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Esthetische opvoeding (3): de praktijk
Hoe kunnen we bij jongeren belangstelling voor kunst 
opwekken? Het is een vraag die talloze actoren in het 
kunstenveld bezighoudt: kunsteducatoren, kunstorga-
nisaties op zoek naar publiek, en de overheid die de par-
ticipatiegraad voor de kunsten nauwlettend in de gaten 
houdt. Op tijd en stond worden acties op touw gezet om 
jongeren warm te maken voor cultuur, te ‘sensibilise-
ren’ en bijvoorbeeld aan het lezen te zetten of  naar onze 
musea te lokken. Aan de kunstorganisaties wordt aange-
raden zich klantvriendelijk te gedragen en geen enkele 
leeftijdsgroep te veronachtzamen. Daarbij wordt de mate 
waarin de jongere aan de kunsten participeert vrijwel 
steeds in louter kwantitatieve termen opgevat: hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.
 Laten we het ernstig aanpakken. Als we jongeren tot 
een kwalitatieve en inhoudelijk gedragen ‘participatie’ 
aan het kunstenveld willen bewegen, dan is er slechts één 
trage en lange weg: die van een oerdegelijke ‘esthetische 
opvoeding’. ‘Door esthetische opvoeding ernstig te ne-
men, werken we aan een publiek dat op een kritische en 
mondige manier aan de kunsten kan participeren’, zoals 
Brigitte Dekeyzer het in dit nummer samenvat.
 Maar hoe is het met die ‘esthetische opvoeding’ gesteld? 
Die vraag trachten we te beantwoorden door de plaats 
van de esthetische opvoeding in het algemeen vormende 
onderwijs in onze contreien onder de loep te nemen: het 
Algemeen Secundair Onderwijs oftewel de ‘humaniora’ in 
Vlaanderen, en het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
(havo) alsook het Wetenschappelijk Voortgezet Onderwijs 
(vwo) in Nederland. We kiezen voor deze onderwijsvormen 
(en laten de beroepsgerichte opleidingen, waaronder het 
Kunstsecundair Onderwijs in Vlaanderen (KSO), buiten 

beschouwing) omdat zij een algemene vorming aanbieden 
en dus – althans in principe – een zo compleet mogelijke 
Bildung van de jongere als mens nastreven. Welke plaats 
heeft ‘esthetische opvoeding’ in dit algemene, ‘mensvor-
mende’ bildungstraject, is de vraag die ons interesseert. 
Hoe ernstig wordt de kunst er genomen?
 In het Vlaamse Algemeen Secundair Onderwijs is het po-
ver gesteld, zo blijkt uit de tekst van Brigitte Dekeyzer. Tot 
en met de eerste twee jaar van het ASO (leeftijd 12-14 jaar) 
zijn de kunstvakken in het secundair onderwijs redelijk 
stevig in het curriculum verankerd, maar in de hogere ja-
ren stelt Dekeyzer tal van tekortkomingen en lacunes vast 
– niet te verwonderen, want de scholen zijn niet eens ver-
plicht om ze in te richten! Het draagvlak ervoor blijkt bo-
vendien af  te brokkelen. En de overheid? Die blijft afzijdig 
of  promoot een uitgedunde vorm van ‘cultuuronderwijs’ 
dat de kunst in een ‘amalgaam van cultuuruitingen’ laat 
opgaan. ‘Alle inspanningen […] om de participatie te vergro-
ten zullen […] hun doel voorbijschieten. Wie niet degelijk 
gevormd is, kan immers onmogelijk aan de soms moeilijk 
toegankelijke kunsten participeren’, zo besluit Dekeyzer 
pessimistisch, terwijl ze niettemin een scherpe blauwdruk 
presenteert voor een ‘esthetische opvoedingstraject’ dat de 
kunst wél de plaats geeft die ze in een algemeen vormend 
onderwijs verdient. Haar bijdrage wordt gevolgd door twee 
gesprekken afgenomen door Dirk Pültau en Koen Van 
Baelen. In een eerste gesprek gaat Brigitte Dekeyzer in op 
de Specifieke Lerarenopleiding Kunst aan de KU Leuven, 
waar zij de verantwoordelijke vakdidacticus is. In het twee-
de gesprek schetst Els Desmedt, leerkracht Esthetica in het 
Gemeenschapsonderwijs, een beeld van haar lespraktijk en 
de problemen die ze daarbij ondervindt.
 Marieke Wensing bespreekt de Nederlandse situatie 
sinds de hervorming van het Voortgezet Onderwijs in 

1968, met bijzondere aandacht voor de examens in de 
(beeldende) artistieke vakken die in Nederland op nati-
onaal niveau worden geconstrueerd. In Nederland blijkt 
het aanbod van de artistieke vakken een stuk substan-
tiëler. Wensings schets van de ontwikkeling van de exa-
mens leert bovendien dat er ernstig is nagedacht over de 
aanpak van de betreffende vakken en over het soort ken-
nis en inzicht dat men jongeren wil bijbrengen. Met de 
jaren, zo besluit Wensing, is een ‘klimaat geschapen dat 
al bij al gunstig is voor de gewenste ‘bildung’’. In een kort 
commentaar treedt Fieke Konijn die conclusie ten dele 
bij. Toch merkt ze ook fundamentele problemen op. Zo 
is de koppeling van praktijk en theorie (kunst maken en 
over kunst reflecteren) in de kunstvakken nooit in vraag 
gesteld, en zijn veel leraren onvoldoende geschoold, wat 
leidt tot een gebrek aan kunsthistorische diepgang in het 
onderwijs over kunst.
 Naast dit ‘praktijkgedeelte’ presenteren we opnieuw 
een reflectieve tekst over de filosofische erfenis van 
Friedrich Schillers notie van de ‘esthetische opvoeding 
van de mens’. Deze keer gaat Arne De Boever na hoe de 
Franse filosoof  Jacques Rancière zich door Schillers be-
grip van ‘esthetische opvoeding’ liet inspireren om een 
‘politiek van kleine verschuivingen’ te denken.
 Tot slot, en los van het thema: Camiel van Winkel 
ontdekt een retrograde versie van het bijbelse schep-
pingsverhaal, doortrokken van ambachtelijke metafo-
riek, in Antichrist van Lars von Trier. En Koen Brams & 
Dirk Pültau spreken een laatste keer met Marc De Cock 
(oud-voorzitter van de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst, thans de Vrienden van het S.M.A.K.) 
over de laatste (en ontnuchterende) jaren van zijn be-
trokkenheid bij de Vereniging. 

Gerd Kippenberger

Diagramm, 1965. Collectie Gaby en Wilhelm Schürmann
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ARNE DE BOEVER

Wat is esthetische opvoeding? Waarom is 
zo’n opvoeding belangrijk? In het werk van 
de Franse filosoof  Jacques Rancière (Algiers, 
1940) bekleden zowel de notie van het 
‘esthetische’ als die van ‘opvoeding’ een 
cruciale plaats. Een van zijn recente boeken 
kreeg bijvoorbeeld Aisthèsis als titel1, een 
Oudgrieks woord dat verwijst naar het zin-
tuiglijk waarneembare (wat we kunnen 
zien, voelen, horen, ruiken of  smaken). In 
een ander boek, Le maître ignorant uit 
19872, ontwikkelt Rancière – zoals de titel 
opnieuw aangeeft – een pedagogische theo-
rie. Het boek vertrekt van de onderwijsprak-
tijk van Joseph Jacotot, een professor die in 
1818 Franse literatuur moest geven aan 
studenten van de Katholieke Universiteit 
Leuven. Het probleem was dat velen onder 
hen geen Frans konden, en Jacotot het 
Nederlands niet machtig was. Om een lang 
verhaal kort te maken: Jacotot stuurde de 
studenten naar huis met een in Brussel 
gepubliceerde tweetalige editie van Fénélons 
boek Télémaque en, geloof  het of  niet, met 
behulp van die tekst leerden de studenten 
zichzelf  Frans. Zonder taallessen te hebben 
gekregen! Jacotot bewees dat studenten zélf  
kunnen leren, zonder iets uitgelegd te krij-
gen – zolang het hen maar niet aan de wil 
om te leren ontbreekt – en dat is voor 
Rancière een voldoende reden om hem als 
voorbeeld voor de theorie en praktijk van de 
opvoeding naar voor te schuiven.
 Rancière legt in Le maître ignorant nog 
geen expliciet verband tussen esthetiek en 
pedagogie, maar dat verandert in zijn latere 
werk. Zijn interesse in de relatie tussen 
esthetiek en pedagogie – in ‘esthetische 
opvoeding’ dus – blijkt daar bijvoorbeeld uit 
de gretigheid waarmee hij Friedrich 
Schillers Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen in einer Reihe von Briefen (1793-
1795) citeert.3 Het gaat om een bundeling 
van 27 brieven die Schiller oorspronkelijk 
aan zijn mecenas had gericht, de Deense 
prins Friedrich Christian von Schleswig-
Holstein-Augustenburg.4 Schiller gaat er op 
zoek naar een manier om de vrijheid te red-
den die door de Verlichting was gepropa-
geerd, maar met de Franse Revolutie in bar-
barij was ontaard – zijn boek kan dus wor-
den gezien als een antwoord op de jakobijnse 
fase van de Revolutie en het terreurbewind 
dat in 1793 werd ingeluid door Robespierre. 
Hij zette daartoe meer bepaald in op de 
esthetiek. Volgens Schiller was het de kunst 
die de mens, via een algemeen opvoedings-
project, moest helpen om de vrijheid op zich 
te nemen die de Franse Revolutie op geweld-
dadige wijze aan hem had opgedrongen.5 
 Rancières favoriete passage, waarop hij 
zich in verschillende teksten beroept, komt 
uit de vijftiende brief  waarin Schiller pleit 
voor het ‘spel’, en meer bepaald voor wat hij 
eerder in zijn boek de ‘speeldrift’ [‘Spieltrieb’] 
noemt: 

‘Om het ten slotte maar eens ronduit te zeggen, 
de mens speelt alleen indien hij in de volle bete-
kenis van het woord mens is en hij is alleen dan 
geheel mens, indien hij speelt. Deze stelling, die 
op dit moment wellicht paradoxaal lijkt, zal 
[…], dat beloof  ik u, het hele gebouw van de 
esthetische kunst en van de nog moeilijkere 
levenskunst dragen.’6

Schiller legt uit dat de esthetische speeldrift 
medieert tussen twee andere driften: de 
‘stofdrift’ [‘Stofftrieb’], die geassocieerd 
wordt met de natuur (natuurlijke driften, 
behoeftes, verlangens), en de ‘vormdrift’ 
[‘Formtrieb’], die hij verbindt met de staat, 
de rede, de moraal en de politieke vrijheid. 
Die spanning tussen twee driften – stof  en 
vorm, natuur en staat – en de bijhorende 
notie van een bemiddelende speeldrift kan 
ook in het werk van Rancière en meer 
bepaald in zijn esthetico-politieke theorie 
worden herkend. In Schillers kielzog tracht 
Rancière een politiek van talrijke kleine ver-
schuivingen te denken, die een redelijke 
overgang van de stof  naar de vorm beoogt 
en als een alternatief  voor een politiek van 
de radicale breuk – de breuk van de guillo-

tine – kan worden gelezen. Net als bij 
Schiller speelt esthetische opvoeding hierin 
een centrale rol.

Friedrich Schiller

Schillers theorie steunt voor een groot deel 
op het denken van Kant7, maar in vergelij-
king met die laatste moet hij eerder als een 
amateur-filosoof  worden beschouwd. Ik 
gebruik het woord ‘amateur’ hier in de 
meest positieve betekenis van het woord: 
iemand die houdt van (‘amat’, van het 
Latijnse ‘amare’) wat zij of  hij doet, zonder 
zich al te veel te bekommeren om professio-
nele of  disciplinaire verschillen. Schiller is 
een creatieve en kritische geest die zich 
ergens tussen de filosofie en de kunst 
beweegt. Het ‘amateuristische’ van zijn 
denken is precies interessant. Als een dich-
ter laat Schiller zijn filosofische concepten 
voortdurend verschuiven. Neem de opposi-
tie tussen stof- en vormdrift die hij in zijn 
brieven voorstelt. De stofdrift wordt er bij-
voorbeeld ook de ‘zinnelijke drift’ [‘sinnlicher 
Trieb’] genoemd, waarbij stof/natuur met 
het zintuiglijke [aisthèsis] worden geïdentifi-
ceerd; maar in de vijftiende brief  duidt hij 
die zintuiglijke drift gewoon aan als ‘leven’ 
[‘Leben’]. Naar de vormdrift [‘Formtrieb’] 
verwijst hij in dezelfde brief  met het woord 
‘Gestalt’. De inzet blijft evenwel duidelijk: 
beide driften moeten verzoend worden tot 
een ‘levende vorm’ [‘lebende Gestalt’], een 
concept dat bij Schiller staat voor alle esthe-
tische kwaliteiten van fenomenen, maar 
ook voor de schoonheid in het algemeen.
 Meteen wordt duidelijk dat het estheti-
sche een dubbelzinnige plaats inneemt in 
Schillers denken: je vindt het én aan de kant 
van de stof  (zinnelijke, esthetische drift) én 
aan de kant van de levende vorm, die het 
zintuiglijke en het vormelijke verzoent. En 
het wordt nog dubbelzinniger: in de eerste 
brieven wordt de kunst – innig verbonden 
met het esthetische – immers ook aan de 
kant van de vorm gesitueerd en dus gedeel-
telijk beschouwd als in spanning met de 
natuur.
 Het esthetische zit én in de stof, én in de 
vorm, én in de levende vorm die stof  en 
vorm met elkaar verzoent. Het kan worden 
aangetroffen in alle componenten van het 
krachtenspel dat door Schiller wordt 
geschetst, maar eigen aan het esthetische 
spel is dat het een specifieke mediërende rol 
vervult tussen de stof  en de vorm. Het esthe-
tische spel moet het (ongevormde) esthe-
tisch-zintuiglijke en de soms al te (schoon)
vormelijke kunst samenbrengen in wat 
Schiller op het einde van zijn zesde brief  
‘een hogere kunst’ [‘eine höhere Kunst’] 
noemt, en die kunst is bij uitstek verbonden 
met het ‘spel’.
 Schiller beklaagt er zich over dat de kunst 
van zijn tijd zijn ‘stof ’ heeft verloren en te 
veel naar de kant van de vorm is geëvolu-
eerd. Kunst zonder natuur, schrijft hij, leidt 
tot waardeloze [‘nichtswürdige’] kunststu-
denten. Tegelijkertijd geldt ook het omge-
keerde: zonder een redelijke overgang naar 
de ‘vorm’ produceert de natuur enkel maar 
doordraaiende gekken [‘Rasende’]. Iets 
gelijkaardigs geldt voor Schiller op het poli-
tieke vlak: volledig vervreemd van de 
natuur, produceert de staat mechanische, 
waardeloze burgers; maar zonder redelijke 
overgang naar de staat is de natuurlijke 
mens het noorden kwijt. Een politieke vorm 
moet dus het resultaat zijn van een redelijke 
en evenwichtige overgang van natuur naar 
staat. Esthetische opvoeding is dan de poli-
tieke evenwichtsoefening die natuur en 
staat in balans brengt. 
 Het politieke resultaat van dat evenwicht 
is wat Schiller in zijn laatste brief  ‘de esthe-
tische staat’ [‘der ästhetische Staat’] noemt. 
De gelijkheid of  gelijkwaardigheid 
[‘Gleichheit’] van vrije burgers is de centrale 
verwezenlijking ervan. Ziehier het verlich-
te, revolutionaire, politieke doel van de 
redelijke overgang van stof  naar vorm, van 
natuur naar staat, die door het esthetische 
spel wordt gemedieerd.
 De dynamiek van Schillers brieven is dui-
delijk teleologisch: het esthetisch spel maakt 

