+ audio cd) 22 x 17.5 cm € 24.00 ISBN 978 94 91843 16 7 2014

221 Pazifik Katinka Bock 144 p 21 x 30 cm € 30.00 ISBN 978 94 91843 15 0 2014

220 The Mushroom Project Annie Ratti 96 p 14 x 21 cm € 16.00 ISBN 978 94 91843 14 3 2014

219 Cose in corso Mark Manders 128 p 21.5 x 29 cm € 32.00 ISBN 978 94 91843 00 6 2014

218 Esto es una papa Irene Kopelman 48 p 21 x 28 cm € 20.00 ISBN 978 94 91843 11 2 2014
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-vr 11-18u za-zo 14-18u
❑ ‘Netwerk Museum’ – Jelle Clarisse, 
Lieve D’hondt, Kelly Schacht, Simona 
Denicolai & Ivo Provoost [tot 15/6]  
❑ ‘Das Haus (ausgestellt)’ – Aglaia 
Konrad [tot 15/6] ❑ ‘Standards’ – Marc 
De Blieck [tot 15/6] ❑ ‘Always a thief 
and never caught’ – Egon Van 
Herreweghe [18/5 tot 15/6] 

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Wander’ – Andrew Webb [tot 28/6]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Angel Vergara [22/5 tot 5/7] 

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ ‘Elevator Pitch’ – Nel Aerts, Karina 
Beumer, Tom Poelmans, Ruth van Haren 
Noman, Walter Swennen... [tot 28/6]

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 [tot 7/6] ❑ ‘RE:Work 
Brussel. Ruimte voor industrie, logistiek 
en groothandel in de stad’ [tot 7/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Not All I See is There’ – Benoît Félix, 
Christian Van Haesendonck, Roeland 
Tweelinckx [tot 25/5]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘The Desperate, Furiously Positive 
Striving of People Who Refuse to Be 
Dismissed’ – Koenraad Dedobbeleer [tot 
25/5] ❑ ‘Wantee and Grand Ma’s 
Dreams’ – Laure Prouvost [tot 25/5]  
❑ ‘Of Lenses and Arenas’ – Raymond 
Barion [tot 25/5]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectie FoMu: Le Lynx’ [tot 8/6]  
❑ ‘Everything was Beautiful and Nothing 
Hurt’ – Adam Broomberg & Oliver 
Chanarin [tot 8/6] ❑ Rinko Kawauchi 
[tot 8/6] ❑ ‘Een liefdesgeschiedenis in 
Saint Germain des Prés (1956)’ – Ed 
van der Elsken [tot 8/6]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Group Exhibition. Celebration: 20 
years for a better world’ – ManfreDu 
Schu, Eva De Leener, Marc Claes, 
Francesco Russo, Marina Yee... [tot 31/5]

Galerie Marion de Cannière
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88 
do-za 14-18u
❑ ‘Sun Set Cinema ‘ – Elise van Mourik 
[tot 14/6] ❑ ‘Traffic#3. A project with 
lokaal01’ [20/6 tot 20/7] 

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03 237 11 27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ ‘Group Show’ – Koenraad Dedobbeleer, 
Ann Veronica Janssens, Guy Mees, Matt 
Mullican, Daan van Golden, Didier 
Vermeiren [tot 31/5]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / gsm: 
0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ Bernard Aubertin [18/5 tot 28/6]  
❑ ‘Choices’ – Armando, Bernard 
Aubertin, James Brown, Geneviève 
Claisse, Jan henderikse, Robbert 
Fortgens, Reinier Lucassen, Jan 
Schoonhoven... [18/5 tot 28/6]  
❑ ‘Summertime ‘ – Barry Flanagan, Jan 
Schoonhoven, Lucebert, Raquel 
Maulwurf, Daniel Spoerri... [6/7 tot 
30/8] 

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘Fetcher’ – Steve Schepens [tot 7/6]  
❑ ‘A Principle of Symmetry’ – Karin 
Borghouts [tot 7/6]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68 – 
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ ‘Groupshow: On White ‘ – Alain 
Biltereyst , Julius Heinemann, Gregory 
Polony, Shaan Syed, Lydia Gifford... [tot 
14/6]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘Onwaarschijnlijk echt. Magisch 
realisme en nieuwe zakelijkheid’ – 
Gustave Van de Woestyne, Georg Grosz, 
Pyke Koch, Carel Willink, Gino Severini... 
[tot 31/8]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘La morte addosso. De (anonieme) 
kunstproductie van Alessandro en Schède 
(1966-1980)’ [tot 29/6]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Narcisse Tordoir – De Roze Spion’ – 
Narcisse Tordoir, Giambattista Tiepolo, 
Armen Eloyan, Willem de Rooij, René 
Heyvaert, Mounira Al Solh, Guy Mees, Ed 
Ruscha... [tot 25/5] ❑ ‘Dialoog #2’ – Luc 
Tuymans & Vanessa van Obberghen [tot 
15/6] ❑ ‘Jan Cox: hoe de herinnering van 
een kunstenaar hedendaags houden? De 
keuze van Vaast Colson’ [tot 1/6]  
❑ ‘Jan Cox: hoe de herinnering van een 
kunstenaar hedendaags houden? De keuze 
van Philippe Pirotte’ [3/6 tot 29/6]  
❑ ‘Don’t You Know Who I Am? Kunst 
voorbij Identiteitspolitiek’ [13/6 tot 14/9] 
❑ ‘Dialoog #3’ – Ria Pacquée & Filip 
Gilissen [27/6 tot 5/10] 

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
di-zo: Sept: 10-19u, Okt-maart: 10-17u
❑ ‘Getekend, de kunstenaar. Sporen van 
WOI in de collectie van het Middelheim-
museum’ – Käthe Kollwitz, Jean Arp, 
Jacques Lipchitz, Georges Braque, 
Aristide Maillol, Ewald Mataré... [tot 
14/9] ❑ ‘De Storm’ – Johan Creten [24/5 
tot 14/9] 

Museum Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12 – 03 201 92 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Gulden Cabinet. Collectie 
KMSKA & Rockoxhuis ‘ – Rogier Van der 
Weyden, Hans Memling, Jan Van Eyck, 
Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck [tot 
1/1/2017]

Museumstraat25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Paintings, animations and other stuff’ 
– Rudy Trouvé [20/5 tot 25/5] 

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ Liudvikas Buklys [tot 7/1/2015] 
❑ ‘Bruce Conner Makes a Sandwich’ [tot 
20/12] ❑ Paul Elliman [tot 28/6]

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

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘(on)berekenbare machinaties’ – Axel 
Claes en Jerry Galle [tot 14/6]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #7’ – Jef Geys [tot 21/9]

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Imaginary Club’ – Oliver Sieber [25/5 
tot 28/6] 

Studio Inspiration
Volkstraat 38 – 0479 699 655 
Bezoek op afspraak
❑ ‘Eyescapes’ [tot 31/7]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ ‘Portray ‘ – Edward Lipski, Jonathan 
Meese, Pablo Picasso, Kati Heck, Tal R, 
Henk Visch... [15/5 tot 28/6] 

Trampoline
Pourbusstraat 3 – 0493 07 81 53 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Radikaal & Radikaler’ – Vaast Colson 
& Dennis Tyfus [tot 14/6] 
❑ ‘Traffic 3: A project with Lokaal 01’ 
[20/6 tot 20/7] 

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Mark Manders [tot 31/5] ❑ Kees 
Goudzwaard, Kim Jones, Johannes Kahrs, 
Jenny Scobel, Jack Whitten [tot 31/5] 
❑ Anton Corbijn [11/6 tot 5/7] ❑ Jan De 
Maesschalck [11/6 tot 5/7] 

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Een groep 2014’ – Marcel Van Maele, 
Jo De Smedt, Mario De Brabandere, 
Norman Dilworth, Paul Gees... [tot 15/6]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie: Dan Van Severen 
(1927-2009)’ – Dan Van Severen / 
Etienne van Doorslaer, Luc Claus, Mark 
Verstockt [tot 9/6] ❑ ‘Virtuoos 
Maniërisme. Prenten van Hendrick 
Goltzius en tijdgenoten uit het 
Groeningemuseum’ [21/6 tot 19/10] 

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
woe-zo 13-18u
❑ ‘Picnic at Hanssenspark’ – Danny 
Devos [25/5 tot 29/6] 

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 /
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between “Nordlicht” 
and “Naar het Noorden”’ – Verena von 
Lichtenberg – Maurice Langaskens [tot 
24/8]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
avenudejette.blogspot.com
❑ ‘Forcefield – drawing show’ – Emma 
Kunz, Francis Newton Souza, Jean Raine, 
Jacob Zekveld, Elmar Trenkwalder, Saadi 
Souami, Michaël Van den Abeele, Bernd 
Lohaus, Valerie Mannaerts... [tot 14/6]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘One Was Killed for Beauty, the Other 
One Was Shot, the Two Others Died 
Naturally’ – Els Dietvorst [tot 29/6]  
❑ ‘Order Cannot Help You Now’ – Tim 
Etchells [tot 29/6] ❑ ‘Silver Bliss #2: 
DCA Screenings’ [tot 29/6]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Chiens de la casse ‘ – Jean-Manuel 
Simoes [tot 25/5] ❑ ‘Gypsy Queens’ – 
Sébasien Cuvelier [tot 25/5]  
❑ ‘Tranches de livres. Éditions Michel 
Husson’ – Sébasien Cuvelier, Dan 
Zollmann, Jean-Manuel Simoes, Doug 
Biggert, Pascale Rouet, Viviane Joakim... 
[30/6 tot 27/9] 

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Mobilia. 100 jaar design door 
belgische architecten’ – Victor Horta, 
Antoine Pompe, Renaat Braem, De 
Vylder, Vinck, Taillieu en Serge 
Vandenhove, Juliaan Lampens, bOb Van 
Reeth... [tot 15/6]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Archiconfraternity of Santa 
Monica’ – Craigie Horsfield [tot 25/5]  
❑ ‘Francisco de Zurbarán. Meester uit de 
Spaanse Gouden Eeuw’ [tot 25/5]  
❑ ‘Towards the Ground’ – Cristina 
Iglesias [tot 25/5] ❑ ‘As sweet as it gets’ 
– Michaël Borremans [tot 3/8] 
 ❑ ‘AfricaMuseum@BOZAR’ [tot 
4/1/2015] ❑ ‘No Country for Young Men. 
Contemporary Greek Art in Times of 
Crisis’ [tot 3/8] ❑ ‘Woman. The Feminist 
Avant-Garde from the 1970s. Works from 
the Sammlung Verbund’ [18/6 tot 31/8] 
❑ ‘The Belgian Six’ – Bieke Depoorter, 
Sarah Eechaut, Hana Miletic, Sebastien 
Bonin, Max Pinckers, David Widart [18/6 
tot 31/8] ❑ ‘Kinderwunsch’ – Ana Casas 
[18/6 tot 6/7]  
❑ ‘Forms of Gardens. Tekeningen van 
Jean Canneel-Claes. Glyptotheek van 
Erik Dhont’ [20/6 tot 31/8] 

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Distant Proximity’ – Peter 
Buggenhout, Michel Mazzoni, Nicolas 
Moulin, Lauren Moffat, Valérie Sonnier... 
[tot 8/6] ❑ Willem Boel [tot 8/6]  
❑ Lucie Lanzini & Antoine 
Vanoverschelde [29/5 tot 21/6]  
❑ Mehdi-Georges Lahlou [26/6 tot 3/8] 
❑ ‘Brussels Unlimited. De collectie uit 
kunstenaarsresidenties van de 
fototentoonstellingsruimte Contretype’ 
– Bernard Plossu, Erika Vancouver, Elina 
Brotherus, Chantal Maes, Enikő Hangay... 
[26/6 tot 28/9] 

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Théo l’architecte, La vie et l’œuvre de 
l’architecte belge Théodore Clément 
(1884-1937) mises en image par Amélie 
Clément, illustratrice’ [tot 31/8]  
❑ ‘Prix Biennal d’Architecture d’Ixelles’ 
[tot 25/5]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘A Hidden Quiet Pocket’ – Shelly 
Nadashi [tot 8/6]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘Fair use ‘ – Max Regenberg [tot 6/7]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Scene ( ) / Take ( )’ – John Baldessari 
[tot 28/6] ❑ ‘Chronlogy of Tears’ – Edith 
Dekyndt [tot 28/6]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Only. In collaboration with Galerie 
Greta Meert’ – Robert Barry [tot 17/5]

Galerie Jan Mot – New space
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
www.janmot.com
❑ David Lamelas [11/6 tot 19/7] 

Galerie Micheline Szwajcer – New space
Regentschapsstraat 67 
www.gms.be
❑ Ann Veronica Janssens [11/6 tot 26/7] 

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘De Beproeving’ – Delphine Somers 
[tot 25/5] ❑ ‘Into the void’ – Bram 
Borloo [30/5 tot 8/6]  
❑ ‘Hollow’ – Jean De Lacoste & 
Sandrine Verstraete [15/6 tot 6/7] 

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Circa Circa Fabrica Vehicula’ – 
Benjamin Valenza [tot 14/6] 
❑ ‘Collective Gardens. Curated by 
TEBEAC (KASK, Ghent)’ [18/6 tot 1/7] 
❑ ‘Summer Project’ [4/7 tot 16/8] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Disegno & Couleur. Collectie oude 
tekeningen van de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België’ [tot 
18/5] ❑ ‘Verlangen. Focustentoonstelling 
Musée Fin-de Siècle Museum’ – Dalí, 
Delvaux, Evenepoel, De Braekeleer, 
Brusselmans... [tot 6/7] 
❑ ‘Sculptuur na 1945. De keuze van de 
conservatoren, V’ – Arman, Marcel 
Broodthaers, Pol Bury, Barry Flanagan, 
Henry Moore, Jan Vercruysse, Lothar 
Baumgarten... [28/5 tot 13/7] 

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘When you fall into a trance’ – Emily 
Wardill [tot 28/6]

Laurentin Gallery
Ernest Allardstraat 43 – 02 540 87 11 
di-za 10u30-18u30
❑ ‘Eerbetoon aan Henri Michaux. 
Schilderijen en werken op papier’ [tot 
21/5] ❑ Paul Kallos [23/5 tot 21/7] 

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Am I the same? ‘ – Fabrice Samyn 
[tot 17/5] ❑ ‘What is Missing?’ – Ellen 
Harvey [6/6 tot 12/7] ❑ ‘Double 
readings’ – Ignasi Aballí [6/6 tot 12/7] 
❑ ‘Pedestal for a water drop’ – Benoît 
Pype [6/6 tot 12/7] 

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Sculptures of the American dream’ – 
Duane Hanson (1925-1996) [tot 25/5] 
❑ ‘De schilderkunst en haar 
dubbelganger ‘ – Stephan Balleux [26/6 
tot 14/9] 

NICC Vitrine
rue Lambert Crickx 1 – 0485 24 40 31 
24 uur op 7 dagen zichtbare vitrine
❑ ‘Trilogie Humaine’ – Niklaus Rüegg 
[tot 30/8]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u of op afspraak
❑ ‘Point attracteur’ – Marcus Bering [tot 
21/6]

Vertigo Art
Hoogstraat 271 
za-zo 11-18u (of op afspraak)
❑ ‘Helmets’ – Matthias Vandeweghe [tot 
21/9]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Lessons in Posing Subjects’ – Robert 
Heinecken [16/5 tot 17/8] ❑ ‘No Time 
Left to Start Again and Again’ – Allen 
Ruppersberg [16/5 tot 17/8] ❑ Rossella 
Biscotti [28/5 tot 17/8] ❑ ‘Residency 
Exhibition’ – Melissa Gordon, Aukje 
Koks, Catherine Lommée, Grace 
Schwindt, Rob Johannesma... [14/6 tot 
17/8] 

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Plants, Mirrors, Coke/Pepsi Paintings 
and More’ – Jonathan Horowitz [15/5 tot 
21/6] 

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ ‘Affiches & Fontaines’ – Saâdane Afif 
[tot 24/5]

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 
0472458149 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Haut en Couleur. Peintures Dessins et 
Aquarelles’ – Vincent Delpierre [tot 7/6]

Charleroi

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

Josef Koudelka, Dick Durrance... [tot 
18/5] ❑ ‘Rodolphe A. Reiss (1875-
1929). Le Théâtre du crime’ [24/5 tot 
7/12] ❑ ‘L’autre Misonne’ – Léonard 
Misonne [24/5 tot 7/12] ❑ ‘Bruxelles à 
l’ombre allemande’ – Jimmy Bourgeois 
[24/5 tot 7/12] 

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ Albert Saverys (1886-1964) [tot 
15/6] ❑ ‘Biënnale van de schilderkunst: 
De toets & de materialiteit van het 
schilderij’ – Felix De Boeck, Raoul De 
Keyser, Marlene Dumas, Max Ernst, Frits 
Van den Berghe, Mil Ceulemans, Fik van 
Gestel... [29/6 tot 12/10] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘Collectiepresentatie’ [tot 15/6] 
❑ Gert & Uwe Tobias [tot 15/6] 
❑ ‘De biënnale van de Schilderkunst: De 
Verftoets, textuur en de materialiteit van 
het schilderij’ – Rik wouters, 
Henri-Victor Wolvens, Martin Barré, 
Niele Toroni, Eugène Leroy, Roy 
Lichtenstein… [29/6 tot 12/10] 

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] ❑ ‘Omringd. Vaste collectie’ 
– Felix De Boeck [tot 25/10] 
❑ ‘Nabeeld’ – Koen Broucke – Jan Cockx 
– Vincent Van Gogh [tot 29/6]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Glorious Bodies’ – Jacques Charlier/
Sophie Langohr [tot 13/7]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2013 
‘ – Sander Buyck,Sylvie De Meerleer, Kato 
Six, Gideon Kiefer [tot 15/6]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Juan Paparella [tot 22/6]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 – 0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Paulien Oltheten & Aukje Koks, Jolien 
Collen, Laura Zuallaert, Tijana Lukovic, 
Marina Stavrou... [tot 8/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘A Pantheon’ – Patrick Conrad [tot 
15/6] ❑ ‘Let’s play, ignore and survive’ 
– Els Ceulemans [22/6 tot 27/7] 

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Routes – Tekeningen, prints en video’s’ – 
Piki & Liesbet Verschueren [16/5 tot 22/6] 

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Glorious Failures’ – Anne Wenzel / 
Frederic Geurts [18/5 tot 22/6] ❑ 
‘Private Collection Selected by #2’ – 
Derek Sullivan [29/6 tot 24/8] 

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09 269 67 60 
14-20u
❑ ‘HISK Open Studios 2014’ [23/5 tot 
25/5] 

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘L’œil se noie’ – Eric Baudelaire & 
Mathieu Kleyebe Abonnenc [tot 15/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Peter Morrens [18/5 tot 22/6] 
❑ ‘Summertime’ – Ben Benaouisse, Johan 
De Wit, Klaas Kloosterboer, Christophe 
Lezaire, Agnes Maes, Vicken Parsons, 
Jürgen Partenheimer, Guus van der 
Velden, Frank Van Hiel [29/6 tot 27/7] 

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] 
❑ ‘Roger Ballen. Reiziger in de psyche’ 
[tot 31/8]

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... [tot 25/5]

Private room
Rooigemlaan 33 – 09 336 68 85 
zo 16-19u (of op afspraak)
❑ ‘Birth’ – Bert De Geyter [18/5 tot 6/7] 

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Anonymus. Schwarzschild’ – Dirk 
Braeckman [tot 1/6] ❑ ‘Ain’t Painting a 
Pain’ – Richard Jackson [tot 1/6] 
❑ ‘Lichten’ – Thomas Ruff [17/5 tot 
24/8] ❑ ‘De Collectie’ – Bernd & Hilla 
Becher, Pierre Bismuth, Stan Douglas, 
Douglas Huebler... [17/5 tot 27/6] 
❑ ‘David Bade en Instituto Buena Bista 
(IBB)’ [21/6 tot 21/9] 
❑ Wilfredo Prieto [21/6 tot 21/9] 
❑ ‘Coming People 2014’ [21/6 tot 21/9] 

Gistel

PAK / Platform voor Actuele Kunsten
Dullaertweg 80 – 0495 144 332 
vr 17u30-20u, za 10-18u30, zo 
14-18u30 (of na afspraak)
❑ ‘Reconstructed’ – Peter Weidenbaum, 
Jelle Schouppe, Anne Bossuroy, Jo De 
Smedt [tot 15/6]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Werk op papier’ – Jan Vanriet [tot 
22/6] ❑ ‘In landscapes’ – Awoïska van 
der Molen [tot 22/6] 
❑ ‘Tekeningen en objecten’ – François 
Trocquet [tot 22/6]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Foreign Legion’ – Karl Philips [tot 
1/6] ❑ ‘City’ [21/6 tot 5/10] 

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33)  
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ Jan Vanriet [tot 22/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Sense of Sound’ – Gert Aertsen, 
Christoph De Boeck, Aernoudt Jacobs, 
Stéfan Piat, Katerina Undo, Jeroen 
Uyttendaele, Jeroen Vandesande [tot 
25/5] ❑ ‘Paper-Scissors-Stone’ – Leon 
Vranken [tot 31/8]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Etnisch keramiek’ – Peter 
Vanbekbergen – Willem Van Hecke [tot 
1/6]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Tranches de vie’ – Sofie Lachaert & 
Luc d’Hanis [tot 17/8] 
❑ ‘Linking Parts’ [25/5 tot 24/8] 

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] 
❑ ‘L’image suivante... Een keuze uit de 
collecties van de Federatie Wallonië-
Brussel’ – Francis Alÿs, Michel François, 
Marcel Berlanger, Hans Peter Feldmann, 
Jeremy Deller… [tot 8/6]

Ieper

In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Oorlog en Trauma’ [tot 30/6]
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Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471/21 63 88 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Het oog van een criticus. Hommage 
aan Léon-Louis Sosset (1913-1994)’ 
– Willy Anthoons, Kurt Lewy, Lismonde, 
Victor Servranckx, Louis Van Lint, Anna 
Staritsky, Gisèle Van Lange, Antoine 
Mortier, Marthe Donas [tot 8/6]

Knokke

Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236 
wo-ma 11-18u
❑ Armando [tot 10/6]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50 
vr, ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Eros, c’est la vie’ – Pierre Klossowski, 
Bruce Nauman, Félicien Rops, Marcel 
Duchamp, Jim Dine, Robert Gober, Otto 
Dix... [tot 29/6]

Kortrijk

Broelmuseum
Broelkaai 6 – 056.24.08.70 
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Capita Selecta. Hedendaagse 
kunstwerken van jonge privé 
verzamelaars in dialoog met historische 
portretten uit de museumcollectie’ – 
Birgit Brenner, Thorsten Brinkmann, 
Vincent Geyskens, Helmut Stallaerts, 
Leigh Ledare, Narcise Tordoir... [tot 
28/9]

DASH
Houtmarkt 5 – info@dashgallery.be 
ma-di-wo 14-21u, vr 14-20u, za 9-12u
❑ ‘The Gathering Of Characters And 
Forms-Chapter II. curator: Joachim 
Coucke’ – Alice De Mont, Hedwig 
Houben, Benjamin Verhoeven, Hans 
Demeulenaere [tot 24/5]

Tacktoren
Korte Kapucijnenstraat – 056 22 64 50 
za 14-19u, zo 14-18u
❑ ‘Spacesoundbodyspace’ – Bernhard 
Leitner [tot 25/5]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Fair’ – Adolpho Avril, Olivier 
Deprez, Miles O Shea [tot 18/5] 
❑ ‘White Noise’ – Christiane 
Baumgartner [tot 18/5]

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)
❑ ‘Ravage. Kunst en erfgoed in tijden van 
conflict’ – Michael Sweerts, William 
Turner, Floris Jespers, Mona Hatoum, 
Sven Augustijnen, Maja Bajevic... [tot 
1/9] ❑ Isabelle Cornaro [tot 3/8]

Liège

BIP2014
www.bip-liege.org – 04/220 88 54 
wo-vr 13-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘La 9ème édition de la Biennale 
internationale de la Photographie et des 
Arts visuels de Liège: Pixels of Paradise 
– Image et Croyance’ [tot 25/5]

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
0475 90 52 26 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ John Murphy [tot 13/7]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 
03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel,  
Jan Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke... [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Hoge Horizon. Bruegelland, vroeg 
21ste eeuw ‘ – Henri De Braekeleer, 
Gustave De Smet, Kati Heck, Ria 
Pacquée, Walter Swennen, Jaap Blonk, 
Sven ‘t Jolle... [tot 19/3/2015]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Biënnale van de schilderkunst: De 
toets & de materialiteit van het 
schilderij’ – James Ensor, Gunther Förg, 
Vincent Geyskens, Guy Mees, Mitja 
Tusjek, Dan Van Severen... [29/6 tot 
12/10] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘De Groote Kunstexpo. Curator: 
Guillaume Bijl’ [tot 26/5] ❑ ‘Photo Event 
2014’ – Klaartje Lambrechts, William 
Ropp, Lis Antognini, Frederik Haegeman, 
Bruno Vermeersch... [21/6 tot 24/8] 

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Prijs voor Beeldhouwkunst van de 
Stad Mechelen – Grote Prijs Ernest 

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20 
ma-zo 14-17u
❑ ‘Entre Chien et Loup. Tekeningen’ – 
Maaike Leyn [tot 1/6]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-vr 11-18u vr 11-20u
❑ ‘Storm en stilte’ – Fik Van Gestel 
[24/5 tot 10/8] 