de redelijke overgang van natuur naar staat 
(en niet omgekeerd) mogelijk die door hem 
wordt bepleit. Toch is het te simpel om zijn 
betoog als een eenrichtingsstraat van 
natuur naar staat te lezen. Schiller schrijft 
immers ook dat de rede, in de overgang van 
stof  naar vorm, de ‘ladder van de natuur’ al 
te snel vanonder de voeten van de mens 
heeft weggenomen. Zijn esthetische opvoe-
ding werkt dan ook in twee richtingen: het 
gaat er evenzeer om die ladder daar terug te 
zetten, en de vorm opnieuw aan de stof  te 
koppelen. Het esthetische spel is dus gedeel-
telijk ook een tweerichtingsverkeer, en die 
dubbele dynamiek is misschien wel het 
meest kenmerkende aspect van Schillers 
denken – een denken dat zelf  beweegt tus-
sen filosofie en kunst, en precies door zijn 
‘amateurisme’ beweging brengt in beide 
disciplines. 

Jacques Rancière

Ik benadruk het dynamisme van dat twee-
richtingsverkeer, ten voordele van een strikt 
teleologische lectuur, omdat dit ook een 
kenmerkend, maar vaak onderbenadrukt 
aspect is van het werk van Jacques Rancière. 
Dat blijkt bijvoorbeeld al meteen uit de titel 
van het boek dat ik aan het begin van deze 
tekst kort samenvatte: Le maître ignorant. De 
paradox in de titel vat de relevantie van de 
fundamentele tegenstelling uit Schillers 
tekst – stof  versus vorm, natuur versus 
staat – samen voor de pedagogische theorie. 
De stof, de natuur, is de onwetendheid; de 
vorm, de staat, is het meesterschap. De 
revolutie leidt van de onwetendheid naar 
het meesterschap, maar die overgang is niet 
zonder risico: als het meesterschap de link 
met de onwetendheid verliest, leidt dat tot 
waardeloze studenten. Onwetendheid zon-
der enige vorm van meesterschap produ-
ceert dan weer razende idioten. Voor 
Rancière – maar zijn project is hier al vaak 
verkeerd begrepen – bestaat de uitdaging er 
precies in om de onwetendheid en het mees-
terschap samen te denken.
 Verkeerd begrepen: op het eerste zicht 
lijkt het alsof  Rancières boek een pleidooi 
tegen de meester is, en vóór onwetendheid. 
Maar niets is minder waar. Zoals andere 
auteurs al hebben benadrukt8, is en blijft de 
meester in zijn pedagogische theorie belang-
rijk. Zonder de meester zouden de studenten 
in Jacotots educatieve experiment niets heb-
ben geleerd. Wat telt is dat ze iets geleerd 
hebben op een geheel andere manier, niet door 
de uitleg van de meester, maar door de 
terugkoppeling van het meesterschap naar 
de onwetendheid. Dus professoren, geen 
angst: het boek van Rancière zal uw rol in 
de aula niet overbodig maken; en studen-
ten, opgepast: Rancière zegt niet dat jullie 
het geheel zonder professoren kunnen stel-
len. Er wordt slechts een andere leermetho-
de voorgesteld.
 Rancières alternatieve methodiek houdt 
een emancipatie in van de verticale, hiërar-
chische machtsrelatie die de pedagogische 
situatie maar al te vaak structureert. In 
Schillers termen: de stof  wordt hier gecom-
bineerd met de vorm, in een proces van 
horizontalisering dat de levende vorm van 
een nieuwe pedagogie de wereld in brengt. 
Rancière maakt een onderscheid tussen die 
nieuwe pedagogie en de socratische metho-
de. Socrates geeft zich in de platonische dia-
logen uit voor een onwetende, maar in feite 
weet hij altijd waar hij naartoe wil – sluw en 
met geveinsde naïviteit zal hij het omge-
keerde bewijzen van wat wij als normaal 
beschouwen. Volgens Rancière schuilt 
daarin nog steeds een ‘verticaal’ meester-
schap. Jacotot gaat verder in het assumeren 
van de onwetendheid dan Socrates – in die 
zin is zijn pedagogie horizontaler. 
 Bij Schiller krijgt het spelenderwijs ver-
zoenen van stof  en vorm een politieke bete-
kenis in de context van de Franse Revolutie. 
Ook het schilleriaanse discours van 
Rancière is politiek geladen. Rancière argu-
menteert dat je van politiek kan spreken 
wanneer er bijvoorbeeld een vrouw in de rij 
gaat wachten aan het stemlokaal in een 
gemeenschap waar vrouwen geen stem-

recht hebben; of  wanneer een Afrikaans-
Amerikaanse vrouw gaat zitten in dat deel 
van de bus dat gereserveerd is voor blanke 
Amerikanen. Op die manier ensceneren 
deze mensen (Rancière gebruikt vaak thea-
trale termen om politieke acties te beschrij-
ven) een breuk in wat als algemeen redelijk 
wordt beschouwd. In beide gevallen worden 
twee werelden met elkaar gecombineerd, 
met als doel grotere gelijkwaardigheid. Die 
(in de ogen van velen) onmogelijke combi-
natie van werelden theoretiseert Rancière 
als een dispuut over wat als algemeen rede-
lijk wordt beschouwd.9

 Voor Rancière is politiek dus zeker niet 
wat wij gewoonlijk onder ‘politiek’ ver-
staan. Voor dat laatste heeft hij een andere, 
verrassende naam: ‘de politie’. Met die term 
verwijst Rancière naar de manier waarop 
de macht in een politieke gemeenschap is 
verdeeld, en mensen in die gemeenschap 
deel hebben aan de macht (bijvoorbeeld als 
vrouw of  als man, als blanke Amerikaanse 
man of  als Afrikaans-Amerikaanse man 
enzovoort). Naar dat gemeenschappelijk 
delen verwijst hij ook specifiek met de term 
‘le partage du sensible’: het gemeenschap-
pelijk delen van het algemeen redelijke. 
Politiek – en hier onderscheidt Rancière 
zich van de Duitse filosoof  Jürgen Habermas 
– begint volgens hem dus niet waar mensen 
rationeel overeenkomen over de beste 
manier van samenleven. Au contraire: van 
politiek is slechts sprake wanneer een dis-
puut voor meer gelijkwaardigheid wordt 
geënsceneerd, wanneer een theatraal spel 
wordt opgezet met meer gelijkwaardigheid 
als inzet. Al de rest valt onder ‘de politie’ en 
maakt deel uit van een reeds gevestigde par-
tage du sensible van de gemeenschap. 
 Meteen zijn we bij de esthetische compo-
nent van Rancières denken aanbeland. 
Want het Franse ‘le sensible’ betekent niet 
alleen ‘het algemeen redelijke’, maar kan 
ook als ‘het zintuiglijke’, als ‘aisthèsis’ wor-
den vertaald. Voor Rancière staat het 
gemeenschappelijk delen van het algemeen 
redelijke dan ook in een intieme relatie met 
het gemeenschappelijk delen van het zin-
tuiglijke. Het algemeen redelijke – wat we 
beschouwen als algemeen redelijk – kan 
niet losgekoppeld worden van hoe we de 
wereld zien, voelen, horen, ruiken of  sma-
ken. En vice versa: het is naïef  te denken dat 
we de wereld op een ‘natuurlijke’ wijze zien, 
voelen, horen, ruiken en smaken. Het zin-
tuiglijke wordt gedeeltelijk gestuurd door 
het redelijke en is soms een discursief  effect 
van het redelijke. Vaak is ook het omgekeer-
de het geval. Een verschil in smaak kan bij-
voorbeeld – hoe banaal het voor een buiten-
staander ook mag lijken – aan de basis 
liggen van een breuk tussen twee gemeen-
schappen; ‘de ander’ is vaak diegene die we 
liever niet willen ruiken, horen of  zien – laat 
staan voelen. Het is vaak de gemeenschap 
die discursief  bepaalt wat we graag voelen, 
zien, horen, ruiken of  proeven; en het is niet 
altijd makkelijk om de grenzen van die 
bepaling te overschrijden. Een gevolg van 
deze intieme connectie tussen het zintuig-
lijke en het algemeen redelijke is bijvoor-
beeld dat veranderingen in het gemeen-
schappelijk delen van het zintuiglijke – een 
gemeenschap verandert geleidelijk van 
smaak – ook politieke gevolgen kunnen 
hebben, en mensen dichter bij elkaar kun-
nen brengen of  uit elkaar kunnen halen. 
Opnieuw is ook het omgekeerde mogelijk: 
de vorming van een nieuwe politieke 
gemeenschap heeft geleidelijk aan een 
weerslag op wat de mensen in die gemeen-
schap – bijvoorbeeld – ‘graag zien’ of  ‘lekker 
vinden’.
 De laatste stap in deze redenering leidt 
dan van de esthetiek (als het zintuiglijk 
waarneembare) naar de kunst – en hier 
raakt Rancières argument expliciet aan dat 
van Schiller: indien de kunst, als specifiek 
esthetische kunst, een invloed heeft op het 
zintuiglijke (Schillers stof  en natuur) en ons 
bijvoorbeeld anders kan laten zien, voelen, 
horen, ruiken of  smaken, dan is zij door en 
door politiek. Aan de ene kant geeft de kunst 
vorm aan het zintuiglijke; ze verdeelt het 
zintuiglijke op een bepaalde manier, ze 
treedt op als ‘politie’ en waakt over de ‘par-

Waarom esthetische opvoeding?
Het politieke spel van Jacques Rancière
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tage du sensible’ van een gemeenschap. 
Maar vanuit haar intieme verhouding met 
het zintuiglijke zal ze ook geneigd zijn om 
bepaalde ‘verdelingen’ van dat zintuiglijke 
in vraag te stellen en te veranderen, en als 
zodanig is ze evenzeer (en gewoonlijk zelfs 
nog in hogere mate) ‘politiek’.
 Schiller begrijpt de kunst als een esthe-
tisch spel dat de relatie tussen stof  en vorm 
in goede banen leidt en zonodig corrigeert. 
Daarom is een esthetische opvoeding voor 
hem zo belangrijk. Voor Rancière speelt de 
kunst (letterlijk) een cruciale rol in het 
bevragen van het gemeenschappelijk delen 
van het zintuiglijke en het algemeen rede-
lijke – in de uitdagingen die de politiek stelt 
aan de politie. Voor beide denkers is een gro-
tere gelijkwaardigheid het einddoel: Schiller 
ziet dit gerealiseerd in de esthetische staat; 
voor Rancière is dit de finaliteit van de 
democratie.
 De dynamische relatie tussen stof/natuur 
en vorm/staat bij Schiller wordt bij Rancière 
hertaald als een dynamische relatie tussen 
politiek en de politie. Bij beiden treedt de 
esthetische kunst op als bemiddelaar. Net 
zoals Rancières pedagogische theorie niet 
tegen de meester is gericht, is zijn esthetico-
politieke theorie geen pleidooi tegen ‘le par-
tage du sensible’: het doel is om die geves-
tigde vorm samen te denken met de politiek, 
met een praktijk die het gemeenschappelijk 
delen in vraag stelt zonder het compleet 
omver te werpen. Elke herverdeling leidt bij 
Rancière tot een nieuw gemeenschappelijk 
delen – een nieuwe ‘partage’. Vandaar dat 
hij trouw blijft aan de democratie: hij gelooft 
in het democratische proces, in een politiek 
van kleine veranderingen (in de plaats van 
quasitheologische beslissingen of  radicale 
breuken). Andere denkers, zoals bijvoor-
beeld de Italiaanse filosoof  Giorgio 
Agamben, hebben Rancière daarvoor bekri-
tiseerd en argumenteren dat zijn conceptie 
van een dispuut niet radicaal genoeg is. Een 
echt dispuut, aldus Agamben, kan geen deel 
uitmaken van het democratische proces.10 
In de termen van Schiller/Rancière: een 
echt dispuut zou een einde stellen aan de 
dynamiek tussen stof  en vorm, tussen poli-
tie en politiek.