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
do-zo 14-18u
❑ ‘Uitblinkend door afwezigheid’ – Els 
Van Riel, Jean-Marie Bytebier, Loek 
Grootjans, Gert Robijns, Johan De Wilde, 
Damien Deceuninck... [tot 9/6] 
❑ ‘Broodthaers en de zee. Hommage aan 
M.B., de schilders van de zee. 9 
schilderijen uit het Navigo-depot gekozen 
door Maria Gilissen’ – Marcel Berlanger, 
Dirk Braeckman, Stijn Kriele, Sylvia 
Marechal, Yola Minatchy... [tot 9/6] 
❑ ‘MER. Paper Kunsthalle presenteert’ 
– Johan De Wilde [tot 9/6]

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 5/2/2015]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82 
vr-zo 14-18u
❑ ‘A Whitsun Wedding 2. Een 
tentoonstelling samengebracht door Hans 
theys’ – Max Pinckers, Guy Rombouts, 
Kasper Bosmans, Rein Dufait, Marc Van 
Tichel... [1/6 tot 28/6] 

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
❑ ‘Watchever’ – Ellen Gronemeyer [tot 
15/6]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ JR [tot 29/6] ❑ ‘40JahreSammlung-
10JahreMuseumFriederBurda’ [12/7 tot 
26/10] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Room Service. On The Hotel In The 
Arts and Artists in the Hotel’ – George 
Grosz, Andreas Gursky, August Sander, 
Martin Kippenberger, Chaïm Soutine, 
Guy Tillim... [tot 22/6]

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
❑ ‘Der Himmel so weit. 
Landschaftsdarstellungen der 
Niederrheinlande’ [18/5 tot 24/8] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Fotografische Szenen und Porträts’ – 
Gisèle Freund [23/5 tot 10/8] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-19u
❑ ‘Archivfenster Allein, allein, die Stille 
singt’ – Eva und Erwin Strittmatter [tot 
4/7]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘New A_rchitecture! Modern 
Architecture in Images and Books’ [tot 
10/6] ❑ ‘Vasily Kandinsky. Teaching at 
the Bauhaus’ [25/6 tot 8/9] 

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Art in Berlin 1945 until now. 
Presentation of the collection’ [tot 23/6] 
❑ ‘This Sweetness Outside of Time. A 
Retrospective of Paintings, Objects, 
Books and Films from 1959 to 2014’ – 
Dorothy Iannone [tot 2/6] ❑ Markus 
Draper [tot 23/6] ❑ ‘GASAG-Kunstpreis 
2014: Echo’ – Nik Nowak [tot 30/6] 
❑ ‘The IBB-Videolounge’ – kate hers 
Rhee [tot 26/5] ❑ ‘Counting (for) Eight 
Hours’ – Ignacio Uriarte [tot 30/6] 
❑ ‘The IBB-Videolounge’ – Cathleen 
Schuster [28/5 tot 23/6] 

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘The Ukrainians’ [24/5 tot 21/6] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Wall Works’ – Sarah Morris, Nasan 
Tur, Robin Rhode, Friederike Feldmann, 
Katharina Grosse... [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] ❑ ‘A-Z. The Marzona 
Collection. Conceptual art of the 1960s 

and 1970s and the contemporary 
relevance of works from this era’ [tot 
31/8] ❑ ‘Ernste Spiele (2009-2010)’ – 
Harun Farocki [tot 18/1/2015]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Wols Photographer. The Guarded 
Look’ [tot 22/6] ❑ ‘Encounters – From 
Dada till today’ – Hans Richter [tot 30/6] 
❑ ‘Evidence’ – Ai Weiwei [tot 7/7] 
❑ David Bowie [20/5 tot 10/8] 

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Expansion of the Combat Zone. 
1968-2000. The Collection Part 3’ – 
Barnett Newman, Joseph Beuys, Andy 
Warhol, Katharina Sieverding, Andreas 
Gursky... [tot 31/12] ❑ ‘Ausweitung der 
Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung 
Teil 3’ – Andy Warhol, Katharina 
Sieverding, Wolfgang Tillmans, Joseph 
Beuys... [tot 31/12] ❑ ‘Prints ‘ – Jörg 
Immendorff [tot 29/6] ❑ ‘The German 
paintings 1913-1915’ – Marsden Hartley 
[tot 29/6]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Giving Contours To Shadows’ – Adelita 
Husni-Bey, Márcio Carvalho, Bouchra 
Khalili, Alexandre Singh, Hank Willis 
Thomas... [24/5 tot 27/7] ❑ ‘Regulado’ 
– Filipa César / Suleimane Biai [27/5 tot 
25/7] 

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘The Quest for Happiness in Art: 
Expressionism and Abstract Art around 
1914. The Bunte Collection’ [tot 3/8]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Claire Hooper/Alexandra Bachzetsis 
[tot 25/5] ❑ ‘Peter Mertes Stipendium 
2013’ – Anne Pöhlmann, Henning Fehr & 
Philipp Rühr [14/6 tot 24/8] 
❑ ‘Intelligent Life’ – Maryanne Amacher 
[14/6 tot 24/8] 

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Kazimir Malevich and the Russian 
Avant-garde’ [tot 22/6] ❑ ‘African 
Masters. Great Artists from the Ivory 
Coast’ [28/6 tot 5/10] 

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Dark Light’ – Juan Uslé [tot 25/5] 
❑ ‘Dorothea von Stetten-Kunstpreis 
2014. Tschechien’ – Adela Babanova, 
Petra Herotová, Eva Kotátková, Václav 
Magid, Jakub Nepraš [29/5 tot 17/8] 
❑ ‘Enthüllung und Verzauberung. 
Ankäufe und Schenkungen aus der 
fotografischen Sammlung’ [12/6 tot 7/9] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo/vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘Hans in Luck. Art & Capital’ – Robert 
Filliou, Dieter Roth, Daniel Spoerri, 
Stefanos Tsivopoulos, Alexandra Pirici 
and Manuel Pelmus, Takako Saito, 
IRWIN... [tot 22/6] ❑ ‘One great idea. 
50 years of the Lehmbruck Museum’ 
[14/6 tot 18/1/2015] 

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ K.O. Götz [tot 15/6] ❑ ‘Willi Baumeister 
International’ [4/7 tot 5/10] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-zo 10-18u, 1ste wo/maand: 10-22u
❑ ‘Beneath the Ground: From Kafka to 
Kippenberger’ – Roni Horn, Mike Kelley, 
Matt Mullican, Bruce Nauman, Gregor 
Schneider... [tot 10/8] ❑ ‘The Infinite 
White Abyss’ – Kandinsky, Malevich, 
Mondriaan [tot 6/7] ❑ ‘Your Exhibtion 
Guide’ – Olafur Eliasson [tot 10/8] ❑ ‘Miró. 
A Painter among Poets’ [13/6 tot 27/9] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-zo 10-18u, 1ste wo/maand: 10-22u
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 21/9] 
❑ Katharina Sieverding [tot 21/9]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Backdoor Fantasies’ – Michael 
Beutler, Ludger Gerdes, Aernout Mik, 
Hans-Peter Reuter, Tata Ronkholz, 
Ludger Gerdes... [tot 10/8]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Tangible Border. “The world is 
that which we perceive”’ – Pauline 
M’barek [tot 10/8]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Smart New World’ – Simon Denny, 
Allora & Calzadilla, Taryn Simon, Omer 
Fast, Tabor Robak, Christoph Faulhaber... 
[tot 10/8]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘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] 
❑ ‘Homage à K.O. Götz’ [tot 17/8] 
❑ ‘Art and Alchemy. The Mystery of 

Transformation’ – Sigmar Polke, Lucas 
Cranach, Max Ernst, Hendrick Goltzius, 
Joseph Beuys... [tot 10/8] ❑ ‘The Big 
Pastime’ – George Grosz [tot 17/8]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Theater für die Straße. Plakate für 
das Theater’ [tot 15/6] ❑ ‘Past and 
Present. The Wüstenrot Foundation 
Awards for Documentary Photography. 
New works by the Prize Winners’ – 
Tobias Zielony, Christian von Steffelin, 
Andreas Thein, Chris Durham, Ulrich 
Gebert, Margret Hoppe... [tot 15/6] 
❑ ‘Video Studio IV: Videorebellen’ – 
Klaus vom Bruch, Marcel Odenbach, 
Ulrike Rosenbach [31/5 tot 2/11] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Walking Transformation’ – Hamish 
Fulton [tot 8/6] ❑ ‘Von Oma bis 
Nietzsche’ – Byung Chul Kim [tot 15/6] 
❑ Andreas Schulze [29/6 tot 21/9] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-za 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Mission: Postmodern. Heinrich Klotz 
and the Wunderkammer DAM ‘ [tot 
19/10] ❑ ‘Bridging Ostend – Points of 
Time at closest Range ‘ [24/5 tot 24/8] 

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Death is your body’ – Jana Müller, 
Tudi Deligne, Wangechi Mutu, Alexandra 
Meyer, Omer Fast... [tot 6/7]

Museum für Angewandte Kunst 
Frankfurt
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37 
di, do-zo10-18u wo 10-20u
❑ ‘Tokyo Art Directors Club Award 2013’ 
[tot 17/8] ❑ ‘The Weather Diaries. 3rd 
Nordic Fashion Biennale’ [tot 17/8] 
❑ ‘Weniger, aber besser Design in 
Frankfurt 1925 bis 1985: Das Frankfurter 
Zimmer’ [tot 22/2/2015] ❑ ‘1984. Zeit 
zwischen den Zeiten’ [12/7 tot 12/7/2015] 

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘The Divine Comedy: Heaven, Hell, 
Purgatory revisited by Contemporary 
African Artists’ – Guy Tillim, Kader Attia, 
Pascale Marthine Tayou, Fernando Alvim, 
Wangechi Mutu... [tot 27/7]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘God is Great (10-19)’ – John Latham / 
Neal White [tot 29/6]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Esprit Montmartre. Bohemian Life in 
Paris around 1900’ [tot 1/6] ❑ ‘It’s all in 
the mind’ – Daniele Buetti [22/5 tot 
31/8] ❑ ‘Infinite Jest’ – Ryan Trecartin, 
Andrea Fraser, Judith Hopf, Kris Martin, 
Daniel Richter... [5/6 tot 7/9] 
❑ ‘Paparazzi! Photographers, stars and 
artists’ – Richard Avedon, Terry 
Richardson, Cindy Sherman, Sophie 
Calle, Andy Warhol... [27/6 tot 12/10] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Circus Circus ‘ – Mark Grotjahn [16/5 
tot 27/7] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Kirchner. The Expressionist 
Experiment’ [29/5 tot 7/9] 

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Late works’ – Philip Guston [tot 25/5] 
❑ ‘Le bouleau volant’ – Jürgen 
Partenheimer [tot 25/5] ❑ Ute and 
Werner Mahler [tot 29/6] ❑ ‘Certain 
Ideas. Retrospective’ – Gianfranco 
Baruchello [14/6 tot 28/9] 

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Serial Attitudes. Repetition as an 
artistic method since the 1960s’ – Hanne 
Darboven, Donald Judd, Sol LeWitt, 
Robert Mangold, Robert Morris, Fred 
Sandback... [tot 25/5] ❑ ‘Feuerbach’s 
Muses – Lagerfeld’s Models’ [tot 15/6] 
❑ ‘Transformation of the World. The 
Romantic Arabesque’ – Philipp Otto 
Runge, Adolph Menzel, Moritz von 
Schwind, Carl Julius Milde... [tot 15/6] 
❑ ‘C’est la vie. The Paris of Daumier and 
Toulouse-Lautrec’ [16/5 tot 3/8] 
❑ ‘Lichtwark revisited. Artists’ views of 
Hamburg’ [23/5 tot 7/9] 

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Mrs. Raab wants to go home. 
2009-2012’ – Zoltán Jókay [tot 22/6] 
❑ Christiane Möbus [tot 25/5] ❑ ‘Every 
possible thing that interests us. The text 
collections of Kurt Schwitters’ [tot 25/5] 
❑ ‘Report. Artistic Strategies of 
Documentation in the 1960s and 1970s’ 
– Richard Hamilton, Marcel Broodthaers, 
Dennis Oppenheim, Andy Warhol, Lucio 
Fontana... [tot 25/5] ❑ ‘tour’ – Michael 
Raedecker [tot 15/6] ❑ ‘Battle Fields’ 
– Paul Klee, Käthe Kollwitz, Wilhelm 
Lehmbruck, Max Beckmann, Otto Dix... 
[4/6 tot 28/9] ❑ ‘Alec Soth & Friends. 
The Little Brown Mushroom Ping-Pong 
Reading Room’ [21/6 tot 26/10] 

open
27 april tot en met 1 juni 2014
maandag tot zondag 
14.00 tot 17.00 uur

locatie 
Leo D’Hulsterzaal
Cultuurcentrum Gildhof

info
Cultuurcentrum Gildhof 
Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt
051/42 82 20 
frederik.vanlaere@tielt.be