Een politiek van talrijke kleine 
verschuivingen

Om de politieke verwantschap van Schiller 
en Rancière verder uit te diepen, kunnen we 

misschien nog het best op Rancières positie 
ten aanzien van dit radicale breuk-denken 
inzoomen. Schiller verafschuwde de radica-
le breuk die door Robespierres terreur – en 
het mes van de guillotine – werd voltrokken 
en pleitte voor een meer geleidelijke, redelij-
ke overgang van de stof  naar de vorm, 
waarbij de stof  weliswaar vorm krijgt, maar 
de band met de stof  toch wordt behouden. 
Zo’n overgang heeft nog altijd iets van een 
‘breuk’ – er wordt ‘gebroken’ met een vorige 
verdeling van het zintuiglijke/redelijke, om 
het met Rancière te zeggen – maar uiteinde-
lijk gaat het er altijd om een nieuwe balans 
te vinden. Eerder dan een duidelijke positio-
nering – aan de kant van de vorm óf  van de 
stof  – kunnen we hier spreken van een 
dynamiek. Een dynamiek die ‘breekt’, maar 
die zich ver houdt van de absolute breuk 
van de guillotine. Zo’n dynamiek kan ook 
bij Rancière worden aangetroffen. In een 
recent interview vraagt Abraham Geil aan 
Rancière of  zijn denken een ‘uitzonderings-
denken’ is, zoals dat van de Franse filosoof  
Alain Badiou: een filosofie waarin alles 
draait om een gebeurtenis [événement] die 
een radicale breuk aanbrengt in het leven 
van de persoon die zich tot die gebeurtenis 
bekent. Rancière antwoordt dat hij, in 
tegenstelling tot Badiou, niet geïnteresseerd 
is in radicale breuken en dat de breuken in 
zijn denken eerder ‘talrijke kleine verschui-
vingen’ zijn.11

 Dat verschil kan men ook betrekken op de 
rol van de kunst. Als ‘kunst’ in het alge-
meen geassocieerd wordt met wat afwijkt 
van de norm, met de uitzondering in plaats 
van de regel, hoe moet die associatie in de 
context van een discussie over Schiller en 
Rancière dan worden gedacht? Is de kunst 
radicaal als de guillotine of  breekt ze eerder 
op een mediërende manier, zoals gebeurt in 
Schillers esthetisch spel? Kunst breekt, maar 
op welke manier precies? Esthetische opvoe-
ding, voor Schiller en Rancière, stelt zich 
deze vragen; het is met deze vragen dat er in 
de kunst wordt gespeeld. 
 Anders gezegd, Rancière herinnert ons 
eraan dat het esthetische spel van Schiller 
een centrale rol kan spelen in de politiek 
van kleine verschuivingen. Maar wat is 
‘spel’? De notie kan natuurlijk verwijzen 
naar de rol van het theater in Schillers oeu-
vre, of  naar theater als metafoor in 
Rancières denken. Om de schilleriaanse 
politiek van Rancière te vatten is het mis-
schien ook zinvol om die term los te wrikken 
uit die betekenisvolle associaties en bijvoor-

beeld simpelweg de volgende vraag te stel-
len: wat doen we – of  onze kinderen – als we 
spelen? ‘Spelen’ – ‘agonisme’ in plaats van 
‘antagonisme’ – is mijns inziens een goede 
aanduiding voor de positie tussen status 
quo en radicale breuk die ik met Rancières 
term ‘talrijke kleine verschuivingen’ heb 
proberen te vatten: het spel breekt met de 
status quo, maar doet dat nooit zo radicaal 
dat elke vorm erin wordt opgegeven. Er is in 
het spel sprake van een terugkoppeling naar 
de natuur, maar op zo’n manier dat een 
overgang naar een nieuwe vorm mogelijk 
wordt. Dit ‘verlichte’ spelen, een spelen dat 
medieert tussen de twee driften die de poli-
tieke balans voortdurend dreigen te ont-
wrichten, is mogelijk nog altijd het beste, 
meest geduldige antwoord op onze ‘revolu-
tionaire’ ambities, of  op wat Michel 
Foucault in diens reflectie op Kants 
Verlichtingspolitiek ‘ons ongeduldig verlan-
gen naar vrijheid’ noemt.12
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Time Extended / 1964 – 1978.  
Works and Documents from  
the Herbert Foundation

Time Extended / 1964 – 1978 vormt de eerste van een 
reeks omvangrijke en langdurige presentaties die aanzet-
ten tot een bestendiging van de Collectie en het Archief. 
De tentoonstelling omvat een ruime selectie werken 
en documenten van kunstenaars als Carl Andre, Art 
& Language, Robert Barry, Daniel Buren, Jan Dibbets, 
Gilbert & George, On Kawara, Sol LeWitt, Mario Merz, 
Gerhard Richter, Ed Ruscha, Niele Toroni en  
Lawrence Weiner.

Individueel bezoek
De tentoonstelling is iedere zondag geopend voor indivi-
duele bezoekers tussen 14u en 17u. Om 15u kan u aan-
sluiten bij een geleid bezoek (zonder reservatie).

Groepen
Een groepsbezoek onder leiding van een door Herbert 
Foundation opgeleide gids kan ingepland worden van 
maandag tot vrijdag en op zondagnamiddag. 
 Voor verdere inlichtingen of het maken van een 
groepsreservatie, gelieve contact op te nemen met  
reservation@herbertfoundation.org
 Meer details omtrent de bezoekmogelijkheden vindt  
u via www.herbertfoundation.org

Events
Een overzicht van de geplande activiteiten kan gevon-
den worden op de website www.herbertfoundation.org

Van 19.12.’16 – 09.01.’17 is Herbert Foundation gesloten. 

Met de steun van: Mediapartners:
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BRIGITTE DEKEYZER

Elke Vlaamse jongere die Algemeen Secundair 
Onderwijs (ASO) volgt – de pendant van 
wat in Nederland Voortgezet Onderwijs 
heet – krijgt een groot aantal verplichte 
vakken voorgeschoteld: Nederlands, moder-
ne talen, wiskunde, wetenschappen. 
Daaronder bevindt zich traditioneel ook een 
aantal vakken dat geen onmiddellijk prak-
tisch nut heeft, maar wel kan bijdragen tot 
de algemene vorming van de jongere – denk 
maar aan Latijn of  Geschiedenis. Het ASO is 
immers uit de klassieke, op Bildung gerichte 
humaniora ontstaan. Het vormt de meest 
algemene vorm van secundair onderwijs in 
Vlaanderen en is bijgevolg niet enkel op 
nutseconomische doeleinden gericht.
 In deze bijdrage wil ik de plaats van een 
bijzondere categorie ‘algemeen vormende’ 
vakken in het ASO onder de loep nemen: de 
esthetische of  artistieke vakken. Ik beperk 
mij tot het ASO omdat ik in eerste instantie 
wil nagaan hoe jongeren met de kunsten 
worden geconfronteerd als ze voor een alge-
mene vorming kiezen en niet voor een prak-
tische, beroepsgeoriënteerde of  artistieke 
studierichting. Om die reden laat ik het 
Beroeps secundair Onderwijs (BSO), het 
Technisch Secundair Onderwijs (TSO), 
maar ook het Kunstsecundair Onderwijs 
(KSO) buiten beschouwing. Ik vertrek van 
de lessentabellen en leerplannen van de drie 
grootste onderwijsinrichters: het GO! 
(Gemeenschaps onderwijs, ingericht door de 
Vlaamse Gemeenschap); het OVSG (Onder-
wijs van Steden en Gemeenten in Vlaanderen, 
veruit de grootste koepel van het OGO, het 
officieel gesubsidieerd onderwijs dat door 
provincies of  door steden en gemeenten 
wordt ingericht); en het KOV (het Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, dat tot het Vrij 
Gesubsidieerd Onderwijs (VGO) behoort en 
dus op initiatief  van private instanties of  
vrije verenigingen wordt ingericht).1 Het 
gros van de leerlingen in Vlaanderen (66%) 
gaat naar een school in het vrije onderwijs-
net, waarin katholieke scholen veruit de 
overhand hebben.2 Het GO! en het OGO 
nemen elk 17% van de leerlingen op. 
Volgens het recentste cijfermateriaal uit 
2015-2016 volgt zo’n 46% van de leerlin-
gen tweede graad en 35% van de leerlingen 
derde graad een ASO-opleiding.3

 Ik besluit met een status quaestionis van 
de problemen van de ‘artistieke’ vakken of  
‘esthetische opvoeding’ in het ASO en for-
muleer enkele aanbevelingen.

Het kader: ASO in Vlaanderen 4

Sta mij toe vooraf  de algemene structuur 
van het ASO in Vlaanderen kort toe te lich-
ten. Het ASO bestond traditioneel uit twee 
richtingen: de klassieke en de moderne 
humaniora. In 1970 voerde Vlaanderen in 
alle netten het Vernieuwd Secundair 
Onderwijs (VSO) in. Bij die hervorming 
werd het volledige secundair onderwijs in 
drie graden opgedeeld: een observatiegraad, 
een oriëntatiegraad en een determinatie-
graad. Die opbouw werd in de eenheids-
structuur, die vanaf  1989 in voege trad, 
behouden. Alle leerlingen komen na het 
Lager Onderwijs in een gemeenschappelijke 
eerste (observatie)graad terecht. Daar krij-
gen ze gedurende een jaar (eerste leerjaar 
A) een basisvorming die voor de vier onder-
wijsvormen (ASO, KSO, TSO, BSO) gemeen-
schappelijk is. Wel is er een keuzegedeelte 
dat het mogelijk maakt om ook in het eerste 
basisjaar al voor een zeker profiel, bijvoor-
beeld Latijn, te kiezen. In sommige scholen 
wordt er in het eerste leerjaar van de eerste 
graad ook nog een aanpassingsklas inge-
richt (eerste leerjaar B). Na het eerste jaar 
kan een leerling voor een ASO-profiel kie-
zen. Hij heeft de keuze tussen Grieks-Latijn, 
Latijn en moderne wetenschappen.
 In de tweede graad kunnen de leerlingen 
kiezen uit de richtingen Economie, Grieks, 
Grieks-Latijn, Humane wetenschappen, 
Latijn of  Wetenschappen. In de derde graad 
zijn er nog meer keuzemogelijkheden: 
Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, Grieks-

weten schappen, Grieks-wiskunde, Latijn-
moderne talen, Latijn-wetenschappen, 
Latijn-wiskunde, Economie-moderne talen, 
Economie-wetenschappen, Economie-
wiskunde, Humane wetenschappen, 
Moderne talen-wetenschappen, Moderne 
talen-wiskunde en Wetenschappen-
wiskunde. Scholen zijn vrij om die afdelin-
gen al dan niet in te richten. De meeste 
scholen bieden een selectie aan. De klassie-
ke humaniora (met Grieks en Latijn in het 
aanbod) heeft meestal nog meer prestige 
dan de moderne, hoewel dat de laatste jaren 
sterk begint te veranderen. De algemene 
vorming is er breder dan in de moderne 
humaniora, die over het algemeen prakti-
scher is georiënteerd. Naast de klassieke en 
de moderne humaniora bestaat er ook nog 
een ASO-aanbod sport: Moderne talen-top-
sport, Sportwetenschappen, Wetenschap-
pen-topsport en Wiskunde-topsport.
 Met de opsplitsing in verschillende rich-
tingen spoort de indeling van het lessenpro-
gramma in basisvakken (die door iedereen 
worden gevolgd), optievakken (die door alle 
leerlingen binnen één richting worden 
gevolgd) en complementaire vakken (keu-
zevakken die door de school al dan niet kun-
nen worden aangeboden). De artistieke 
vakken kunnen, afhankelijk van de graad 
en de gekozen richting, tot de basis-, optie- 
of  keuzevakken behoren.