Maaike 
Leyn entre 

 et loup

Albert 2014’ – Bruno Hardt, Robin 
Vermeersch, Anton Cotteleer, Caroline 
Coolen, Maen Florin... [tot 1/6] ❑ ‘Photo 
Event 2014’ – Hans Op de Beeck [21/6 
tot 24/8] 

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Haifisch’ – Arne Bastien [tot 15/6]

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

Mons

Les Anciens Abattoirs de Mons
Place de la Grande Pêcherie 
065.56.20.34 
di-zo 12-18u
❑ ‘El Pintor ‘ – Angel Vergara Santiago 
[tot 17/8]

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-za 12-18u zo 10-18u
❑ ‘Belgische geometrische abstractie. 
Van 1945 tot vandaag’ – Jo Delahaut, 
Pol Bury, Marthe Wéry, Dan Van 
Severen, Jean Rets, Amédée Cortier [tot 
13/7]

Namur

Galerie Short Cuts
Rue du belvédère, 41 – galerieshortcuts@
hotmail.be 
wo, za 14-21u, do-vr 18-21u, zo 14-20u
❑ ‘Sarkofagen’ – Karen Vermeren – 
Katleen Vinck [tot 25/5]

Vitrine artistique Lieux-Communs
Place de la station 
❑ ‘Sarkofagen’ – Karen Vermeren [tot 25/5]

Oostduinkerke

Navigo – Nationaal Visserijmuseum
Pastoor Schmitzstraat 5 
www.navigomuseum.be 
za-zo 14-18u
❑ ‘Broodthaers en de zee. Hommage aan 
M.B., de schilders van de zee. 9 
schilderijen uit het Navigo-depot gekozen 
door Maria Gilissen’ – Marcel Berlanger, 
Dirk Braeckman, Johan De Wilde, Loek 
Grootjans, Sinarong... [tot 9/6]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – James Ensor, 
Jules Schmalzigaug, Georges 
Vantongerloo, Jean Brusselmans, Luc 
Tuymans, Evelyne Axelle... [tot 
18/2/2015] ❑ 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 29/6] 
❑ ‘Doe stil voort… Collectiepresentatie’ 
– Jozef Peeters, Victor Servranckx, Felix 
De Boeck, Prosper De Troyer, Jos 
Léonard, Edmond Van Dooren... [tot 
28/1/2015] ❑ ‘Cinema Joostens – 
Episode I’ – Paul Joostens (1889–1960) 
[tot 15/6] ❑ ‘Comitee Mu.ZEE stelt 
voor…’ – Elise Berkvens [tot 15/6] 
❑ ‘Cinema Joostens – Episode II’ [28/6 
tot 14/9] 

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
❑ ‘Le Royaume Part V (Les Orphelins 
Volontaires)’ – Benjamin Moravec [tot 
25/5] ❑ ‘Collector’s Room #6’ [tot 25/5] 
❑ Stephan Balkenhol [tot 25/5]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Kobe De Peuter – Nicolas Dhervillers 
[tot 1/6]

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... [tot 25/5] 
❑ ‘Verhaeren ten oorlog!’ – Jules De 
Bruycker, Vigdis De Cauter, Joe G. 
Pinelli... [1/6 tot 7/9] 

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal/Annex, Academie voor 
Schone Kunsten
R. Van Britsomstraat – 03 780 38 70 
wo-do 14-17u, za-zo 10-12u / 14-17u
❑ ‘Midden de Linie. Over brandhaarden 
vroeger en nu’ – Hans Albrecht, Nadia 
Naveau, Sven t’Jolle, Philip Aguirre, Dirk 
Zoete... [tot 25/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Sensus’ – Jacques Charlier, Anthony 
Duchêne, Baudouin Oosterlynck, 
Stéphanie Roland, Rémi Tamburini [25/5 
tot 27/7] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘In de wind / kunstenaarsvlag’ – Erwan 
Mahéo [tot 25/5] ❑ ‘Extramuros’ – 
Bernice Nauta [tot 25/5] ❑ ‘The Ever 
Changing Body – Deel III’ – Charif 
Benhelima, Mekhitar Garabedian, Ahlam 
Shibli, Stan Douglas, David Zink Yi... [tot 
25/5]
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Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Display: The Lost Art of Writing’ [tot 
30/6] ❑ ‘Designing Georgian 
Britain’ – William Kent (1685-1748) [tot 
13/7] ❑ ‘The Glamour of Italian Fashion 
1945-2014’ [tot 27/7] ❑ ‘Wedding 
Dresses 1775-2014’ [tot 15/3/2015] 
❑ ‘M.F. Husain (1915-2011). Master of 
Modern Indian Painting’ [28/5 tot 27/7] 

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Continuum of Repair: The Light of 
Jacobs Ladder’ – Kader Attia [tot 23/11] 
❑ ‘Concerning Our Present Way of 
Living’ – Stephen Willats [tot 14/9] 
❑ ‘Youth Forum: De/Construct with 
Steven Morgana & Nick Wood’ [tot 1/6] 
❑ ‘Contemporary Art Society: The Best is 
Not Too Good for You’ [tot 1/6] 
❑ Chris Marker [tot 22/6]

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
❑ ‘HLYSNAN: The Notion and Politics of 
Listening’ – Nina Beier & Marie Lund, 
Christine Sun Kim, Peter Cusack, Kader 
Attia, Yoko Ono... [17/5 tot 7/9] 

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3  
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ Lee Bul [tot 9/6] ❑ ‘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 [tot 9/6] ❑ ‘Never for Money, Always 
for Love – Design City 2014’ [tot 15/6] 
❑ Heimo Zobernig [tot 7/9] 
❑ István Csákány [28/6 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Damage Control: Art and Destruction 
Since 1950’ – Mircea Cantor, Steve 
McQueen, Jack Goldstein, Pipilotti Rist, 
Jean Tinguely, Andy Warhol... [12/7 tot 
12/10] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘Prima Materia. Design by Studio 
Formafantasma ‘ – Andrea Trimarchi en 
Simone Farresin [tot 15/6] 
❑ ‘Reinventing Happiness’ – Sjaak 
Langenberg & Rosé de Beer, Jeanne van 
Heeswijk, Paul De Bruyne, Frank 
Bruggeman... [tot 15/6] 
❑ Dinie Besems [tot 14/9] 
❑ ‘Homo Desperatus’ – Dries Verhoeven 
[28/6 tot 31/8] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Vensters, samengesteld door Marc 
Mulders’ – Erik Andriesse, Fiona Mackay, 
Jan Schoonhoven, Balthasar Burkhard, 
Wolfgang Laib... [tot 31/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘In de stijl van De Stijl’ – Hendrik Valk 
(1897-1986) [tot 28/9]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘From the Guggenheim Collection to 
the Cobra Museum of Modern Art. 
International Abstraction 1949-1960’ 
– Mark Rothko, Willem de Koning, 
Georges Mathieu, Kenzo Okada, Asger 
Jorn, Alechinsky... [tot 31/8]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Cathédrales. Fotografie’ – Laurence 
Aëgerter [22/5 tot 28/6] 

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘I would prefer not to’ – Céline Berger, 
Etcetera…, Dora Garcia, Goldex Poldex, 
Jos de Gruyter & Harald Thys, Stefan 
Müller, Mladen Stilinovic... [tot 8/6]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘Iland/Us’ – Astrid Nobel [tot 28/6] 
❑ ‹Út (oet)› – Wouter Klein Velderman 
– Krisztina de Châtel [9/7 tot 30/8] 

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] 
❑ ‘Father, Can’t You See I’m Burning?’ 
– Katarina Zdjelar, Young-Hae Chang 
Heavy Industries, Krõõt Juurak, Reinaart 
Vanhoe, Marinus Boezem... [tot 15/6]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59 
dagelijks 13-18u
❑ ‘Offspring 2014’ [21/5 tot 1/6] 

De Nederlandsche Bank
– 020/524.91.11 
❑ ‘One and the Other’ – Simon van Til 
[23/5 tot 3/7] 

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Booster. Art sound machine’ – Nik 
Nowak, Jean Tinguely, Lothar 
Baumgarten, Wolfgang Tillmans, Tamara 
Grcic... [tot 1/6] ❑ ‘Daring to ask. 
Collisions with the Collection Marta’ [1/6 
tot 10/8] ❑ ‘Friendly Takeover. Artists 
show their collection’ – Herbert Brandl, 
Bogomir Ecker, Katharina Grosse, 
Friedrich Kunath, Jonathan Meese, Karin 
Sander... [28/6 tot 5/10] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘In a mist’ – Michaela Melián [tot 
22/6] ❑ ‘The Alphabet of Feeling Bad & 
An Unhappy Archive’ – Karin Michalski / 
Sabian Baumann, Andrea Thal, Ann 
Cvetkovich, Feel Tank Chicago, Eve 
Kosofsky Sedgwick... [tot 22/6]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Holography from the ZKM collection’ 
[tot 5/10] ❑ ‘High Performance. The 
Julia Stoschek Collection as guest at the 
ZKM. Time-based Media Art since 1996’ 
– Mike Kelley, Mika Rottenberg, Paul 
Chan, Tony Oursler, Klara Lidén, Monica 
Bonvicini, Francis Alÿs... [tot 22/6] 
❑ ‘Vanity and High Fidelity’ – Julia 
Bornefeld [tot 22/6] ❑ ‘GJ Lischka. Present 
Mind’ [tot 3/8] ❑ ‘Mapping Spaces. 
Networks of Knowledge in the Landscape 
Art of the 17th Century’ [tot 13/7]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ David Novros [tot 9/6] ❑ ‘Geste und 
Gefühl / Attempts at forming appropriate 
finds’ – Johannes Wald [tot 9/6] ❑ ‘Die 
Jahreszeiten’ – Franz Gertsch [tot 14/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6  
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ Nathalie Djurberg & Hans Berg [tot 
1/6] ❑ Andra Ursuta [4/6 tot 28/9] 

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Alone In An Emp ty Room’ – Oscar 
Tuazon [tot 13/7] ❑ Pierre Huyghe [tot 
13/7] ❑ ‘The Mu se um of Pho tog ra phy? A 
Re vi sion› [28/6 tot 5/10] ❑ ‘In tractable 
and Un tamed: Doc u men tary Pho tog ra phy 
around 1979’ [28/6 tot 5/10] 

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Die Verzauberung der Welt. Die 
Klassik des Tanzes von 1713–1913’ [tot 
10/8] ❑ ‘August Sander. Meisterwerke 
und Entdeckungen’ [tot 3/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Liebermann’s ‘Bleaching Ground’. The 
Missing Laundry Woman’ [tot 15/6] 
❑ ‘Rubens, You & I. Friendship Pictures’ 
[tot 13/7]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Living in the Material World – 
Materiality in Contemporary Art’ – Karla 
Black, David Jablonowski, Berta Fischer, 
Alicja Kwade, Ane Mette Hol... [tot 10/8]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Basic Settings. Zeichnungen nach 
Medienbildern’ – Achim Hoops [tot 22/6] 
❑ ‘Keramische Räume’ – Lucio Fontana, 
Norbert Prangenberg, Thomas Schütte, 
Rosemarie Trockel, Markus Karstieß 
[25/5 tot 31/8] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Everything is architecture’ – Hans 
Hollein [tot 28/9]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘A Roman Lime Kiln, c. 1637’ – 
Sébastien Bourdon [tot 18/5]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Der Öffentlichkeit. Von den Freunden 
Haus der Kunst’ – Manfred Pernice [tot 
21/9] ❑ ‘The Autoconstrucción Suites’ – 
Abraham Cruzvillegas [tot 25/5] 
❑ ‘Pictures in Time. Goetz Collection at 
Haus der Kunst’ – Peter Fischli & David 
Weiss, Gary Hill, Seth Price, Florian 
Pumhösl... [tot 15/6] ❑ ‘AxME’ – Ellen 
Gallagher [tot 13/7] ❑ ‘Archive Gallery 
in Haus der Kunst’ [tot 31/12] 
❑ ‘River of Fundament’ – Matthew 
Barney [tot 17/8] ❑ ‘Photographs’ – 
Stan Douglas [20/6 tot 12/10] 
❑ ‘Broken. Slapstick, Comedy, and Black 
Humor. The Goetz Collection at Haus der 
Kunst’ [27/6 tot 18/1/2015] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘Playtime’ – Christoph Schlingensief, 
Charlie Chaplin, Anna Oppermann, 
Jacques Tati, Martha Rosler, Jörg 
Immendorff... [tot 29/6]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Vincent van Gogh / Antonin Artaud. Le 
suicidé de la société’ [tot 6/7] 
❑ ‘Carpeaux (1827-1875), un sculpteur 
pour l’Empire’ [24/6 tot 28/9] 