Het aanbod van artistieke vakken

In het ASO worden twee soorten artistieke 
vakken aangeboden. In de eerste en soms 
ook in de tweede graad krijgen leerlingen 
Muzikale Opvoeding (MO) en Plastische 
Opvoeding (PO). Die vakken bouwen verder 
op de muzische vorming in het Lager 
Onderwijs, die daar een van de vijf  leerge-
bieden vormt, naast lichamelijke opvoe-
ding, Nederlands, wereldoriëntatie en wis-
kunde. Het vak PO bestaat doorgaans uit 
een passief-beschouwelijke component 
(waarnemen, kijken naar fenomenen in de 
natuur en naar diverse culturele en artis-

tieke uitingen) en een actieve of  creatieve 
component (vormgeven, creëren). In het 
ideale geval sluiten beide naadloos op elkaar 
aan: het creëren helpt om beter waar te 
nemen en vice versa. Op beide niveaus is er 
zowel aandacht voor het algemeen expres-
sieve (ervaringen verwerken, emoties vorm-
geven, zich uitdrukken, ideeën verbeelden 
en keuzes maken) als het specifiek kunstzin-
nige (kunst ervaren en beschouwen, zich 
artistiek uitdrukken). In het eerste geval 
vormen de kunsten een middel om de per-
soonlijkheid te versterken, in het tweede 
geval vormen zij het doel.5 In de woorden 
van de Vlaamse Overheid: ‘Muzikale opvoe-
ding en plastische opvoeding vervolgen de 
weg die in de basisschool is ingeslagen: het 
verruimen van de ‘zijnservaring’. Het is een 
langzaam proces waarbij de auditieve en 
visuele ervaring (uiting) wordt verruimd 
door redeneren en persoonlijk handelen, 
door de permanente confrontatie met vra-
gen omtrent de ‘waardering’ en de ‘zelfkri-
tiek’ van het persoonlijk creatief  handelen. 
Deze ontluikende zijnservaring wordt 
getoetst aan de omringende culturele 
wereld en de prikkels van de audiovisuele 
cultuur. Het leerproces wordt een zoektocht 
die door beïnvloeding en imitatie moet lei-
den tot zin voor en beleving van authentici-
teit.’6

 Ten tweede kan in de twee laatste jaren 
het vak Esthetica worden aangeboden. Het 
vak is geleidelijk aan gegroeid en bestaat in 
sommige scholen sinds de invoering van het 
Vernieuwd Secundair Onderwijs in 1970. 
In tegenstelling tot MO en PO is Esthetica 
een beschouwend vak en is het niet de 
bedoeling om ook artistiek aan de slag te 
gaan.7 Met de term ‘beschouwend’ bedoel ik 
dat het vak focust op de relatie tussen het 
kunstwerk en de beschouwer. In een kunst-
beschouwend vak als Esthetica staat de 
actuele betekenis van het kunstwerk en de 
interpretatie ervan door de huidige ontvan-
ger centraal, terwijl het vak Kunst geschie-
denis zich richt op de historische relatie tus-
sen kunstenaar en kunstwerk, en ook peilt 
naar de functie en de betekenis van het 

kunstwerk in het verleden. Voorts is het vak 
Esthetica transmediaal: zowel beeldende 
kunst (oude en nieuwe media) als architec-
tuur, dans, design & mode, film, fotografie, 
muziek… komen aan bod. Van een chrono-
logische, historische aanpak is in principe 
geen sprake. Enkel de invalshoek ‘hoogte-
punten en breuklijnen in de kunst van de 
20e eeuw’ kan daar eventueel aanleiding 
toe geven.8

 In het leerplan worden doelstellingen en 
inhouden niet aan elkaar gekoppeld en zijn 
de vakinhouden in zeer algemene termen 
omschreven. Daardoor krijgen de leraren 
veel vrijheid om hun vak naar eigen goed-
dunken in te vullen. Het doel van het vak is 
vooral om jongeren open en onbevooroor-
deeld met alle kunstdisciplines en kunstui-
tingen kennis te laten maken, hen goed te 
leren kijken en/of  luisteren, verwoorden en 
interpreteren.
 Verder is er het – eveneens beschouwelij-
ke, transmediale en interdisciplinaire – vak 
Cultuurwetenschappen, dat een vast onder-
deel vormt van de richting Humane weten-
schappen (twee uur in de tweede graad en 
drie uur in de derde graad).9 Zoals de term 
duidelijk maakt, is Cultuurweten schappen 
veel ruimer opgevat dan het vak Esthetica en 
kan het tal van disciplines en kennisdomei-
nen omvatten: antropologie, archeologie, 
communicatiewetenschappen, economie, 
geschiedenis, filosofie, kunst weten  schappen, 
linguïstiek, psychologie, rechtswetenschap-
pen, sociologie. De kunsten nemen dus 
slechts een beperkt deel van de beschikbare 
lestijd in beslag. Daarbij verschilt de bena-
dering van de kunsten per koepel. Waar het 
leerplan van het KOV, zeker in de tweede 
graad, sterker focust op de artistieke uitin-
gen zelf, richt het GO! zich vooral op de 
maatschappelijke inbedding van de kun-
sten.10 Zo leren de leerlingen in het GO!-vak 
de verschillende kunstvormen classificeren 
(muziek, dans, woord, beeld) en de verschil-
lende lagen van het kunstwerk ontdekken: 
mimesis (de relatie van het kunstwerk tot de 
werkelijkheid), expressie (de manier waarop 
de kunstenaar de werkelijkheid uitdrukt) en 

Thomas Struth

Museo del Prado 1, Madrid, 2005

‘Esthetische opvoeding’ in het Algemeen Secundair 
Onderwijs in Vlaanderen
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transformatie (de manier waarop de kun-
stenaar de werkelijkheid wil veranderen). In 
principe worden de drie lagen in elke les ter 
sprake gebracht. De leerplannen van het 
OVSG nemen eerder een middenpositie in. 
Met betrekking tot de kunsten (expressie) 
formuleren zij bijvoorbeeld de volgende 
doelstellingen: ‘Artistieke uitingen vanuit 
kunstkritische, historische en culturele 
invalshoek kunnen analyseren’; ‘De rol en 
de maatschappelijke betekenis van artistie-
ke uitingen voor de samenleving kunnen 
illustreren en analyseren’.11

 Tot slot is er ook de zogenaamde ‘Vrije 
ruimte’. Dat zijn lestijden (twee tot vijf  uur) 
die de scholen vrij mogen invullen. Meestal 
doen ze dat door enkele lesuren aan de 
bestaande vakken toe te voegen (bijvoor-
beeld een extra uur talen of  wiskunde). 
Soms opteren ze voor alternatieve vakken – 
zoals communicatietechnologie, filosofie, 
Arabisch, Spaans – of  wordt de vrije ruimte 
ingezet om een vorm van projectonderwijs 
aan te bieden. Sommige scholen richten bij-
voorbeeld projecten in rond creativiteit, 
milieuzorg, werkloosheid. Tijdens die pro-
jecten, waarbij verschillende vakken betrok-
ken zijn, werken de leerlingen zelfstandig of  
onder leiding van een kunstenaar, een 
kunst- of  cultuureducatieve organisatie, of  
experten uit de meest uiteenlopende domei-
nen. Soms wordt de Vrije ruimte ook ingezet 
om de vakoverschrijdende eindtermen (de 
VOETen) aan bod te laten komen (cf. infra). 
Kortom, de Vrije ruimte geeft scholen de 
mogelijkheid om een eigen profiel uit te wer-
ken. In die zin kan een school ervoor opte-
ren om zich als een ‘culturele’ school te pro-
fileren.

Lacunes

Oppervlakkig bekeken is het aanbod van de 
artistieke vakken in het ASO niet arm, maar 
schijn bedriegt. Tot en met de eerste graad 
van het ASO kan min of  meer gesproken 
worden over een doorlopende leerlijn muzi-
sche vakken. Vanaf  de tweede graad is de 
continuïteit echter niet meer gegarandeerd 
en hangt het onderwijs in de kunsten volle-
dig af  van de goodwill van de school en de 
individuele leraren. Ook in het allerbeste 
geval vertoont het leertraject tal van hiaten. 
De historische dimensie die essentieel is om 
artistieke uitingen te situeren en te begrij-
pen, wordt in het gehele leertraject schro-
melijk verwaarloosd.
 Om te beginnen is het grootste deel van de 
vakken niet verplicht. Enkel de vakken MO 
en PO in de eerste graad moeten door alle 
scholen worden ingericht; ze behoren er 
dus tot de basisvorming van elke leerling. In 
het eerste jaar van de eerste graad van het 
ASO krijgen alle leerlingen MO en PO. 
Leerlingen uit het GO! hebben in het eerste 
jaar wekelijks een uur MO en een uur PO, 
terwijl het OVSG en het KOV een uur MO en 
twee uur PO inrichten. In het tweede jaar 
bieden het OVSG en KOV een uur MO, en het 
GO! een uur PO aan. In het keuzegedeelte 
kan een OVSG-school in het tweede jaar ook 
nog een extra uur PO inrichten. In de twee-
de graad vervalt de verplichting om die vak-
ken in te richten. Scholen kunnen wel 
kunstvakken opnemen in het zogenaamde 
complementaire of  keuzegedeelte, maar 
enkel het KOV raadt aan om dat ook effec-
tief  te doen: het adviseert schoolbesturen 
om in het eerste jaar van de tweede graad 
een uur PO en in het tweede jaar een uur 
MO in te richten. Voor de richtingen Grieks-
Latijn en Sportwetenschappen vindt het 
KOV die vakken minder noodzakelijk. In de 
richting Grieks-Latijn volstaat volgens het 
KOV een uur PO in het eerste jaar van de 
tweede graad; de Sportwetenschappen kun-
nen het, als het van het KOV afhangt, zon-
der kunstvakken stellen. In de derde graad 
ASO komen de vakken MO en PO niet in het 
lesprogramma voor.
 De situatie van het beschouwelijke vak 
Esthetica in de derde graad is vergelijkbaar. 
De lessentabellen van het GO! en het OVSG 
vermelden het vak niet bij de basis- en optie-
vakken en doen geen enkele suggestie om 
het in het complementaire gedeelte in te 
richten. De scholen die het vak aanbieden, 
doen dat op eigen initiatief. Het KOV raadt 
aan om het vak zowel in het eerste als het 
tweede jaar van de derde graad in te rich-
ten. Elke school kan daar echter autonoom 
over beslissen.
 Stel nu dat een school ervoor kiest om alle 
niet-verplichte vakken toch aan te bieden. 

Ook in dat – best mogelijke – geval vertoont 
de esthetische vorming tal van leemtes. Zo 
zijn de vakken MO en PO in de eerste en de 
tweede graad weliswaar een continuering, 
maar tegelijk ook een verarming van het 
leerdomein muzische vorming uit de lagere 
school. In het Lager Onderwijs bestaat het 
leergebied muzische vorming immers uit 
zes verschillende domeinen: beeld (alle vor-
men van vrije én toegepaste beeldende 
kunst), muziek, drama, beweging (dans als 
kunstvorm, bewegingstheater), woord en 
media (zowel audiovisuele kunsten als 
nieuwe media). In het ASO staan nog 
slechts twee van die zes disciplines expliciet 
op het programma: muziek in het vak MO 
en beeld in het vak PO. De andere vier 
(drama, beweging, woord en media) kun-
nen hooguit nog in het kader van andere 
vakken worden behandeld. Zo kunnen 
‘drama’ en ‘woord’ in de lessen Nederlands 
of  in de andere taalvakken aan bod komen. 
Aan het domein ‘media’ kan binnen diverse 
vakken (bijvoorbeeld Geschiedenis) aan-
dacht worden besteed. Het aantal uren is 
voor alle vakken echter beperkt, waardoor 
leraren zich meestal op de kern van hun vak 
richten en er voor esthetische vorming wei-
nig ruimte overblijft. Wel kunnen de scho-
len via vakoverschrijdende projecten 
(excursies, bijwonen van dans-, film- en 
theatervoorstellingen, kunstenaars op 
school) voor de nodige aanvullingen zor-
gen. Of  dat gebeurt, hangt, zoals eerder 
aangegeven, van de goodwill en de zin voor 
initiatief  van de scholen af.
 Inhoudelijk oogt het vak Esthetica ‘rijker’ 
dan het aanbod van MO/PO in de lagere 
jaren. Het vak is immers ruim en transme-
diaal opgevat. De leerlingen maken er ken-
nis met álle kunsten en krijgen zicht op de 
relaties tussen de verschillende kunstvor-
men. Vraag is echter hoe diepgaand dat kan 
gebeuren als daarvoor in het beste geval 
maximaal gedurende twee jaar een uur per 
week wordt uitgetrokken. De beschikbare 
tijd is te beperkt om de brede en alomvat-
tende benadering van het vak waar te 
maken. Een bijkomend probleem is dat het 
vak beschouwend is en dus alle nadruk legt 
op de confrontatie en dialoog met het kunst-
werk (kijken en luisteren, verwoorden van 
dat kijk- en luisterproces), waarbij de leer-
lingen slechts een beperkt historisch kader 
meekrijgen. In de kijk- en luisterwijzers die 
daarbij worden gebruikt, schemert de 
Bauhausmethodiek door, die vooral uitgaat 
van de formele aspecten van het kunst-
werk.12 Het aanreiken van basisgrammati-
ca’s (voor beeld zijn dat o.a. licht, kleur, lijn, 
vorm, compositie, ruimte en beweging) vol-
staat wellicht opdat jongeren een kunst-
werk in formele zin kunnen ‘lezen’ en voor 
zichzelf  betekenis geven, maar niet om die 
lectuur in historisch perspectief  te plaatsen 
en op basis daarvan terdege te interprete-
ren. De beperkte culturele en artistieke ver-
wijzingen die in de geschiedenislessen aan 
bod zouden moeten komen, zijn slechts een 
pleister op een houten been. In dat verband 
is het overigens vrij cynisch dat in het 
secundair onderwijs in Vlaanderen buiten 
het KSO een richting bestaat waarin wel 
degelijk een vak Kunstgeschiedenis op het 
programma staat: de richting Toerisme uit 
het TSO.13 Blijkbaar kan kunsthistorische 
kennis enkel aan bod komen wanneer de 
opgedane kennis voor economische doel-
einden kan worden ingezet.
 Een gelijkaardig probleem doet zich voor 
bij het vak Cultuurwetenschappen binnen 
de richting Humane wetenschappen. Het 
vak beoogt een gelaagde visie te geven op 
cultuur. In de leerplannen wordt benadrukt 
dat de lessen het buikgevoel moeten over-
stijgen en dat ze leerlingen in staat moeten 
stellen tot een beargumenteerde interpreta-
tie van kunstwerken te komen. Daarnaast 
focust het leerplan Cultuurwetenschappen 
op de rol en de maatschappelijke betekenis 
van artistieke uitingen. Die laatste komen 
vooral in de derde graad aan bod, maar dan 
op een erg oppervlakkige manier. Het vak is 
immers te breed georiënteerd om voldoende 
tijd aan de kunsten te kunnen besteden. In 
de praktijk is de vorming op het vlak van de 
kunsten dan ook erg mager.

De eindtermen en vakoverschrijdende 
eindtermen (VOETen)

In Vlaanderen heeft de overheid slechts een 
beperkte greep op het onderwijsaanbod. Zij 
laat de concrete invulling van de program-

ma’s aan de scholen en schoolgemeen-
schappen (verenigingen van scholen die op 
organisatorisch en administratief  vlak 
samenwerken, en soms ook inhoudelijke 
aspecten met elkaar delen) over. Zij laten 
zich daarvoor wel adviseren door de onder-
wijskoepels. Zelf  kan de overheid enkel 
ingrijpen op het niveau van de eindtermen. 
Die werden in 1997 door het Vlaams 
Parlement goedgekeurd en in alle scholen 
vanaf  het schooljaar 1998-1999 inge-
voerd.14 Eindtermen zijn minimumdoelen 
die leerlingen op een bepaald ogenblik moe-
ten bereiken op het vlak van kennis, inzich-
ten, vaardigheden en attitudes. Ze zijn enkel 
opgesteld voor de basisvakken15 en de speci-
fieke vakken16 uit het secundair onderwijs. 
Voor keuzevakken uit het complementair 
gedeelte – de vakken die scholen naar keuze 
al dan niet kunnen inrichten – bestaan ze 
niet.
 De overheid heeft enkel voor de A-stroom 
in het eerste jaar van de eerste graad eind-
termen MO en PO geformuleerd.17 Ze 
bestaan uit verschillende onderdelen: leren 
waarnemen, zelf  leren musiceren of  vorm-
geven, leren verwoorden van ervaringen of  
gevoelens, vooroordelen ten aanzien van 
kunstwerken en muzikale genres leren 
opschorten, en waardeoordelen over 
bestaande kunstwerken/muziekstukken 
en/of  eigen creaties leren uitspreken. Verder 
verwijzen de eindtermen naar een aantal 
attitudes: zich kritisch opstellen ten aanzien 
van eigen of  andermans werk, kritiek kun-
nen aanvaarden, informatiebronnen kun-
nen raadplegen, kunnen samenwerken en 
zich kunnen uitdrukken. Alle scholen moe-
ten die eindtermen bereiken en inspecties 
zien toe op de naleving ervan.
 Voor het tweede jaar van de eerste graad 
en voor de tweede en derde graad moeten 
scholen enkel kunnen aantonen dat ze 
inspanningen doen om kunst en cultuur 
aan bod te laten komen. De inspanningen 
die ze daarvoor moeten leveren, liggen vast 
in de vakoverschrijdende eindtermen 
(VOETen). Omdat de scholen de eerste gene-
ratie vakoverschrijdende eindtermen 
(1997) te omslachtig vonden – voor de 
tweede en derde graad waren er bijvoor-
beeld telkens vier muzisch-creatieve 
VOETen geformuleerd – zijn er op 1 septem-
ber 2010 nieuwe VOETen in voege getre-
den. De huidige VOETen bestaan uit drie 
onderdelen: zeven ‘contexten’, een gemeen-
schappelijke ‘stam’ en een ‘vakoverschrij-
dende rubriek’. De VOETen betreffende 
‘esthetische opvoeding’ vinden we terug in 
‘context 7’ (de ‘socioculturele samenle-
ving’) waarin gestipuleerd wordt wat ‘maat-
schappelijk en onderwijskundig belangrijk 
wordt geacht voor het samenleven in een 
multiculturele en democratische samenle-
ving als de onze.’18 De leerling zou in vijf  
thema’s inzicht moeten verwerven. De vier 
eerste hebben achtereenvolgens betrekking 
op de samenlevingscultuur, op culturele 
diversiteit, herinneringseducatie en de bete-
kenis van mondiale en cultuurgebonden 
conflicten. Enkel het vijfde thema verwijst 
rechtstreeks naar de kunsten: ‘Kunstgerela-
teerde cultuurexploratie als onderdeel van 
een sociale identiteit, sociale interactie en 
maatschappelijke participatie. Door bewust 
om te gaan met kunst, media en erfgoed vat 
krijgen op zowel individuele als sociale leer-
processen, is hierbij de boodschap.’19 
Uiteraard kunnen de kunsten ook in de 
andere contexten (lichamelijke gezondheid 
en veiligheid, mentale gezondheid, sociore-
lationele ontwikkeling, omgeving en duur-
zame ontwikkeling, politiek-juridische 
samenleving, socio-economische samenle-
ving) aan bod komen, maar dat gebeurt in 
de scholen slechts occasioneel. Bovendien 
gaat het in die contexten nooit over de kun-
sten op zich, maar worden zij er gebruikt om 
andere maatschappelijke thema’s te illus-
treren of  aan te kaarten. 
 Veel hebben de ‘artistieke eindtermen’ 
dus niet om het lijf. Toch vormt het vastleg-
gen van de kunstgerelateerde vakover-
schrijdende eindtermen een verbetering in 
vergelijking met de periode van voor de 
invoering van de VOETen. Vóór 1998-1999 
konden scholen zich vanaf  de tweede graad 
op het vlak van de kunsten immers alles 
permitteren. Thans hebben ze een minima-
le inspanningsverplichting. Ook scholen die 
het complementaire vak Esthetica niet aan-
bieden, worden gedwongen om op een of  
andere manier aan de kunsten aandacht te 
besteden. 

Instrumentalisering

Als we de vakoverschrijdende eindtermen 
met betrekking tot de kunsten en de inhoud 
van de kunstvakken in de tweede en derde 
graad van het ASO met elkaar vergelijken, 
valt een discrepantie op. De bestaande 
kunstvakken leggen vooral de nadruk op 
kunstgerichte en persoonsgerichte doelein-
den (met uitzondering van Cultuurweten-
schappen, dat zeker ook op de maatschap-
pelijke impact focust). De VOETen 
benadrukken daarentegen de maatschap-
pelijke gerichtheid van de esthetische 
opvoeding. 
 De discrepantie is symptomatisch voor 
een verschuiving die zich in het ASO haast 
ongemerkt voordoet met betrekking tot de 
artistieke vakken: van kunstgericht naar 
persoonsgericht, en steeds meer ook naar 
maatschappelijk gericht. Die beweging 
manifesteert zich bijvoorbeeld in een recent 
project, Cultuur in de Spiegel Vlaanderen, dat 
sommige beleidsvoerders (de Vlaamse 
Overheid met als voortrekkers CANON, de 
cultuurcel van het Vlaamse Ministerie van 
Onderwijs en Vorming, en Willem Elias, 
gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
Brussel en raadgever van Cultuurminister 
Sven Gatz) in de nabije toekomst in het 
Vlaamse onderwijs willen implemente-
ren.20 Cultuur in de Spiegel Vlaanderen is 
gebaseerd op het Nederlandse onderzoeks-
project Cultuur in de Spiegel dat onder leiding 
stond van Barend van Heusden, hoogleraar 
aan de Universiteit Groningen (2008-
2013). Zoals de titel aangeeft, vertrekt 
Cultuur in de Spiegel van een breed cultuur-
begrip dat een evenwicht zoekt tussen een 
antropologische cultuuropvatting (alles 
wat mensen doen en maken) en een concept 
van cultuur-in-beperkte-zin (alles wat men-
sen doen en maken, en waarmee ze op zich-
zelf  reflecteren). Cultuur in de zin van 
Bildung of  beschaving wordt er als verou-
derd en elitair afgeserveerd. In het ‘zwarte’ 
boekje dat als leidraad van het project moet 
dienen, staat de volgende veelzeggende pas-
sage: ‘Cultuuronderwijs is nodig […] omdat 
het persoonlijke en collectieve zelfbewust-
zijn – het beeld dat mensen van zichzelf  
hebben, de manier waarop mensen zichzelf  
verbeelden, de manier waarop ze zichzelf  
begrijpen en kennen – uiteindelijk bepaalt 
hoe ze handelen. Wat wij doen en hoe we 
het doen hangt direct samen met wat we 
voelen, zien, denken dat we zijn. Wie men-
sen wil beïnvloeden zal proberen hun zelf-
bewustzijn te beïnvloeden – via muziek, bij-
voorbeeld, of  via propaganda, reclame, 
entertainment, nieuws, opinie. Een com-
plex en rijk zelfbewustzijn biedt een andere 
basis voor het handelen dan een zelfbewust-
zijn dat beperkt is, of  dat niet of  nauwelijks 
uitgedrukt kan worden […]. Cultuur-
onderwijs […] zou de basis kunnen leggen 
voor een kritisch en complex, zelfstandig 
cultureel burgerschap.’21 De kunsten gaan 
in Cultuur in de Spiegel op in een amalgaam 
van cultuuruitingen. Alles kan in cultuur-
onderwijs onderwerp van studie en reflectie 
zijn, en op een gelijkwaardig niveau worden 
besproken. Zo krijgt een plastic banaan al 
gauw dezelfde status toebedeeld als de ico-
nische banaan van Andy Warhol. Die 
gelijkschakeling van kunst en cultuur werkt 
een gemakzuchtig populariserend vertoog 
in de hand waarbij leraren hun vak voort-
durend met actuele culturele nieuwtjes 
denken te moeten opleuken. Dat het vertoog 
over de kunsten niet tot de schone kunsten 
beperkt moet blijven en de klassieke canon 
mag doorbreken, spreekt voor zich. Toch 
mag dat er niet toe leiden dat de specifieke 
plaats van de kunst binnen de cultuur wordt 
genegeerd. In de woorden van Marlene 
Dumas: ‘Kunst is er juist om ons te bevrij-
den van de dictatuur van de cultuur.’22

 Los van die kritiek geeft Cultuur in de 
Spiegel wel een heel natuurlijke plaats aan 
cultuur in het onderwijs. Volgens Van 
Heusden is verbeelding immers een van de 
cognitieve vermogens van de mens. Bij een 
leerproces beschrijft onze cognitie altijd een 
weg van zintuiglijk waarnemen over ver-
beelden en conceptualiseren naar analyse-
ren. Dat geldt eveneens voor het metacogni-
tieve niveau, waarbij ons zelfbewustzijn een 
proces doormaakt van zelfperceptie (zelf-
beeld) over zelfverbeelding (in kunst en 
mythe) en zelfconceptualisering (in taal, 
religie en ideologie) naar filosofie en weten-
schap. Die zogeheten natuurlijke gang van 
het zelfbewustzijn heeft echter een duistere 
zijde, omdat talen en wetenschappen hier de 
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facto aan de top van de ladder worden 
geplaatst en de vaak eenzijdige focus in 
scholen op logisch-mathematische en ver-
baal-linguïstische intelligentie wordt beves-
tigd. Het specifieke van de kunsten en de 
vaak grote knowhow van de kunstenaar, 
zowel op conceptueel als analytisch-weten-
schappelijk vlak, komt in de theorie niet uit 
de verf. Van Heusden bevestigt daarentegen, 
allicht zonder dat hij zich daarvan bewust is, 
het clichébeeld van de kunstenaar die voor-
namelijk vanuit zijn gevoel zou scheppen.
 Hoe en in welke vorm Cultuur in de Spiegel 
in het Vlaamse onderwijslandschap zal 
worden toegepast, is momenteel niet duide-
lijk. Wel heb ik sterk de indruk dat er voor-
namelijk in termen van vakoverschrijdende 
projecten wordt gedacht. Een duidelijk 
gedefinieerd kunstvak met een doorlopende 
leerlijn van het eerste tot het laatste jaar 
van het secundair onderwijs lijkt er naar 
mijn gevoel niet meteen aan te komen. Ik 
vrees dan ook dat de expertise van vaklera-
ren onbenut zal blijven, en dat in hoge mate 
zal worden ingezet op de samenwerking 
met buitenschoolse actoren zoals cultuur- 
en kunsteducatieve organisaties.23 Dat is 
niet onproblematisch omdat die organisa-
ties erg op ‘actieve kunsteducatie’ inzetten, 
waarbij kunstbeschouwelijke en kunsthis-
torische aspecten worden verwaarloosd en 
kunst vooral als middel tot maatschappelij-
ke en persoonlijkheidsvorming wordt inge-
zet. In Nederland heeft Cultuur in de Spiegel 
alvast bij docenten veel protest geoogst en 
ziet het er niet naar uit dat het project overal 
in het onderwijs ingang zal vinden.24 Dat 
het in Vlaanderen wel kans maakt, heeft 
met verschillende factoren te maken. Ten 
eerste is er de gemakzucht van onderwijs-
verantwoordelijken, lerarenopleiders en 
leraren. In de plaats van de inzichten van 
Van Heusden op een kritische manier te 
bevragen, gaat de theorie er in Vlaanderen 
als zoete broodjes in. Getuige daarvan is 
onder andere de publicatie Cultuur³.25 Dat 
boek geeft een synthese van de theorie van 
Van Heusden en laat vervolgens zien op 
welke manieren ze kan worden toegepast. 
Van een kritisch onderzoek is geen sprake. 
Ten tweede is er de druk van de kunst- en 
cultuureducatieve organisaties, die zich – 
gezien de teruglopende financiering door de 
overheid – verplicht voelen om hun know-
how ook zoveel mogelijk in het onderwijs 
aan te bieden. Uiteraard verraden zij die 