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Peupler les cieux. Dessins pour les 
plafonds parisiens au XVIIème siècle’ 
[tot 19/5] ❑ ‘Le trésor de l’abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune’ [tot 16/6] 
❑ ‘Eugène Delacroix, « le plus légitime 
des fils de Shakespeare »’ [tot 30/6] 
❑ ‘Art contemporain: Sous le plus grand 
chapiteau du monde’ – Claude Lévêque 
[tot 2/2/2015] ❑ ‘Naissance d’un musée 
Louvre Abu Dhabi’ [tot 28/7]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘L’État du ciel’ [tot 7/9] ❑ ‘Nouvelles 
histoires de fantômes ‘ – Georges 
Didi-Huberman/Arno Gisinger [tot 7/9] 
❑ ‘Les Modules Fondation Pierre Bergé 
– Yves Saint Laurent’ – Vivien Roubaud, 
Thomas Teurlai, Tatiana Wolska [tot 
23/6] ❑ ‘Aujourd’hui le monde est mort 
[Lost Human Genetic Archive] ‘ – Hiroshi 
Sugimoto [tot 7/9] ❑ ‘Flamme éternelle’ 
– Thomas Hirschhorn [tot 23/6] 
❑ ‘Bastards’ – Ed Atkins [6/6 tot 7/9] 
❑ ‘All that falls’ – Steve McQueen, Lili 
Reynaud Dewar, Urs Lüthi, Tony Oursler, 
Delphine Reist... [6/6 tot 7/9] 
❑ ‘Teoría (La cabeza de Goliath)’ – 
Eduardo Basualdo [6/6 tot 7/9] 

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Ornement et obsession’ – Elmar 
Trenkwalder [tot 24/11]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘Bristol Biennial: I’m staying’ [tot 
31/8]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-16u20
❑ ‘International Exchanges: Modern Art 
and St Ives 1915–1965 ‘ [17/5 tot 28/9] 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘Photographing Sculpture: How the 
Image Moves the Object’ [tot 22/6] 
❑ ‘Tooth House’ – Ian Kiaer [tot 22/6] 
❑ ‘D’Arcy Thompson’s on Growth and 
Form’ [tot 17/8]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ Nasreen Mohamedi (1937–1990) [6/6 
tot 5/10] ❑ ‘Mondrian and his Studios’ 
[6/6 tot 5/10] ❑ ‘Liverpool Biennial: 
Claude Parent’ – Helen Saunders, 
Richard Hamilton, Gillian Wise, Gustav 
Metzger, Francis Picabia... [4/7 tot 
26/10] 

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Everything Is Moving’ [tot 15/6] 
❑ ‘United Visual Artists: Momentum’ [tot 
1/6] ❑ ‘The Fashion World of Jean Paul 
Gaultier: From the Sidewalk to the 
Catwalk’ [tot 17/8] ❑ ‘Digital 
Revolution. An immersive exhibition of 
art, design, film, music and videogames’ 
[3/7 tot 14/9] 

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Selected Prints’ – Norman Stevens 
ARA (1937–88) [tot 25/5] 
❑ ‘Renaissance Impressions. Chiaroscuro 
woodcuts from the Collections of Georg 
Baselitz and the Albertina, Vienna’ [tot 
8/6] ❑ ‘Dream, Draw, Work. 
Architectural Drawings by Norman Shaw 
RA’ [30/5 tot 26/10] ❑ ‘RA Schools 
Show 2014’ [13/6 tot 29/6] 

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] ❑ ‘Ruin Lust’ 
– J.M.W. Turner, John Constable, John 
Martin, Eduardo Paolozzi, Rachel 
Whiteread, Tacita Dean... [tot 18/5] 
❑ ‘Tate Britain Commission 2014’ – 
Phyllida Barlow [tot 19/10] ❑ ‘Kenneth 
Clark (1903–1983). The impact of art 
historian, public servant and broadcaster 
Kenneth Clark’ [20/5 tot 10/8] 
❑ ‘British Folk Art: The House that Jack 
Built’ [10/6 tot 31/8] 

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ Richard Hamilton [tot 26/5] 
❑ ‘The Cut-Outs’ – Henri Matisse [tot 
7/9] ❑ ‘Tate Modern and You: Sunday 
Service’ – Chloe Dewe Mathews [28/5 
tot 13/7] 

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Bruegel to Freud: Prints from The 
Courtauld Gallery’ [19/6 tot 21/9] 

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Mythos Welt’ – Otto Dix (1891–1969) 
/ Max Beckmann (1884–1950) [tot 10/8]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Broken. Slapstick, Comedy, and Black 
Humor. The Goetz Collection at Haus der 
Kunst’ [tot 9/6]

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
❑ ‘Show and Tell. Architektur geschichte(n) 
aus der Sammlung’ [tot 15/6] 
❑ ‘Compositionen’ – Florence Henri 
(1893-1982) [tot 14/9] ❑ ‘Blackberries. 
Works on paper’ – Silvia Bächli [tot 15/6] 
❑ ‘People in a river landscape. August 
Sander and the Photography of the Present 
from the Lothar Schirmer Collection’ [tot 
24/8] ❑ ‘B for Battle Scenes ‘ [tot 8/9] 
❑ David Shrigley [tot 10/8] ❑ ‘Trying to 
become an Eagle’ – Jörg Immendorff 
[16/5 tot 17/5/2015] ❑ ‘Farbenmensch’ – 
Ernst Ludwig Kirchner [22/5 tot 31/8] 
❑ ‘I am a sender. Multiples’ – Joseph 
Beuys [26/6 tot 11/1/2015] 

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ ‘Quiet Scenery and Wandering Extras’ 
– Hans Op de Beeck [20/6 tot 15/11] 

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u
❑ ‘Der Stachel des Skorpions. Ein 
Cadavre exquis nach Luis Buñuels “L’Âge 
d’or”’ – Tobias Zielony, Chicks on Speed, 
M+M, Keren Cytter, Julian Rosefeldt, 
John Bock [tot 9/6] ❑ ‘gute aussichten 
– junge deutsche fotografie’ [tot 9/6] 
❑ ‘Herkules und die Hydra 
Studioausstellung im Rahmen von 
1914–2014: Die Neuvermessung 
Europas’ [11/6 tot 5/10] ❑ ‘Unter 
Spielern – Die Nationalmannschaft’ 
– Regina Schmeken [15/6 tot 14/9] 

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Always doing the same things. 
Repetition in ceramic objects’ [tot 28/9] 
❑ Friedrich Wilhelm Koch [11/7 tot 22/9] 

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Die beste aller Welten. Eine 
Gruppenausstellung mit zeitgenössischer 
Fotografie, Malerei und Video’ – Nevin 
Aladag, Monika Czosnowska, Wilhelm 
Sasnal, Katja M. Schneider, Beat Streuli, 
Markus Willeke [25/5 tot 10/8] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u
❑ ‘Tropical Nights’ – Johannes Kahrs [tot 
22/6]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Die fabelhafte Welt der Laurie 
Simmons’ [tot 22/6] ❑ ‘Unschärfe’ – 
Matthias Loebermann & Institut für 
Architektur und Städtebau / Hochschule 
Biberach [tot 29/6]

Oldenburg

Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte
Damm 1 – 220 73 09 
di-zo 10-18u
❑ ‘Der andere Müller vom Siel’ – Georg 
Müller vom Siel (1865–1939) [25/5 tot 
24/8] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ Victor Burgin [tot 15/6] ❑ ‘Was 
Modelle können. Eine kleine Geschichte 
des Architekturmodells in der 
zeitgenössischen Kunst’ [29/6 tot 12/10] 

Stuttgart

Künstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstrasse 4 B – 0711/61.76.52 
❑ ‘Life of Objects. Monographic 
exhibition of works by Erdag Aksel’ [tot 
1/6] ❑ ‘Lecture and exhibition by Hito 
Steyerl’ [23/5 tot 13/7] 

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ ‘Gego. Line as Object’ [tot 29/6] 
❑ Luisa Richter [tot 29/6] 
❑ Otto D. Handschuh [tot 28/9]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘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 22/6] 
❑ ‘Kandinsky, Klee, Schiele... Selected 
Print Portfolios of the Early Twentieth 
Century’ [tot 29/6] ❑ ‘Her Behaviour is 
not Consistent with her rather 
Threadbare Clothing’ – Katharina Grosse 
[22/5 tot 7/9] 

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Geste,’ – Leigh Bowery/Cerith Wyn 
Evans, Auguste und Louis Lumière, 
Douglas Gordon, Karen Mirza und Brad 
Butler, Vangelis Vlahos... [24/5 tot 3/8] 

Unna

Zentrum für Internationale Lichtkunst 
Unna
Lindenplatz 1 – 02303 103751 
www.lichtkunst-unna.de
❑ Jan van Munster [tot 12/10]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Traces of Modernism’ – James Turrell, 
Panamarenko, Tobias Rehberger, Joseph 
Marioni, Gary Hume, Luc Tuymans, 
Gerhard Merz... [tot 19/10] 
❑ ‘Oskar Kokoschka. Humanist und 
Rebell’ [tot 17/8]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571 
di-zo 11-18u
❑ Sabine Moritz [tot 29/6]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u, do-vr 11-20u, za-zo 
10-18u
❑ Karl Kunz [tot 8/6] 
❑ ‘MenschenSchlachthaus. Der Erste 
Weltkrieg in der französischen und 
deutschen Kunst’ [tot 27/7]

Frankrijk
Cassel

Musée de Flandre
26 Grand Place – 0359 73 45 60 
di-za 10-12u30, 14-18u zo 10-18u
❑ ‘In de voetsporen van Rubens’ – 
Erasmus Quellinus II (1607-1678) [tot 
7/9]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ ‘L’Almanach 14’ – Rodney Graham, 
Kelley Walker, David Hominal, Jordan 
Wolfson, Alex Hubbard... [tot 1/6]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
wo-zo 14-19u
❑ ‘De 199C à 199D’ – Liam Gillick [6/6 
tot 7/9] 

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
❑ ‘Phares. Collections du Centre 
Pompidou, Musée national d’art 
moderne’ [tot 1/1/2015] ❑ ‘Paparazzi ! 
Photographes, stars et artistes’ [tot 9/6] 
❑ ‘1984-1999 La Décennie’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster, Liam Gillick, Hans 
Ulrich Obrist, Michel Houellebecq, David 
Lynch... [24/5 tot 2/3/2015] ❑ ‘Formes 
Simples’ – Auguste Rodin, Constantin 
Brancusi, Fernand Léger, Marcel 
Duchamp, Ernesto Neto... [13/6 tot 5/11] 

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-zo 13-19u
❑ ‘Amexica’ – Adrien Missika [tot 13/7] 
❑ ‘Aquarelles érotiques’ – Hans Schärer 
[tot 13/7]

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] 
❑ ‘Modernités plurielles de 1905 à 
1970’ [tot 26/1/2015] 
❑ Henri Cartier-Bresson [tot 9/6] 
❑ Bernard Tschumi [tot 28/7] 
❑ ‘Martial Raysse, un artiste visionnaire, 
en marge des courants artistiques 
dominants’ [tot 22/9] ❑ ‘The Clock’ – 
Christian Marclay [17/5 tot 2/7] 
❑ ‘Man Ray, Picabia et la revue 
Littérature (1922-1924)’ [2/7 tot 8/9] 

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Vivid Memories’ – James Lee Byars, 
Raymond Hains, Nan Goldin, David 
Lynch, Mœbius, Ron Mueck... [tot 21/9]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Bill Viola [tot 21/7] 
❑ Robert Mapplethorpe [tot 13/7] 
❑ ‘Monumenta 2014: L’Etrange Cité’ – 
Ilya et Emilia Kabakov [tot 22/6]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘L’endroit où nous vivons’ – Robert 
Adams [tot 18/5] ❑ ‘La Traversée’ – 
Mathieu Pernot [tot 18/5] 
❑ ‘Film d’actualités – l’actu est à nous’ 
– Nika Auto [tot 18/5] 
❑ Chez Kapwani Kiwanga [3/6 tot 21/9] 
❑ Kati Horna [3/6 tot 21/9] 
❑ ‘Protographies’ – Oscar Muñoz [3/6 tot 
21/9] 

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
❑ ‘Pretty much every film and video 
work from about 1992 until now’ – 
Douglas Gordon [tot 31/12] 
❑ ‘Le Voyage’ – Raymond Mason [tot 
31/12] ❑ Lucio Fontana (1899-1968) 
[tot 24/8]  
❑ ‘Unedited History, Iran 1960-2014’ – 
Kaveh Golestan, Morteza Momayez, 
Chohreh Feyzdjou, Kourosh Shishegaran, 
Behdjat Sadr... [16/5 tot 24/8] 

deSERVICEGARAGE
Cruquiusweg 79 – 0641307367 
do-zo 12-18u
❑ ‘PS 1999-2014. 15 years anniversary 
exhibition’ – Nicolas Chardon, Michiel 
Ceulers, Ronald de Bloeme, Terry 
Haggerty... [28/6 tot 13/7] 

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-18u vr: 11-21u
❑ ‘Cinema Remake – art & film’ – Cory 
Arcangel, David Maljkovic, Nicolas 
Provost, Ana Torfs, Clemens von 
Wedemeyer... [tot 1/6] 
❑ ‘David Cronenberg – The Exhibition’ 
[22/6 tot 7/9] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘The Enclave’ – Richard Mosse [tot 
1/6] ❑ ‘The Space Between Us’ [tot 
22/6] ❑ ‘Site/Cloud’ – Daisuke Yokota 
[tot 6/7] ❑ ‘Foam 3h: Domestic Science ‘ 
– Annegien van Doorn [16/5 tot 24/6] 
❑ ‘Reflected. Works from the Foam 
collection’ [16/5 tot 2/7] ❑ ‘Tulsa & 
Teenage Lust’ – Larry Clark [13/6 tot 
12/9] ❑ ‘Foam 3h: Belgische herfst’ – 
Jan Rosseel [27/6 tot 20/8] 
❑ ‘Love Radio’ – Anoek Steketee & 
Eefje Blankevoort [11/7 tot 7/9] 
❑ ‘Fashion Photography Next: Don’t 
Stop Now’ [11/7 tot 7/9] 

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ Ansuya Blom [tot 21/5] ❑ Curator 
Julia Geerlings [tot 21/5] ❑ ‘I can’t ask 
you to hike one mountain while I hike 
the other’ – François Dey [24/5 tot 25/6] 
❑ ‘Ali, Nino and the Numbers’ – 
Christoph Westermeier [24/5 tot 25/6] 
❑ ‘Creeping Eye’ – Steven Parrino [28/6 
tot 3/8] ❑ Ruchama Noorda [28/6 tot 3/8] 

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Apartheid and After’ – David 
Goldblatt, Jo Ractliffe, Guy Tillim, Pieter 
Hugo, Santu Mofokeng... [tot 8/6] 
❑ ‘Het overleg. Portretten van 
Nederlandse besturen’ – Taco Anema 
[14/6 tot 7/9] ❑ ‘Veramente’ – Guido 
Guidi [14/6 tot 7/9] 

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-17u
❑ ‘Complicity. A project by Susanne 
Winterling’ – Romaine Brooks, Eileen 
Gray, Carson McCullers, Annemarie 
Schwarzenbach [21/5 tot 5/7] 

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
❑ ‘California Love’ – Salome Ghazanfari 
[18/5 tot 22/6] ❑ ‘PS 1999-2014. 15 
years anniversary exhibition’ – Gerwald 
Rockenschaub, Nadim Vardag, Paul 
Morrison, Olivier Mosset, DJ Simpson, 
Michal Skoda... [29/6 tot 31/8] 

Sandberg Instituut
Fred. Roeskestraat 98 
do-zo 14-17u
❑ ‘Graduation Show ‘ [28/6 tot 29/6] 

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ Roos Theuws [tot 17/5] ❑ ‘Acts & 
Places’ – Steven Aalders [24/5 tot 28/6] 

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Pinned up’ – Marcel Wanders [tot 
15/6] ❑ ‘De show van Gijs+Emmy’ – Gijs 
Bakker en Emmy van Leersum [tot 24/8] 
❑ ‘Tableaux, pictures, photographs 
1996-2013’ – Jeff Wall [tot 3/8] 
❑ Paulien Oltheten – Anouk Kruithof [tot 
9/6] ❑ Barnett Newman [tot 20/7] 
❑ ‘Opera in het Stedeijk’ – Lex Reitsma 
+ Eiko Ishioka [20/6 tot 19/10] 

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

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Systems in warped space’ – Rob Birza 
[tot 7/6]

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] 
❑ ‘Threads. Textiel in kunst & vormgeving’ 
– Yael Davids, Barbara Polderman, 
Berend Strik, Fransje Killaars, Christien 
Meindertsma... [tot 17/8] ❑ ‘Every day is 
a different day’ – Maria Dabrowski [tot 
8/6] ❑ ‘Don’t support the greedy’ – Esiri 
Erheriene-Essi [tot 7/9] ❑ Nick Hullegie 
[14/6 tot 24/8] 

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Stedelijke Bakens / Urban Beacons’ 
[1/6 tot 22/6] 

Breda

MOTI – Museum of the Image
Boschstraat 22 – 076 529 99 00 
di-zo 10-17u
❑ ‘Welcome to the Imagesphere. De 
ontwikkeling van digitale beeldcultuur’ 
[tot 31/12/2015] ❑ ‘MOTI HOTEL II’ – 
Jan van der Ploeg [tot 1/9] ❑ ‘Resolute 
– design changes’ – George Butler, Yuri 
Veerman, Lucas Pope, Jeremyville, 
Ronny Edry... [tot 29/6]
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1646
Boekhorststraat 125 – www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Inklusief Dick Verdult’ – Dick Verdult 
[30/5 tot 6/7] 

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Beslissende momenten 1930-1945’ 
– Margaret Bourke-White (1904-1971) 
[tot 29/6] 
❑ ‘IMG_’ – Johan Nieuwenhuize [tot 
1/6] 
❑ Machiel Botman [17/5 tot 24/8] 

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘The Black Room 2014. Tekeningen, 
nieuwe animatiefilm’ – Robbie 
Cornelissen [18/5 tot 8/6] 
❑ ‘Uitwisseling met Cross Gallery Dublin’ 
– Claire Carpenter, Simon English, Rens 
Krikhaar, Justin Wijers [14/6 tot 8/7] 
❑ ‘Installatie met tekeningen en 
animaties’ – Justin Bennett, Pascale 
Sophie Kaparis [13/7 tot 3/8] 

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ Cor van Dijk, Ditty Ketting, Jean-Marc 
Spaans [17/5 tot 18/6] 
❑ ‘Beauty is for Free’ – Marc Nagtzaam, 
Klaas Kloosterboer, Herman Makkink, 
Joost van den Toorn, Ron Amir... [21/6 
tot 23/8] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Ik ben G.S.3, the killer van Den Haag’ 
– Marcel van Eeden [17/5 tot 24/8] 

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
wo-vr 12-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘The Royal Institute for Hydra Studies’ 
[23/5 tot 25/5] 
❑ ‘Art of What. Gemakstore-project’ – 
Airco Caravan [30/5 tot 28/6] 
❑ ‘The Space Between Concepts and 
Realisations’ – Lilo Nein [30/5 tot 28/6] 
❑ ‘Un Sentiment de Comme Si (An 
Impression of As If)’ [4/7 tot 11/7] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ingewikkelde beelden’ – Karla Black, 
Mark Dion, Paul Thek, Fred Sandback, 
Bruce Nauman, David Jablonowski... [tot 
22/6] ❑ Thomas Houseago [tot 10/8] 
❑ ‘The Vincent Award Room’ – Matthias 
Weischer [tot 6/7] 
❑ ‘De Grote Oorlog in beeld’ – Otto Dix, 
Ludwig Meidner, Käthe Kollwitz, Jan 
Toorop, Leo Gestel, Jan Sluijters... [29/5 
tot 31/8] 

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak)
❑ ‘Angels & Demons. Group exhibition’ 
[25/5 tot 27/7] 

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rebel in Art & Soul’ – Yubi 
Kirindongo [tot 1/6] 
❑ ‘George Minne. Voorbode van de 
Moderne Kunst’ [tot 1/6] 
❑ Nick Ervinck [tot 1/6] 
❑ ‘Bone’ – Caspar Berger [tot 1/6] 
❑ ‘De grote curve. Retrospectief Henri 
Laurens (1885-1954)’ [6/6 tot 26/10] 
❑ ‘Grandeur. Franse beeldhouwkunst van 
Laurens tot heden’ [6/6 tot 26/10] 
❑ Gijs Assmann [6/6 tot 26/10] 

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30 – 070.346.27.00 
di-zo 1 -17u
❑ ‘Van Picasso tot Sol LeWitt. Het 
kunstenaarsboek na 1950’ – Richard 
Tuttle, Dieter Roth, Ed Ruscha, Raymond 
Pettibon, James Turrell, Tauba 
Auerbach... [tot 13/7]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Concept Store’ – Frank Koolen, 
Michael Krebber, John M Armleder, 
Klaas Kloosterboer, Vaast Colson... [18/5 
tot 6/7] 

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] 
❑ ‘The Good Cause’ [tot 1/6] 
❑ Juliaan Andeweg [tot 23/5] 
❑ ‘How To Live Together’ – Christian 
Nyampeta [tot 25/5] ❑ Risk Hazekamp 
[tot 15/6] ❑ ‘Seeing Secrecy’ – Trevor 
Paglen [31/5 tot 27/7] 
❑ Bram de Jonghe [21/6 tot 17/8] 
❑ Maarten Boekweit [21/6 tot 17/8] 

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Autonomy Exchange Archive. Historic 
works as documents. Curated by Paul 
Branca and Lisa Hayes Williams’ – Fawn 
Krieger, David Horvitz, Paul Branca and 
the Fruit & Vegetable Stand Salon... [tot 
7/6]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
do-zo 11-17u
❑ ‘Dordtyart 2014’ – Thomas Bakker. 
Paul Devens, Karen Sargsyan, Joost 
Rekveld, Mark Bischof... [tot 29/9]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 – 040.296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Mutate – A relay farewell to De Witte 
Dame’ [tot 30/6] ❑ ‘Art & Arcade’ – 
Bram Snijders/Deframe, Yang Yongliang 
[tot 25/5] ❑ ‘Dialogue Intérieur’ – Stan 
Wannet [tot 31/5] ❑ ‘Let There Be 
Light’ – La Bolleur [1/6 tot 30/6] 
❑ ‘MUtate No.5 La Bolleur. Let there be 
light ‘ [1/6 tot 30/6] 

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘GenderBlender’ [6/6 tot 17/8] 

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Radio Balzac. Arnoud Holleman in 
Het Oog’ [tot 21/9] ❑ ‘A – B – C (lijn)’ 
– Amalia Pica [tot 21/9] 
❑ Hito Steyerl [tot 22/6] 
❑ ‘De Metamorfose. 
Bibliotheektentoonstelling 25 jaar 
Russische kunstenaarsboeken uit de LS 
collectie (1989-2013)’ [tot 31/7] 
❑ ‘Positions. De stem van de kunstenaar’ 
– Lawrence Abu Hamdan, Celine 
Condorelli, Bouchra Khalili, Koki Tanaka, 
Charles van Otterdijk [5/7 tot 12/10] 

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘Paden naar het Paradijs. Een roman 
in twaalf zalen van schrijver Atte 
Jongstra’ [tot 25/1/2015] 
❑ ‘The Emergence of Form’ – Maria 
Blaisse [tot 31/8] ❑ ‘Insectentekeningen 
en insectensculpturen 1975-1979’ – Jan 
Fabre [tot 31/8] ❑ ‘Rubens, Van Dyck en 
Jordaens – de Vlaamse barok’ [tot 28/9]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Natural Beauty. Van Fra Angelico tot 
Monet. Collectie Rau voor UNICEF’ 
– Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Henri 
Fantin-Latour, Giorgio Morandi, Edouard 
Vuillard... [tot 25/5] ❑ ‘Etsen’ – 
Abraham Bosse [tot 16/6] ❑ ‘Capita 
Selecta II. Moderne en hedendaagse 
kunst uit de collectie van het Groninger 
Museum’ [tot 2/11] ❑ ‘Legaat Jan 
Bouman. Collectie van een Groningse 
verzamelaar’ [17/5 tot 21/9] 

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Zonder filter’ – Robert van Raffe [tot 
9/6] ❑ ‘Superficial Hygiene. 
Internationale groepstentoonstelling’ – 
Erik van Lieshout & Kelley Walker, 
Elizabeth Price, Ed Atkins, Tauba 
Auerbach, Nina Beier & Simon Dybbroe 
Møller... [tot 9/6] 
❑ ‘Lucht! – in de Nederlandse kunst 
sinds 1850’ – John Körmeling, Carel 
Willink, Constant, JCJ Vanderheyden, 
John Körmeling, Berndnaut Smilde... 
[21/6 tot 7/9] 

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Portretten van 17e-eeuwse meesters’ 
– Rineke Dijkstra [29/5 tot 28/9] 

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘De Romantische Ziel. Schilderijen uit 
Rusland en Nederland’ [tot 26/5] 
❑ ‘Zwagerman kiest’ [tot 15/6]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘ante’ – martine stig [tot 14/9] 
❑ ‘Horizonnen. Kunst in een veranderend 
Friesland’ – Roni Horn, Berend Strik, 
Tacita Dean, Gerhard Richter, Ad van 
Denderen... [tot 24/8] 
❑ ‘Friese Topstukken ‘ [tot 31/8]