economische drijfveer niet, maar presente-
ren ze hun inbreng in het onderwijs eerder 
als een ‘roeping’. Wat zij doen, zou zoveel 
beter zijn dan wat leraren MO, PO of  
Esthetica kunnen aanbieden. Uiteraard is 
dat niet correct: er zijn uitstekende en min-
der goede leraren artistieke vakken, net 
zoals er goede en minder beslagen externe 
kunst- en cultuureducatieve actoren zijn. 
Ten derde probeert Canon Cultuurcel 
samen met Willem Elias (die het project 
Cultuur in de Spiegel Vlaanderen mee heeft 
geleid en thans ook ambtshalve, via het 
kabinet Gatz, bij het project betrokken is – 
Elias zat overigens ook in de adviesraad van 
het Nederlandse Cultuur in Spiegel) haar 
impact op de evolutie van de artistieke vak-
ken in het onderwijs systematisch te vergro-
ten en het project Cultuur in de Spiegel 
Vlaanderen tot elke prijs te implementeren, 
allicht ook omdat er al zoveel financiële 
middelen naartoe zijn gevloeid. Soms lijkt 
het erop alsof  men tegen beter weten in – 
Canon Cultuurcel is uiteraard ook bekend 
met de kritieken vanuit het Nederlandse 
werkveld – het project wil doordrukken. 
Canon Cultuurcel lijkt daar alvast in te sla-
gen. Recent verscheen het actieplan Cultuur 
en onderwijs – Samen voor meer en beter van 
de ministers van Onderwijs, Hilde Crevits 
(CD&V), en Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), 
waarin Cultuur in de Spiegel Vlaanderen uit-
drukkelijk in the picture wordt gezet. Dat het 
actieplan samengaat met een aantal con-
crete projecten is een teken aan de wand. 
Samen met zeven culturele partners zullen 
dit najaar bijvoorbeeld 56 scholen in het 
kader van het project ‘tZalWELzijn’ aan de 
slag gaan om op een creatieve manier de 
sfeer op school in kaart te brengen en 
zodoende ook te verbeteren. Hun creaties 
worden in februari 2017 tijdens de Vlaamse 
Week tegen Pesten aan het publiek voorge-
steld. Zo’n initiatief  is uiteraard lovens-
waardig, maar kan bezwaarlijk voor een 
artistiek traject doorgaan. Last but not least 
is er de publieke opinie. Velen, bijvoorbeeld 
de ouders van schoollopende jongeren, zien 
de intrinsieke waarde van de kunsten niet in 
en zijn enkel van het belang ervan te over-
tuigen wanneer er extrinsieke effecten aan 
worden gekoppeld. Wie bijgevolg, zoals 
Cultuur in de spiegel, kan aangeven dat 
onderwijs in cultuur goed is voor het verwe-
zenlijken van persoonlijke en maatschappe-
lijke doeleinden, wint het pleit.

 De onkritische, haast ongemerkte en door 
het publiek gedragen26 verschuiving van 
kunstgerichte naar persoons- en maat-
schappelijk gerichte kunsteducatie – die 
overigens ook door sommige kunst- en cul-
tuureducatieve organisaties wordt gepro-
moot27 – zal op termijn echter nefast zijn 
voor de esthetische opvoeding van jongeren 
en zal de plaats van de kunsten in het onder-
wijs verder uithollen. Alle inspanningen 
van overheidswege om de participatie te 
vergroten zullen dan ook hun doel voorbij-
schieten. Wie niet degelijk gevormd is, kan 
immers onmogelijk aan de soms moeilijk 
toegankelijke kunsten participeren.

De leraren

Een specifiek probleem voor de kunstvakken 
betreft de opleiding van de leraren. Er 
bestaat geen hard cijfermateriaal over, 
maar mijn ervaring met het werkveld leert 
me dat niet alle leraren goed gevormd zijn. 
Schoolbesturen stellen voor de kunstvak-
ken niet altijd deskundigen aan. Vaak gaat 
het om leraren Geschiedenis of  talen die er 
enkele uurtjes Esthetica of  Cultuurweten-
schappen bijnemen omdat hun uurrooster 
anders niet gevuld raakt. Op zich hoeft dat 
geen probleem te zijn wanneer die mensen 
een authentieke belangstelling voor de kun-
sten aan de dag leggen en bereid zijn om vol-
doende vakkennis en didactische vaardig-
heden te verwerven. Jammer genoeg is dat 
niet altijd het geval. Velen zijn tijdens hun 
eigen school- en universitaire carrière nau-
welijks met kunst en kunstdidactiek in con-
tact gekomen, en volgen de ontwikkelingen 
in het kunstenveld hooguit van een grote 
afstand. Ook sommige geschoolde – als 
kunstwetenschapper opgeleide – leraren 
zijn weinig dynamisch, en onvoldoende op 
de hoogte van de actuele kunsten en de ont-
wikkelingen op kunstwetenschappelijk 
vlak. Vele leraren staan ook ‘heel onwennig 
tegenover de voortbrengselen van de actue-
le kunst. Ofwel vinden ze die hermetisch, 
ofwel schokkend, ofwel cynisch of  provoce-
rend. Schokkende en ontwrichtende kunst-
werken (zoals heel wat performances) wor-
den dan stilzwijgend opzij geschoven en 
behoren niet tot het soort kunst dat men 
graag met mooie plaatjes illustreert […].’28 
 De overheid hoopt de aanwezigheid van 
socioculturele en artistieke thema’s in het 

onderwijs vooral via de VOETen te bewaken. 
Uit een onderzoek van Mark Elchardus e.a. 
uit 2008 blijkt echter dat de relevantie van 
culturele en artistieke kwesties door het 
onderwijs relatief  laag wordt ingeschat: 
‘63% van de directieleden, 70% van de leer-
krachten en 83% van de stakeholders vin-
den het belangrijk dat jongeren open staan 
voor diverse vormen van cultuur. De onder-
wijskundige relevantie van het thema ligt 
nog 10 tot 20% lager. Slechts 44% van de 
schoolhoofden en 52% van de leerkrachten 
beschouwen het als hun taak om een esthe-
tisch vermogen bij hun leerlingen te ont-
wikkelen.’29 De publicatie Vakoverschrijdende 
eindtermen in het secundair onderwijs, uitge-
geven door de Vlaamse overheid in 2009, 
bevestigt dat vanuit leerlingenperspectief: 
‘Leerlingen van de tweede graad merken 
gemiddeld weinig aandacht voor dit thema. 
Slechts een leerling op vijf  in de tweede en 
een op vier in de derde graad noteert veel 
aandacht voor dit thema. Daar staat 30% 
tegenover die een score van weinig aan-
dacht geeft. […] Daarnaast komt het vooral 
aan bod via uitstappen of  projecten.’30 In 
het pas verschenen onderzoek Cultuur leren 
smaken van Sofie Beunen, Jessy Siongers en 
John Lievens staat nochtans een veelzeg-
gende passage: ‘Een derde van de leerkrach-
ten denkt dat jongeren niet geïnteresseerd 
zijn in cultuur. Wanneer we de algemene 
perceptie van jongeren met betrekking tot 
kunstmusea bekijken, lijkt deze veronder-
stelling een zekere waarheid te bevatten. 
Jongeren definiëren kunstmusea eerder 
negatief  (saai (59%), niets voor mij 
(54%)…). Deze negatieve perceptie is moge-
lijk gerelateerd aan het feit dat de meeste 
jongeren (69%) aangeven niets van kunst-
musea te kennen. Ondanks de eerder nega-
tieve oordelen, vinden ze het belangrijk dat 
het bestaat (43%) en beschouwen ze kunst-
musea niet als elitaire instellingen, maar 
iets dat er is voor iedereen (48%)… Dit posi-
tieve beeld komt ook terug in de evaluatie 
van andere cultuuruitstappen, georgani-
seerd door de school. Uit de cijfers blijkt dui-
delijk de waarde van cultuureducatie op 
school. Scholen kunnen een verschil maken 
en kunnen de perceptie die jongeren heb-
ben met betrekking tot cultuur beïnvloe-
den.’31

Esthetische opvoeding onder druk

Zolang de scholen zelf  de goodwill opbren-
gen om kunst ernstig te nemen, zou men 
met de huidige situatie enigszins kunnen 
leven. Jammer genoeg is het tegendeel het 
geval en merk ik dat het draagvlak ten aan-
zien van de kunsten in het secundair onder-
wijs kleiner wordt. Ook in het ASO laat een 
instrumentele, arbeidsgerichte logica zich 
steeds meer voelen, en wordt het begrip 
algemene vorming langzaam uitgehold. Dat 
gaat in de eerste plaats ten koste van de – 
gemakkelijk afvoerbare – complementaire 
vakken, de kunstvakken dus. De laatste 
jaren is er een tendens om de vakken MO, 
PO en Esthetica in de tweede en derde graad 
op te schorten en door andere, meer op de 
arbeidsmarkt gerichte, ‘nuttigere’ vakken 
zoals ICT te vervangen. De geleidelijke 
invoering van STEM-studierichtingen 
(STEM = Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) zal de druk op de kunsten nog 
verhogen. De afkalving van de kunstvakken 
doet zich overigens niet alleen voor in het 
GO! en het OGO, maar ook in het KOV, waar 
de kunsten traditioneel het sterkst stonden. 
Tot het begin van deze eeuw richtten de 
meeste katholieke scholen in de tweede 
graad MO en PO, en in de derde graad Esthe-
tica in. Daar lijkt verandering in te komen. 
In de regio Leuven hebben de katholieke 
schoolbesturen bijvoorbeeld enkele jaren 
geleden beslist om Esthetica enkel nog in 
het eerste jaar van de derde graad aan te 
bieden.32 Uit goede KOV-bronnen weet ik 
bovendien – cijfermateriaal is momenteel 
niet beschikbaar – dat die tendens zich in 
het hele Vlaamse onderwijsveld voltrekt. 
Het KOV gaat hier met andere woorden 
dezelfde toer op als het GO! en het OVSG, die 
geen of  nauwelijks artistieke vakken in de 
tweede en derde graad van het ASO aanbie-
den.
 Niet voor niets schreven de onderwijsfilo-
sofen Jan Masschelein en Maarten Simons 
in 2012 een Apologie van de school: ‘We zijn 
van oordeel dat het precies vandaag, op het 
moment dat velen de school aanklagen 
omwille van haar onaangepast zijn aan de 

Thomas Struth

Museo del Prado 7, Madrid, 2005



De Witte Raaf  – 184 / november – december 2016 8

nieuwe tijden en anderen haar zelfs lijken te 
willen opgeven, duidelijk kan worden wat 
de school is en doet […]: de school maakt 
‘vrije tijd’ en maakt kennis en kunde tot 
‘gemeen goed’, en heeft daarom het potenti-
eel om iedereen – ongeacht afkomst, talent 
of  begaafdheid – de tijd en de ruimte te 
geven om de eigen leefwereld te verlaten, 
boven zichzelf  uit te stijgen en de wereld te 
vernieuwen (en dus onvoorspelbaar te ver-
anderen).’33

 Aan de kant van de politiek valt weinig 
bereidheid te noteren om die tendens te 
keren – zij ontwikkelt op dit vlak nauwelijks 
enig initiatief. Typerend is het antwoord dat 
de vorige minister van Onderwijs Pascal 
Smet (sp.a) in 2012 gaf  op de vraag van 
Boudewijn Bouckaert, gewezen Vlaams 
volksvertegenwoordiger voor LDD, om het 
vak Esthetica decretaal te verankeren: ‘Het 
opnemen van esthetica in de basisvorming 
van de derde graad ASO betekent dat een 
ander vak moet wijken of, minstens, in aan-
tal wekelijkse lestijden moet verminderen. 
Immers, de wekelijkse lessentabel is aan een 
maximum aantal financierbare/subsidieer-
bare lestijden gekoppeld. Esthetica geniet op 
dit vlak van een bijzondere regeling. Indien 
dit vak op de lessentabel van de derde graad 
ASO voorkomt, dan wordt het maximum 
aantal uren van 32 naar 33 verhoogd. Ook 
wil ik verwijzen naar de bestaande vakover-
schrijdende eindtermen muzisch-creatieve 
vorming, die toch een zekere affiniteit verto-
nen met esthetica. Ik acht het dan ook niet 
opportuun om aan de huidige basisvorming 
van de derde graad ASO te raken.’34

 Sinds die uitspraak is er op het vlak van de 
structurele inbedding van de artistieke vor-
ming in het onderwijs weinig concreets 
gebeurd. De huidige beleidsploegen Onder-
wijs en Cultuur stellen momenteel alles in 
het werk om Cultuur in de Spiegel over het 
Vlaamse onderwijslandschap ‘uit te rollen’. 
Niets wijst erop dat zij zich bewust zijn van 
de problematische gevolgen van Cultuur in 
de Spiegel voor de plaats van de kunsten in 
het Vlaamse algemeen vormende onderwijs.

Conclusie

Is de muzische vorming in het Lager 
Onderwijs goed ingebed (de reële problemen 
in de onderwijspraktijk vallen buiten het 
bestek van deze tekst), dan is de situatie in 
het ASO ronduit dramatisch. Het kunsten-
aanbod is er volstrekt ontoereikend en staat 
steeds meer onder druk. De esthetische vor-
ming van de leerling is te zeer verspreid over 
andere vakken (talen, Geschiedenis…) en 
eenmalige projecten. Die situatie biedt geen 
enkele garantie voor een gedegen estheti-
sche opvoeding – zeker als we weten dat er 
in de vele scholen geen of  nauwelijks cul-
tuur- of  kunstcoördinatoren zijn die op de 
leerinhouden kunst en cultuur toezien.
 Aan welke voorwaarden moet dan wel 
worden voldaan om een kwalitatieve esthe-
tische opvoeding te garanderen? Om te 
beginnen moeten de kunstvakken in het 
onderwijs een veel duidelijkere zichtbaar-
heid en een betere, meer uitgebalanceerde 
inhoudelijke invulling krijgen. Daarbij is 
het van het allergrootste belang dat de con-
tinuïteit in het leertraject wordt verzekerd 
en dat jongeren gedurende het volledige 
curriculum, van het eerste tot het laatste 
jaar, met artistieke en esthetische kwesties 
worden geconfronteerd. De kunsten moe-
ten een vaste en onontkoombare plaats ver-
werven, zodat leerlingen gedwongen wor-
den om er zich toe te verhouden. De ene 
leerling zal erdoor worden aangesproken; 
anderen zullen er een hekel aan hebben. 
Voor basisvakken als talen, wiskunde of  
wetenschappen is het niet anders. Nochtans 
is dat voor beleidsvoeders nooit een reden 
geweest om die vakken niet aan te bieden.
 Enkel wanneer het artistieke leergebied 
verplicht wordt ingevoerd en een vaste 
plaats in het volledige curriculum krijgt, 
zullen leerlingen, leraren, schoolbesturen 
en ouders de kunstvakken niet langer als 
speeluurtjes catalogiseren, maar ze daad-
werkelijk ernstig nemen. Zover volg ik de 
ambitie van Cultuur in de Spiegel, dat een 
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs wil 
inrichten.
 Hoe moet het artistieke leergebied wor-
den ingevuld? In de eerste plaats zou er een 
beschouwend én historisch kunstvak moe-
ten komen.35 Een groot deel van de ‘estheti-
sche opvoeding’ in het secundair onderwijs 
is momenteel gebaseerd op de koppeling 

van denken en doen, kunst maken en reflec-
teren over kunst. Actieve kunstbeoefening 
kan zeker een onderdeel zijn van de alge-
mene vorming in het ASO, maar zou in het 
teken moeten staan van het kunstbeschou-
welijke en kunsthistorische, het verwerven 
van inzicht in de kunsten. Voor leerlingen 
die in de eerste plaats zelf  kunst willen 
maken, is er immers het KSO en bestaan er 
ook allerlei buitenschoolse mogelijkheden. 
Vooral het DKO of  deeltijds kunstonderwijs 
heeft een grote knowhow ontwikkeld op het 
vlak van de kunstbeoefening. Daarnaast 
zijn er vele kunsteducatieve of  kunstgerich-
te organisaties en privé-initiatieven die les-
sen, workshops en stages actieve kunstedu-
catie aanbieden. Voor kunstbeschouwing 
en kunstgeschiedenis is dat aanbod er niet: 
op dat vlak blijven jongeren op hun honger 
zitten.
 Het vak moet een goed evenwicht bewa-
ren tussen een intensieve confrontatie met 
kunst (liefst in authentieke situaties als 
musea, theaters, de publieke ruimte…) en 
de reflectie over kunst in klassikaal verband. 
Rechtstreeks contact met het kunstwerk is 
van het allergrootste belang, maar een al te 
eenzijdige nadruk op die directe confronta-
tie dreigt het onderwijs over kunst tot een 
‘uitje’ te degraderen. Voorts moet een der-
gelijk vak aandacht besteden aan de basis-
grammatica’s, de historische dimensie én 
de maatschappelijke context van de kun-
sten. Inzicht in al die aspecten is immers 
noodzakelijk wil men kunstwerken kunnen 
interpreteren en er – tot op zekere hoogte, 
per slot van rekening gaat het om jonge 
mensen – een beargumenteerd kritisch oor-
deel over kunnen uitspreken. Met die baga-
ge op zak zijn jongeren in staat om de kunst-
wereld op een zelfstandige manier te 
verkennen.
 Om een degelijk kunstvak uit te bouwen, 
is er uiteraard nood aan goed gevormde 
vakleraren. Als kunstgangmakers kunnen 
zij de kunsten de plaats in het curriculum 
geven die hun in een echt algemeen vormend 
secundair onderwijs toekomt. Daartoe moet 
het ASO voor leerkrachten met specifieke 
kunsttheoretische en kunsthistorische 
competenties kiezen – net zoals dat voor 
taal- of  wetenschappelijke vakken gebeurt.
 Een adequate artistieke vorming is niet 
alleen voor de algemene vorming van 
belang, maar ook voor het veld van de kun-
sten. Door esthetische opvoeding ernstig te 
nemen, werken we aan een publiek dat op 
een kritische en mondige manier aan de 
kunsten kan participeren. Die weg is veel 
fundamenteler dan de sensibiliseringsacties 
die op gezette tijden door de overheid op 
touw worden gezet om jongeren aan het 
lezen te krijgen of  naar de musea, concert- 
en theaterzalen te lokken. Het is in de eerste 
plaats aan het Algemeen Secundair 
Onderwijs om die vormende taak op zich te 
nemen.36
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Brigitte Dekeyzer studeerde Wijsbegeerte en 
Kunst wetenschappen aan de KU Leuven. Ze 
startte haar carrière als gids voor Antwerpen 
93 en werkte verschillende jaren als freelance 
gids voor allerlei tentoonstellingen. In 1994 
trad ze als studie(traject)begeleider in dienst 
van de KU Leuven. In 2002 promoveerde ze 
met een proefschrift over het Breviarium Mayer 
van de Bergh, een handschrift uit het begin van 
de zestiende eeuw. Nadien werkte ze als postdoc-
toraal medewerker vooral voor Illuminare – 
Studiecentrum voor de middeleeuwse kunst. 
Vanaf  2006 werd ze docent met een dubbele 
taak: lerarenopleider Kunst enerzijds en studie-
begeleider aan het monitoraat van de Faculteit 
Letteren, dat ze van 2008 tot 2011 leidde. Sinds 
haar aanstelling in 2006 is ze de verantwoorde-
lijke vakdidacticus voor de sectie Kunst binnen de 
Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis, Kunst 
en Muziek (SLO GKM). Over die opdracht gaat 
het volgende gesprek.

Dirk Pültau/Koen Van Baelen: Hoe was de 
lerarenopleiding Kunst eraan toe toen jij in 
2006 de verantwoordelijke vakdidacticus werd?
Brigitte Dekeyzer: Ze zat een beetje in het 
slop. De vakken werden door verschillende 
docenten Kunstwetenschappen gegeven, 
maar dat was niet evident omdat zij binnen 
de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen 
al door heel wat andere lesopdrachten en 
onderzoeksprojecten in beslag werden 
genomen. Dus zocht de faculteit naar 
iemand die de lerarenopleiding als core busi-
ness zou kunnen behartigen. Vermits ik 
jaren studiebegeleider Kunstwetenschappen 
was geweest – een job die heel wat raakpun-
ten vertoont met de lerarenopleiding – is die 
taak aan mij toevertrouwd. 
D.P./K.V.B.: Wat heb je aan de opleiding veran-
derd?
B.D.: De lerarenopleiding was helemaal toe-
gespitst op het lesgeven in het secundair 
onderwijs. Dat is opengetrokken. Toen de 
opleiding in 2009 werd vernieuwd en de 
naam Specifieke Lerarenopleiding kreeg, 
deed zich bijvoorbeeld de kans voor om een 
nieuw vak ‘Kunst en publiek’ uit de grond te 
stampen. Het vak richt zich op de volledige 
kunstwereld. Niet alleen het onderwijs, ook 
de museumwereld en alle andere aanbie-
ders van kunsteducatieve programma’s 
komen er aan bod – op termijn is het trou-
wens de bedoeling om ook aandacht te 
besteden aan kunsteducatie op radio en 
televisie. Parallel daaraan heb ik ook het 
stageprogramma uitgebreid. Vroeger liepen 
studenten enkel stage in het secundair 
onderwijs; nu zijn ze verplicht om ook een 
traject te volgen in de publieksbemiddeling 
van musea.
D.P./K.V.B.: Hoe ziet de lerarenopleiding Kunst 
er vandaag uit? 
B.D.: Ze omvat een theoretisch en een prak-
tisch luik. Het theoretisch gedeelte is vierde-
lig. Het eerste deel bestaat uit twee alge-
meen pedagogische vakken: ‘Onderwijs, 
opvoeding en samenleving’ en ‘Leren en 
onderwijzen’, die voor alle SLO-studenten 
van de KU Leuven verplicht zijn. Daarnaast 
volgen de studenten van de lerarenoplei-
ding Kunst drie vakdidactieken (Kunst, 
Muziek én Geschiedenis, samengebracht 
onder de noemer Geschiedenis- kunst- en 
muziekdidactiek), het Seminarie Kunst- en 
Muziekdidactiek (dat de theoretische inzich-
ten van de algemeen pedagogische vakken 
en de vakdidactieken vertaalt naar metho-
des die in concrete lessituaties kunnen wor-
den ingezet), en het vak Kunst & publiek of, 
voor wie het vak al in zijn basisopleiding 
volgde, een ander onderwijsgericht keuze-
vak.
D.P./K.V.B.: Alle specifieke vakken binnen de 
SLO GKM worden dus door de studenten 
Geschiedenis, Kunst én Muziek gevolgd.
B.D.: Neen, enkel de studenten van de SLO 
Kunst en Muziek volgen de drie vakdidactie-
ken; historici hebben de keuze tussen vakdi-
dactiek Kunst of  Muziek. Voor studenten 
Kunstwetenschappen is vakdidactiek 
Geschiedenis nuttig omdat sommigen ook 
Geschiedenis zullen geven in het secundair 

onderwijs. Een kunstwetenschapper is daar 
immers uitstekend voor geplaatst, omdat hij 
in zijn basisopleiding drie historische over-
zichtsvakken heeft gevolgd. Dat studenten 
Kunst ook Muziekdidactiek volgen – en vice 
versa – heeft dan weer met de multidiscipli-
naire inhoud van het vak Esthetica te 
maken, dat door de meeste katholieke ASO-
scholen in de derde graad wordt aangebo-
den. Het vak Esthetica handelt niet alleen 
over beeldende kunst en architectuur, maar 
ook over muziek, en over andere disciplines 
die aan de universiteit jammer genoeg min-
der aan bod komen, zoals dans, film, opera, 
performance… 
D.P./K.V.B.: Waaruit bestaat het praktijkge-
deelte?
B.D.: In de eerste plaats uit stages. Alle stu-
denten lopen stage op school en in de 
publieksbemiddeling van een museum, 
zoals ik al zei. De schoolstages vallen uiteen 
in twee delen. De eerste focust op lessen 
Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie in het 
Kunstsecundair Onderwijs en het Deeltijds 
Kunstonderwijs; de tweede is gericht op de 
lessen Esthetica en Cultuurwetenschappen, 
die in de tweede en derde graad van het 
Algemeen Secundair Onderwijs worden 
georganiseerd. Daarnaast dienen studenten 
ook een cultuurproject uit te werken en een 
onderzoek te verrichten over een onderwijs-
kundige problematiek. Het thema veran-
dert jaarlijks – dit academiejaar is dat bij-
voorbeeld ‘de introductie van de actualiteit 
in de lessen Kunst’.
D.P./K.V.B.: Benader je de bestaande vakken op 
een andere manier dan jouw voorgangers? 
B.D.: Toch wel, ja. Vroeger werden de vakdi-
dactische lessen gegeven vanuit een kunst-
historisch en formalistisch perspectief, 
waarbij vooral formele aspecten (composi-
tie, licht, kleur, lijn, beweging, expressie), 
stijlkenmerken en iconografie aan bod kwa-
men. Zelf  benader ik de vakken meer vanuit 
een kunstbeschouwelijk oogpunt, waarbij 
ik – letterlijk – uitga van een publiek dat 
kunst beschouwt. Met een historische, for-

malistische of  iconografische benadering 
kan je niets zeggen over de manier waarop 
de toeschouwer een kunstwerk ervaart. 
Precies daarom ben ik me gaan toeleggen 
op een semiotische, neuropsychologische 
en psychoanalytische visie waarin het ‘nu’ 
van de kunstervaring een belangrijke rol 
speelt. Ik vind het belangrijk dat studenten 
– en bijgevolg ook de leerlingen waar ze les 
aan zullen geven – over het kunstwerk leren 
praten, dat ze hun persoonlijke ervaringen 
weten te verwoorden en in staat zijn om het 
kunstwerk op grond daarvan te interprete-
ren. Om dat te kunnen, moeten ze beseffen 
dat er meerdere interpretaties zijn en dat de 
betekenis van een kunstwerk niet vaststaat. 
De opleiding Kunstwetenschappen was in 
het verleden sterk op wetenschappelijk veri-
fieerbare, objectieve feiten toegespitst. 
Daardoor hadden de studenten – en sommi-
gen schijnen daar nog altijd last van te heb-
ben – moeite om te aanvaarden dat je kunst-
werken op verschillende manieren kan 
interpreteren, en dat interpretaties altijd 
ook bepaald worden door de context waarin 
je leeft. Dat inzicht probeer ik hen bij te 
brengen. Je zou dus kunnen zeggen dat ik 
het besef  van de onvermijdelijkheid én rela-
tiviteit van de interpretatie in de lerarenop-
leiding heb binnengebracht.
D.P./K.V.B.: Het probleem is dat het kunsthis-
torische aspect in het secundair onderwijs hele-
maal door de kunstbeschouwelijke benadering 
is weggedrukt. Uit gesprekken met leraren 
esthetica blijkt dat leerlingen in het ASO geen 
enkel besef  (meer) hebben van de kunstgeschie-
denis. Ze zijn niet in staat kunstwerken in de 
tijd te plaatsen.
B.D.: Ja, dat is een serieus probleem, dat ove-
rigens evengoed speelt aan de universiteit. 
Ook daar is de kunsthistorische kennis sterk 
afgenomen. Vroeger kregen de studenten 
grote hoeveelheden kunsthistorische cur-
sussen te verwerken en werden de verschil-
lende periodes over aparte vakken verdeeld, 
zodat ze grondig en gedetailleerd besproken 
konden worden. Vandaag is de zuiver kunst-