(1902-1995) – Hans Coper (1920-1981) 
[tot 21/9] ❑ Alexandra Bircken [tot 1/6] 
❑ ‘Sensing Spaces 3’ – Elad Lassry [tot 
1/6] ❑ ‘Het verraad van de voorstelling ‘ 
– René Magritte, René Daniels, Daan van 
Golden, David Hockney [tot 8/3/2015] 
❑ ‘Co Westerik – 90 jaar’ [tot 31/8] 
❑ ‘Tegenwicht’ – Richard Serra, Andre 
Volten, Lotte Stekelenburg, Carel Visser, 
Robert Grosvenor... [tot 7/9] ❑ ‘Focus 
Beijing – Collectie De Heus-Zomer’ – 
Zhang Dali, Qui Xiaofei, Zhang Huan, 
Zhang Xiaogang... [14/6 tot 21/9] 
❑ ‘Nobson’ – Paul Noble [14/6 tot 21/9] 
❑ ‘Sensory Spaces 4’ – Liu Wei [14/6 tot 
28/9] 

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] ❑ ‘Umbra’ – Viviane 
Sassen [tot 1/6] ❑ ‘Mammoet foto’s van 
Californië’ – Carleton E. Watkins [tot 
9/6] ❑ ‘Fotostudio Ermakov. Fotograaf, 
verzamelaar én ondernemer’ – Dimitri 
Ermakov (1846–1916) [14/6 tot 31/8] 
❑ ‘Oil & Paradise’ – Ad Nuis [14/6 tot 
31/8] 

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘Botanische tekeningen’ – Bram 
Zwartjens [tot 14/6] 
❑ ‘Withinreach – tekeningen, 
tekstwerken’ – Simon Benson [tot 14/6]

RAM en ram Foundation
van Vollenhovenstraat 14 – 
010/476.76.44 
vr-zo 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘CKOM. Door Bas Kwakman Director 
Poetry International Rotterdam’ – 
Jeanne van Heeswijk, Jochem Rotteveel, 
Roma Publications-newspapers. Luuk 
Wilmering, Ben Vautier... [tot 15/6]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Graduation Shows Piet Zwart 
Institute’ [12/6 tot 17/8] 

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Part In The Story Where A Part 
Becomes A Part Of Something Else’ – 
Pierre Bismuth, John Cage, Willem de 
Rooij, Narcisse Tordoir, Douglas Gordon, 
Gabriel Lester, On Kawara... [22/5 tot 
17/8] 

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Ontmoeting no. 20’ – Ton van der 
Laaken, Pieter Bijwaard [tot 13/7]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [tot 6/9/2015] 
❑ ‘Videolounge: Eigen Collectie ‘ [24/5 
tot 31/8] ❑ ‘Schilderkunst op drift’ [24/5 
tot 31/8] ❑ ‘Salle 5 et 6 du ‘Bâtiment de 
200 salles’ – Henri Jacobs [24/5 tot 
31/8] ❑ ‘Wederopbouwarchitectuur ‘ 
[6/6 tot 20/9] 

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Seasons in Hell ‘ – Brandon Ballengée 
[tot 29/6] ❑ ‘ManuFacta. Weefwerken 
van Annie Schreurs en handwerken uit de 
museumcollectie’ [tot 15/6] 
❑ ‘The Yes Men Out-Smarting 
Capitalism’ [13/7 tot 30/11] 

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)
❑ ‘Models and Beyond’ – Dan Graham 
[tot 25/5] ❑ ‘Longing – tekeningen’ – 
Arno Kramer [tot 15/6] ❑ ‘How To. Een 
project van Hans Aarsman voor The One 
Minutes door’ [31/5 tot 24/8] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-18u/zo 13-18u
❑ ‘Future Vocabularies/Survival/ – Card-
board Walls’ – Aernout Mik [tot 29/6]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 31/12] 
❑ ‘Dit is het Centraal Museum! 
Topstukken uit vijf collecties’ [tot 
1/9/2015] ❑ ‘Archeologen aan het werk. 
De collectie van het Provinciaal Utrechts 
Genootschap’ [tot 31/12] ❑ ‘Prooff 

Stand. Werk- en woonlandschap van 
Studio Makkink & Bey’ [tot 6/5/2015] 
❑ ‘Pretty Vacant’ – Rietveld Landscape 
[tot 1/9] ❑ ‘De zeven hoofdzonden. 
Jeroen Bosch inspireert Jurgen Bey’ [tot 
18/5] ❑ ‘Surreële werelden’ – Constant, 
René Daniëls, Paul de Reus, Maria 
Roosen, Aernout Mik... [tot 9/6] 
❑ Hoos Blotcamp en Carel Blotkamp 
[tot 18/5] ❑ ‘Nieuwe aanwinsten’ – Mark 
Manders [tot 29/6]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6  
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Limburgs Finest # 1’ – Ger Lataster, 
Jef Diederen, Sidi El Karchi, Ton Slits, 
Sander van Deurzen... [tot 1/6] 
❑ ‘Nieuw, nieuwer, nieuwst [3]’ – Fik van 
Gestel, Loek Grootjans, Marjan Teeuwen, 
Jennifer Kiernan, Maurice Thomassen... 
[tot 7/9]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 07 24 
do-zo: 11-17u
❑ Ad Dekkers (1939-1974) [tot 29/6]

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
❑ ‘De familie Craeyvanger’ – Gerard ter 
Borch, Caspar Netscher, Paulus Lesire 
[tot 17/8] ❑ ‘Kunstenaar in ballingschap’ 
– Felix Nussbaum (1904-1944) [tot 1/6] 
❑ ‘Meer macht’ – Constant, Anselm 
Kiefer, Steve McQueen, Yael Bartana, 
Deimantas Narkevicius, Joseph Beuys, 
Asger Jorn, Renzo Martens... [tot 17/8]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Paying No Attention/Notice 
Everything – Robert Walser and the 
Visual Arts’ [tot 27/7] 
❑ Eva-Fiore Kovacovsky [tot 27/7]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Odilon Redon [tot 18/5] 
❑ ‘Pictures/Series’ – Gerhard Richter 
[18/5 tot 7/9] ❑ ‘14 rooms’ – Bruce 
Nauman, Ed Atkins, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Marina Abramovic, 
Yoko Ono... [14/6 tot 22/6] 

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ Vivian Suter [tot 1/6] ❑ Georgia Sagri 
[tot 8/6] ❑ Naeem Mohaiemen [15/6 tot 
24/8] ❑ Julia Rometti und Victor 
Costales [19/6 tot 24/8] 

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Surprised Masks. Works from the 
Royal Museum of Fine Arts Antwerp and 
Swiss collections’ – James Ensor 
(1860-1949) [tot 25/5] 
❑ ‘Fokus: Van den Berghe bis Tytgat. 
Flämische Expressionisten aus der 
Emanuel Hoffmann-Stiftung’ [tot 25/5] 
❑ ‘The World as Objectlessness’ – 
Kasimir Malewitsch [tot 22/6] 
❑ ‘Sculpture 1997-2014’ – Charles Ray 
[15/6 tot 28/9] 
❑ ‘Paul-Martial’s World of Ordinary 
Things. Newly acquired photographs 
from the Herzog Collection’ [5/7 tot 
19/10] 

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Le Corbeau et le Renard. Revolt of 
Language with Marcel Broodtaers’ [tot 
17/8] ❑ ‘Sculpture 1997-2014’ – Charles 
Ray [15/6 tot 28/9] 

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Flying Me’ – Shimabuku [tot 25/5] 
❑ ‘Vern Blosum’ – Latifa Echakhch, 
Manfred Pernice, Dana Munro, Emil 
Klein, Stefan Burger... [6/6 tot 3/8] 

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2014. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2014 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on July 15th, 2014.
Please send your information before
June 15th, 2014 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Prints. Sculptures. Researcher of 
artistic perception’ – Markus Raetz [tot 
18/5] ❑ ‘Open Sesame! Masterpieces 
from the Foundation of Art, Culture and 
History’ – Ferdinand Hodler, Félix 
Vallotton, Arnold Böcklin, Henry Füssli, 
Giovanni and Augusto Giacometti... [tot 
24/8] ❑ ‘Passions’ – Bill Viola [tot 20/7]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘The Journey to Tunisia. Klee, Macke, 
Moilliet’ [tot 22/6] ❑ ‘Taking a Line for 
a Walk’ – Olav Christopher Jenssen, Paul 
Klee, Jonathan Lasker, Brice Marden, 
Henri Michaux, Mark Tobey, Cy Twombly, 
Christopher Wool... [tot 17/8] ❑ ‘Paul 
Klee. Space Nature Architecture’ [1/7 tot 
16/10] 

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Kleine Geschichten von 
Bescheidenheit und Zweifel’ – Mauricio 
Dias & Walter Riedweg [tot 22/6] 
❑ ‘Ins Offene! Landschaftsdarstellungen 
von Robert Zünd und Ferdinand Hodler 
bis Max von Moos ‘ [tot 23/11] 
❑ ‘Rhode Works’ – Robin Rhode [tot 1/6] 
❑ ‘Manor Kunstpreis Zentralschweiz 
2014’ – Roland Roos [14/6 tot 14/9] 
❑ ‘Jetzt will ich einmal schroff meinen 
Weg gehen’ – Hans Emmenegger [5/7 tot 
12/10] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Surfaces. New Photography from 
Switzerland’ – Stefan Burger, Dominique 
Koch, Adrien Missika, Shirana Shahbazi, 
collectif_fact... [tot 24/8] ❑ ‘Deposit’ 
– Yann Mingard [tot 25/5] ❑ ‘The place 
we live’ – Robert Adams [7/6 tot 31/8] 

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] ❑ ‘Wie aus dem 
Gesicht geschnitten. Portraitbüsten aus 
der Sammlung’ – Carpeaux, Rodin, Rosso, 
Despiau, Lehmbruck... [tot 26/10] 
❑ ‘Drawings’ – Fred Sandback [tot 27/7]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Lektor’ – Slavs and Tatars [tot 17/8] 
❑ Haim Steinbach [24/5 tot 17/8] 

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Drawings and Watercolours’ – Alberto 
Giacometti [tot 25/5] 
❑ ‘Antoine Bourdelle. Sappho’ – Auguste 
Rodin, Aristide Maillol, Antoine 
Bourdelle, Henri Matisse, Alberto 
Giacometti [tot 6/7] ❑ ‘Untitled Horrors’ 
– Cindy Sherman [6/6 tot 14/9] 
❑ ‘The torches of Prometheus’ – Henry 
Fuseli/Javier Téllez [20/6 tot 12/10] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Collection on Display’ – Jean-Marc 
Bustamante, Liz Craft, Sylvie Fleury, 
Rachel Harrison, Kerstin Kartscher, Dawn 
Mellor, David Renggli [24/5 tot 17/8] 
❑ Teresa Margolles [24/5 tot 17/8] 

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

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Japanese Poster Artists. Cherry 
Blossom and Asceticism’ [tot 25/5] 
❑ ‘Weingart Typography’ [tot 28/9]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Collectie Museum De Lakenhal’ – 
Rembrandt van Rijn, Jan Steen, Theo van 
Doesburg, Jan Wolkers, Erwin Olaf... [tot 
30/6/2015] ❑ ‘Gerrit Dou. The Leiden 
Collection from New York’ [tot 31/8] 
❑ ‘Collectiepresentatie 1880-1950’ – 
Floris Verster, Menso Kamerlingh Onnes, 
Jan Toorop, Theo van Doesburg, Harm 
Kamerlingh Onnes... [tot 31/12]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Weltsichten. Het landschap verbeeld in 
zes eeuwen kunst’ [tot 1/6] ❑ ‘Beating 
around the bush Episode #2’ – Johan 
Creten, Pierre Huyghe, Ien Lucas, Rebecca 
Morris & Lara Schnitger [tot 23/6] 
❑ ‘Beating around the bush Episode #3’ 
– Vladimir Arkhipov, Rebecca Morris, 
Józef Robakowski [3/7 tot 2/11] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u,
❑ ‘Thinking (out of) the box. Een selectie 
van Vedute, driedimensionale objecten/
ruimtelijke manuscripten van telkens 44 
x 32 x 7 cm in gesloten vorm’ – Peter 
Struyken, Marina Abramovic, JCJ 
VanderHeyden, 75B, Adriaan Geuze, 
Marlies Dekkers, Krijn de Koning... [tot 
15/6] ❑ ‘Undertones’ – Joseph Beuys, 
Haroon Mirza, Sarah van Sonsbeeck, 
Lyndsey Housden, Kaffe Matthews, 
Espen Sommer Eide... [29/6 tot 24/8] 

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Lifted gaze’ – Pedro Cabrita Reis [tot 
9/6] ❑ ‘Not Available’ – Marc Nagtzaam 
[tot 9/6]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Tasten in het duister. Hoe een verloren 
Van Reymerswale wordt herontdekt’ 
– Zachary Formwalt, Katja Mater, Marijn 
van Kreij, Christian Jankowski, Maarten 
Vanden Eynde... [tot 1/3/2015]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Carvings and bones’ – Adam Colton 
[tot 9/6] ❑ ‘Blue, Red, Yellow, Djungel’ 
– Simon Starling [tot 21/9] ❑ 
‘Flatscreens’ – Ger van Elk [tot 21/9] 
❑ ‘Seurat. Meester van het pointillisme’ 
[23/5 tot 7/9] ❑ ‘Seurats navolgers’ – 
Maximilien Luce, Henry van de Velde, 
Théo van Rysselberghe, Jan Toorop... 
[23/5 tot 7/9] 

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Beauty of Violence’ – Eylem Aladogan, 
David Haines, Ted Noten, Ronald Ophuis, 
Thom Puckey, L.A. Raeven, Aaron van 
Erp [tot 6/7]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Wargames. Speel met de regels van 
oorlogsvoering’ [tot 20/5] ❑ ‘Hout. De 
cyclische natuur van materialen, plekken 
en ideeën’ – Aldo Bakker, Claus 
Mattheck, Chris Kabel, Lex Pott, Lukas 
Oleniuk, SeARCH, James Wines... [16/5 
tot 10/8] ❑ ‘DEAF Biënnale 2014: The 
Progress Trap’ – Cohen van Balen, Louis 
Phillippe Demers, Monobanda & DUS, 
Alicia Framis... [21/5 tot 9/6] 
❑ ‘Designing Scarcity. Ontwerp en 
innovatie in tijden van schaarste’ [29/6 
tot 31/8] 

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Emptiness: mapped out’ – Gemis 
Luciani [tot 31/5] ❑ ‘Light Beige With 
Little Black Flowers’ – Fotini Gouseti 
[7/6 tot 12/7] 

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘IABR-2014 / Internationale 
Architectuur Biënnale: Urban by Nature’ 
[29/5 tot 24/8] 

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Framing Sculpture ‘ – 
Constantin Brancusi (1876-1957) – 
Medardo Rosso (1858-1928) – Man Ray 
(1890-1976) [tot 25/5] ❑ Lucie Rie 

One and the Other
Simon van Til
Tentoonstellingsduur:  
23 mei tot en met 3 juli.

De Nederlandsche Bank 
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam

Meer informatie en/of aanmelden:  
+31 (0)20-5242183
of kunstcommissie@dnb.nl

Legitimatie  
verplicht.

Cory Arcangel 
Slater Bradley & Ed Lachman 
Chris Chong Chan Fui 
& Yasuhiro  Morinaga 
Gregory Crewdson 
David Maljković 
Nicolas Provost  
Ana Torfs 
Clemens von  Wedemeyer

Cinema 
Remake

Cinema 
Remake

art & fi lm
23.3 / 1.6.2014 
eyefi lm.nl 
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Personalia

Carel Blotkamp Emeritushoogleraar moderne kunst aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was medeoprich-
ter en redacteur van de kunsttijdschriften Simiolus en Jong 
Holland, en schreef  recensies voor Vrij Nederland, NRC 
Handelsblad en de Volkskrant. Hij is tevens beeldend kunste-
naar. Van 15 maart tot 18 mei 2014 liep de tentoonstelling 
Carel en Hoos Blotkamp in De Nieuw Utrecht kamers van het 
Centraal Museum te Utrecht.

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).

Geert Buelens Hoogleraar moderne Nederlandse letter-
kunde aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar 
in Stellenbosch. Hij publiceerde onder meer over de band 
tussen de Vlaamse Beweging en de Vlaamse literatuur, Paul 
van Ostaijen, de Europese poëzie van de Eerste Wereldoorlog, 
en literatuur en cultuur uit de jaren zestig. Ook was hij 
jarenlang columnist voor onder meer De Morgen, Le Soir en 
De Standaard.

Wouter Hillaert Studeerde Germaanse en Theaterweten-
schappen. Hij is freelance theatercriticus voor De Standaard 
en coördineert cultuurtijdschrift rekto:verso.

Tessa Lobbes Is als cultuurhistorica verbonden aan de 
Universiteit Utrecht. In 2012 promoveerde ze aan de KU 
Leuven met een proefschrift over het naoorlogse Belgische 
geschiedenisonderwijs, met als titel Verleden zonder stof. De 
gedaanten van het heden in het Belgische geschiedenisonderwijs, 
1945-1989. Op dit moment werkt ze als postdoctoraal 
onderzoeker aan een monografie over de confrontatie tus-
sen intellectuelen uit het neutrale Nederland en buiten-
landse culturele propagandadiensten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

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).

Vincent Scheltiens Historicus, verbonden aan ‘Power in 
History’ – Centrum voor Politieke Geschiedenis van de 
Universiteit Antwerpen. Hij onderzoekt hoe in de Vlaamse 
en Waalse bewegingen vertogen over de nationale ‘andere’ 
de eigen identiteitsvorming en institutionalisering hebben 
versterkt.

Koen Theys Kunstenaar. Woont en werkt te Brussel. 
Afgelopen jaar vond zijn retrospectieve tentoonstelling 
Home-made Victories plaats in het S.M.A.K. te Gent.

Klaas Tindemans Docent/onderzoeker aan de Vrije 
Universiteit Brussel en aan de Erasmushogeschool Brussel, 
departement Rits, waar hij het onderzoek ook coördineert. 
Dramaturg en toneelauteur. Hij publiceert over theatraliteit 
en politiek, over kunstbeleid en over diverse onderwerpen in 
de sfeer van de performance studies.

Luc Tuymans Kunstenaar. Woont en werkt te Antwerpen. 
Van 27 september 2012 tot 5 januari liep Luc Tuymans: 
Portraits in The Menil Collection, Houston (VS). Tot 15 juni 
loopt Dialoog #2: Luc Tuymans & Vanessa van Obberghen in 
het M HKA te Antwerpen.

Gert Verhoeven
Ze zouden later moeten geboren worden
dan zouden ze niet meer zo’n lange cv’s hebben
en niet meer zo veel tentoonstellingen doen.
 (Gert Verhoeven, CV-variaties, nr. 11)

Jan Zienkowski Is postdoctoraal onderzoeker aan het 
Instituut voor Cultuur en Sameleving (ICS) aan de 
Universiteit van Navarra. Zijn onderzoek spitst zich toe op 
politieke wereldbeelden en ideologieën. Samen met Ico Maly 
schreef  hij onder meer het e-book Het Rijpen van de geesten, 
een analyse van de ontwikkeling van het N-VA-discours.

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 pro-
ceed to publication rests with the Editor. All texts are published in Dutch.

Issue on Flemish Nationalism & culture/the arts

Koen Theys – The Flag Eaters (2014)
This contribution by Flemish/Belgian artist Koen Theys shows three 
nudes wearing and eating a Flag. It is Theys’ response to the editors’ invi-
tation to create a ‘work of  historical art’ on the recent past and near 
future of  Belgium.
History Painting – Belgium

Vincent Scheltiens – Thanks to the other side. An alternative outlook on 
the Flemish, Walloon and Belgian formation of  identity
This essay discusses the self-representation of  the Flemish Movement at 
different points in time. It starts in 1840, when the Flemish Movement 
appears on the scene (with a petition that argues for the use of  ‘Flemish’ 
or ‘Low German’ in local administration and courts in Flanders), and goes 
up to 1961-1962, when tendencies towards a federal state become visible 
on both sides of  the Belgian language border. 
Representation – National Identity – Flemish Movement

Tessa Lobbes – ‘Belgian history no longer a prophet in its own country?’. 
The national past in post-war history education in Belgium
This essay discusses the way the Belgian national past has been dealt with 
in history education in Belgium since 1945. The author surprisingly con-
cludes that history education in Wallonia, the French speaking part, has 
paid a lot more attention to its own regional or ‘national’ past in recent 
times than in Flanders, where education nowadays takes a more cosmo-
politan stance, despite the fact that, politically speaking, nationalism is 
much more successful in Flanders than in Wallonia.  
History education – Flemish Identity – Walloon Identity

Jan Zienkowski – The bitter pill of  a courageous N-VA
The author discusses the efficient communication strategy developed by 
the Flemish Nationalist Party (N-VA) during its campaign for the state 
elections in Flanders and federal elections in Belgium which will take 
place on 25 May 2014.
N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie [New-Flemish Alliance]) – federal and 
regional elections in Belgium (25 May 2014)

Wouter Hillaert – Siegfried Bracke and Johan Swinnen enter into debate 
with Klaas Tindemans and Joost Vandecasteele on the NV-A’s view on cul-
ture: a report
This is the account of  a debate on the Flemish Nationalist Party’s vision of  
culture, which was held at Campo, a theatre in Ghent, on 11 February 
2014. Panel members were Siegfried Bracke, Johan Swinnen (both mem-
bers of  the N-VA), Joost Vandecasteele and Klaas Tindemans.
N-VA – cultural policy

Klaas Tindemans – Flemish entrepreneurship. A cultural analysis of  the 
election programme of  the N-VA
In this article Klaas Tindemans focuses on the contradiction in the politi-
cal discourse of  the N-VA (the Flemish Nationalist Party) between neolib-
eral thinking on the one hand and their plea for a ‘community spirit’ on 
the other. He does so by analysing its election programme, in particular 
the chapter that focuses on culture.
Neoliberalism – community spirit – Flemish Nationalism – N-VA

Gert Verhoeven – Oval Office, Ouah – Ouah – Cik – Cik – Mja – Mja. A 
slice of  a panoramic wallpaper (2014)
This contribution by Flemish/Belgian artist Gert Verhoeven shows a slice 
of  a ‘panoramic wall paper’ covered with ‘treacherously cute’ animals. It 
is Verhoeven’s response to the editors’ invitation to create a ‘work of  his-
torical art’ on the recent past and near future of  Belgium.
History Painting – Belgium

Flemish nationalism and the arts/culture. A panel discussion with 
Marnix Beyen, Geert Buelens and Ico Maly, moderated by Koen Brams 
& Dirk Pültau
This discussion starts from the following question: if  we wanted to under-
take a project focusing on the relation between Flemish nationalism and 
culture/the arts, what would the ‘research questions’ be? Participants in 
the debate are historian Marnix Beyen, literary scholar Geert Buelens and 
sociolinguist Ico Maly. 
Flemish nationalism – Flemish Movement – Flemish literature

Geert Buelens – Moved. A forgotten chapter in the Flemish struggle for 
emancipation
In this essay the author looks for an explanation for the critical attitude of  
artists and intellectuals towards the Flemish Movement in recent decades. 
At the same time he argues that the critical discourse of  some leftist intel-
lectuals in Flanders should be valorized as a contribution to the Flemish 
Movement, seen as an intellectual and cultural project of  emancipation.

Koen Brams & Dirk Pültau – Conversation with Luc Tuymans on Belgian 
art and Flemish nationalism
This in depth conversation with Luc Tuymans focuses on the artist’s view 
of  Belgian art and Flemish Nationalism. The interview ends with a discus-
sion of  Tuymans’ recent statements on the Flemish Nationalist Party 
(N-VA).
Luc Tuymans (°1958) – Belgian art – Flemish Nationalism – Vlaams 
Blok/Vlaams Belang – N-VA

Dirk Pültau – A Flemish hen house. On Machteld & Adolf, 1302 (2013) 
by Leen Voet 
This short article focuses on a recent series of  38 works on paper by 
Flemish/Belgian artist Leen Voet entitled Machteld & Adolf, 1302. 
Leen Voet (°1971) – Hendrik Conscience – Flemish nationalism

Carel Blotkamp – Mondrian and cubism – Paris 1912-1914
This article is a critical review of  an exhibition on Mondrian’s cubist years 
recently held at the Gemeentemuseum, The Hague.
Piet Mondrian (1872-1944) – cubism
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© Bilddetail, Marcel Berlanger, Pink lionne, 2011.

ikob
Museum für Zeitgenössische Kunst 
Rotenberg 12 B, 4700 Eupen, Belgien.
www.ikob.be

20.04.2014
13.07.2014
Glorious
Bodies
Jacques Charlier
Sophie Langohr

Sophie Langohr, série Glorious Bodies, 2014, Photographies.

Jacques Charlier, Sainte Rita, priez pour l’art, 1991, installation.

Veilingen te Keulen 
30 mei  fotografi e
30 mei   moderne kunst
31 mei   hedendaagse kunst
Tentoonstelling in Brussel 15–17 mei, 10–18 uur

Sigmar Polke. … Höhere Wesen befehlen. 1967/68. (Twee van vier waterverf-
schilderingen en 14 prenten uit de complete portfolio). CR 8. Veiling 31 mei

 Neumarkt 3   50667 Keulen   T  +49 221 92 57 29 32   contemporary@lempertz.com
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