historische kennis in het eerste jaar beperkt 
tot drie introducerende vakken Geschiedenis 
van de beeldende kunst en architectuur: 
van de middeleeuwen tot 1600, van 1600 
tot 1860, en van 1860 tot vandaag. Als je 
weet dat aan elke periode maximaal 26 les-
uren kunnen worden besteed, dan besef  je 
dat de kennis van de studenten relatief  
beperkt blijft. Gelukkig komen daar in het 
tweede en derde jaar nog enkele overzichts-
vakken bovenop: Kunst van de oudheid, 
Byzantijnse kunst, Toegepaste kunsten en 
design, en Kostuum en modegeschiedenis. 
Dat het streven naar een zo volledig moge-
lijke kennis werd losgelaten, heeft voor een 
deel te maken met de, overigens terechte, 
kritieken op de kunsthistorische canon. De 
afgelopen decennia is men de canon steeds 
meer gaan beschouwen als een machtsin-
strument dat vooral dient om grote delen 
van de kunstproductie in het verleden weg 
te moffelen en alleen datgene over te hou-
den wat het ‘culturele establishment’ welge-
vallig is. Bovendien is de wereld – en dus ook 
de kunstwereld en onze blik op de kunstge-
schiedenis – zo ontzettend veel breder en 
globaler geworden. Daardoor is het kunst-
historische totaalbeeld, dat op de canon 
steunt, beginnen af  te brokkelen. Als je de 
canon openbreekt en de kunst bijvoorbeeld 
niet alleen meer vanuit een westers perspec-
tief  bekijkt, kom je tot het besef  dat je alleen 
nog fragmenten van de mondiale kunstge-
schiedenis kan kennen. Een volledige kunst- 
en cultuurhistorische Bildung is onmogelijk 
geworden. Toch mag dat ons er niet van 
weerhouden om een zo ruim mogelijke ken-
nis na te streven. Ik voel er veel voor om de 
notie van een kunsthistorische Bildung te 
heractualiseren, weliswaar in het besef  dat 
de droom van het ultieme totaalbeeld 
onmogelijk en problematisch is geworden.
D.P./K.V.B.: Moet de conclusie dan niet zijn dat 
de kunsthistorische dimensie zowel in de lera-
renopleiding als in het secundair onderwijs – en 
voeg de universiteit er ook maar aan toe – aan 
herwaardering toe is?
B.D.: In principe wel, maar de realiteit is dat 
wij studenten voorbereiden op lesopdrach-
ten in de tweede en derde graad van het 
actuele secundair onderwijs en dat de mees-
te vakken kunstbeschouwelijk zijn opgevat. 
Enkel in het Kunstsecundair Onderwijs 
(KSO), het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) 
en de richting Toerisme van het Technisch 
Secundair Onderwijs (TSO) wordt nog een 
echt kunsthistorisch vak aangeboden. Het 
Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) gaat 
ervan uit dat leerlingen in het vak 
Geschiedenis een chronologisch overzicht 
van de stijlperiodes krijgen dat hen in staat 
stelt om kunstwerken in een bepaald tijd-
perk te situeren. Jammer genoeg is dat puur 
theorie. In de praktijk moeten de leraren 
Geschiedenis zo veel stof  behandelen – poli-
tieke, sociaal-economische, religieuze en 
algemeen culturele geschiedenis – dat ze 
nauwelijks aan kunst toekomen. Bovendien 
zijn ze er niet voor opgeleid. Vroeger waren 
historici verplicht om meerdere kunsthisto-
rische overzichten te volgen, nu worden die 
vakken enkel nog als keuzevak aangebo-
den. Het gevolg is dat leraren Geschiedenis 
de kunsten, zeker die van de twintigste en 
eenentwintigste eeuw, nauwelijks kennen 
en waarderen – terwijl zij in het leerplan 
Esthetica nochtans centraal staan. Een van 
de invalshoeken van het leerplan Esthetica 
is bijvoorbeeld ‘Hoogtepunten en breuklij-
nen in de kunst van de 20e eeuw’.
D.P./K.V.B.: Kunstwetenschappers zijn 
geschoold in de beeldende kunst, maar die vormt 
maar een klein onderdeel van het vak Esthetica. 
Zoals je al aangaf  wordt van de leerkrachten 
verwacht dat ze ook dans, film, muziek… in hun 
lessen aan bod laten komen, disciplines waar ze 
misschien niet of  nauwelijks in thuis zijn. Hoe 
bereiden jullie de studenten daarop voor?
B.D.: Ik raad hen aan om te vertrekken van-
uit datgene wat ze kennen en van daaruit 
verbanden te leggen met disciplines waar ze 
minder mee vertrouwd zijn. Ben je als 
kunstwetenschapper opgeleid, dan zal je 
natuurlijk eerder de nadruk leggen op de 
beeldende kunsten. Maar vanuit het beeld 
kan je ook de relatie leggen met andere dis-
ciplines. Je kunt zo bij film en muziek 

Thomas Struth

Louvre 2, Paris, 1989

Bildung heractualiseren
Gesprek met Brigitte Dekeyzer over de Specifieke Lerarenopleiding Kunst aan de KU Leuven
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Els Desmedt (°1965) studeerde musicologie en 
filosofie aan de Universiteit Gent, en geeft sinds 
1990 les in diverse Academies Muziek, Woord 
en Dans van het Deeltijds Kunst onderwijs. 
Eerst gaf  ze Muzikale Cultuur, daarna en tot op 
vandaag Muziek geschiedenis. Sinds 2002 
werkt ze ook in het Algemeen Secundair 
Onderwijs (ASO) en geeft ze Esthetica aan de 
richtingen Latijn-Talen en Humane Talen 
(derde graad) van het Koninklijk Atheneum 
Voskens  laan te Gent. Over die laatste lesop-
dracht gaat het volgende gesprek.

Dirk Pültau/Koen Van Baelen: Kun je iets 
vertellen over het Atheneum Voskenslaan op het 
moment dat jij er aan de slag ging? In welke 
omstandigheden vatte jij je lesopdracht aan? 
Els Desmedt: Er was niets: geen handboe-
ken, geen vast lokaal. De eerste tijd moest ik 
van de ene naar de andere klas verhuizen. 
Ik beschikte niet over een beamer of  diapro-
jector. Er werd van mij verwacht dat ik het 
– onder meer – over beeldende kunst zou 
hebben, maar ik kon niets laten zien! Ik 
besloot dan maar om boeken naar de klas 
mee te brengen en ze te laten rondgaan. Eén 
keer, toen ik de David van Michelangelo 
wilde bespreken, heb ik een jongen verzocht 
om vooraan in de klas als ‘David’ te poseren. 
Zeer grappig, maar natuurlijk ook een beet-
je pijnlijk dat ik mijn toevlucht tot dit soort 
creatieve oplossingen moest nemen. Na een 
tijdje kreeg ik gelukkig een eigen lokaal mét 
beamer, maar het begin van mijn lesop-
dracht is moeizaam verlopen. 
D.P./K.V.B.: Jouw school koos er wel voor om het 
– niet verplichte – vak Esthetica aan te bieden…
E.D.: Ja, maar dat moet je relativeren. Het 
vak Esthetica wordt op het Atheneum 

Voskenslaan enkel aangeboden in de rich-
tingen Latijn-moderne talen en Humane 
Wetenschappen-talen. Alle andere richtin-
gen – waaronder Grieks-Latijn, Grieks-
wetenschappen, Latijn-wetenschappen, 
Latijn-wiskunde, Economie-moderne talen, 
Economie-wetenschappen… – blijven volle-
dig van Esthetica verstoken. Je kan met 
andere woorden net zo goed stellen dat het 
Atheneum een negatieve keuze maakt: het 
kiest ervoor om het vak in deze richtingen 
niet aan te bieden. Vier uur Esthetica op een 
grote school met een populatie van 1300 
leerlingen, dat is uiteindelijk bitter weinig.
D.P./K.V.B.: Esthetica is een multidisciplinair 
vak. De bedoeling is dat zowel beeldende kunst, 
architectuur en design, als dans, film en mode 
worden behandeld. Om dat allemaal aan bod te 
laten komen op één uurtje per week…
E.D.: Dat is onmogelijk, inderdaad. Volgens 
de leerplannen moet je de leerlingen van 
elke kunsttak laten ‘proeven’: een beetje 
fotografie, een beetje film, architectuur, 
design, schilderkunst… Het is dus niet de 
bedoeling dat je heel erg diep op de zaken 
ingaat, al probeer ik dat wel te doen.
D.P./K.V.B.: Hoe pak je dat aan?
E.D.: Door scherpe keuzes te maken en bij-
voorbeeld een volledige les aan één welge-
kozen kunstwerk te besteden. Daarbij pro-
beer ik de leerlingen vooral zin te geven in 
kunst. 
D.P./K.V.B.: Kan je een voorbeeld geven?
E.D.: Een van mijn lessen gaat over het utopi-
sche in de muziek van Beethoven. Op welke 
manier vertolkt Beethoven de utopie van de 
Franse Revolutie, zo luidt de kernvraag van 
die les. Natuurlijk laat ik Beethovens negen-
de symfonie dan horen en leg ik uit wat er in 
dat stuk gebeurt, hoe het in elkaar zit. 
Daarnaast laat ik echter ook fragmenten uit 
films over Beethoven zien, zoals Copying 
Beethoven of  Immortal Beloved, waarbij ik 

zoveel mogelijk voor stukken kies die bij de 
inhoudelijke inzet van mijn les aansluiten. 
In de film Immortal Beloved, bijvoorbeeld, 
vlucht de jonge Beethoven weg van zijn 
tirannieke vader om op te gaan in een mooi-
ere wereld, door het kijken naar de sterren. 
Op dat moment weerklinkt het bekende Ode 
an die Freude. Op die manier zorg ik ervoor 
dat de leerlingen geboeid raken en dat er iets 
blijft hangen van wat ik over dienen 
Beethoven vertel, zoals mijn leerlingen hem 
plegen te noemen. 
D.P./K.V.B.: Houdt die aanpak niet het gevaar 
in dat het onderwerp in het luchtledige blijven 
hangen? Om een kunstwerk te begrijpen, moet 
je het in zijn historische context plaatsen… 
E.D.: Ja, en daar is amper ruimte voor. Het 
vak is te breed en te alomvattend om histori-
sche lijnen te trekken. Bovendien wordt een 
historiserende benadering vandaag expli-
ciet afgeraden. Tegenwoordig – en dat was 
al zo toen ik begon – zweert men bij een 
modulaire aanpak, waarbij je los van elke his-
torische context op diverse onderwerpen of  
‘items’ ingaat en – via allerlei thematische 
bruggetjes – van het ene naar het andere 
kunstwerk overspringt. Je kan die verschui-
ving heel goed aflezen aan de handboeken 
die voor het vak werden of  worden gebruikt. 
Het oude handboek Van Altamira tot heden, 
een klassieker die tientallen herdrukken 
kende, is nog helemaal historisch-chronolo-
gisch opgebouwd. Die chronologische lei-
draad ontbreekt in de nieuwere leerboeken 
volledig. Uiteenlopende kunstwerken uit de 
meest diverse kunsthistorische periodes 
worden er aan elkaar gekoppeld, waarbij 
niet de historische periodes, maar allerlei 
thema’s – bijvoorbeeld ‘kunst als politiek 
pamflet’, ‘schoonheid in de kunst’, ‘het 
lichaam in de kunst’… – als bindmiddel fun-
geren. Het is totaal niet meer de bedoeling 
dat je kunsthistorische overzichten geeft. 

Het kunsthistorische is zelfs bijna taboe. 
D.P./K.V.B.: Hoe ga je daarmee om?
E.D.: Door voet bij stuk te houden en histori-
sche context toe te voegen waar ik het nodig 
vind, hoe moeilijk en ‘ongewenst’ dat ook is. 
Als je Beethoven wil uitleggen, dan heb je 
Haydn en Mozart nodig – zij hebben de vor-
men ontwikkeld waarmee Beethoven werkt 
– en dus vertel ik iets over Haydn en Mozart, 
en over hoe Beethoven zich tot hen ver-
houdt. Ik smokkel kleine historisch 
deeloverzichtjes in mijn lessen binnen. 
Regelmatig vraag ik aan de leraren Geschie-
denis van de school om mij de tijdslijn door 
te spelen waarmee zij hun lessen ondersteu-
nen. Die kan ik dan gebruiken om de kunst-
werken die ik bespreek in de tijd te situeren. 
Maar het blijft behelpen. De ironie is boven-
dien dat de leerplannen Esthetica van het 
ASO in het verleden onderwerpen sugge-
reerden die je met een modulaire aanpak 
onmogelijk kan belichten en die nadrukke-
lijk vragen om een historisch perspectief. 
Het leerplan uit het eerste jaar dat ik in het 
ASO lesgaf  – vandaag zijn er geen leerplan-
nen meer in het Gemeenschapsonderwijs! – 
stelde bijvoorbeeld voor om het onderwerp 
‘postmodernisme’ aan bod te laten komen. 
Het is zonneklaar dat je de geschiedenis van 
het modernisme moet kennen om uit te leg-
gen wat postmodernisme is, maar dat wordt 
onmogelijk gemaakt door de aanpak die in 
dezelfde leerplannen en via de handboeken 
wordt gepromoot. Weet je wat ik zo leuk 
vind aan lesgeven in het Deeltijds Kunst-
onderwijs? In mijn cursus Muziekgeschie-
denis van het DKO is er wél ruimte voor his-
torische diepgang. Daar krijg ik wél de 
ruimte om Haydn, Mozart én Beethoven uit 
te leggen, en die componisten in een brede 
historische ontwikkeling te plaatsen. 
Heerlijk! Maar ik geef  ook graag les in het 
ASO en ik aarzel niet om tegen de stroom op 

‘Esthetica, een buitenbeentje’
Gesprek met Els Desmedt, leerkracht Esthetica

terechtkomen, maar ook bij enscenering en 
dus bij theater en architectuur. Je bent als 
leraar Esthetica vaak een even grote leek als 
je leerlingen, maar dat is ook boeiend, 
omdat je van alles kan ontdekken. De 
bestaande handboeken kunnen daarbij een 
hulpmiddel zijn, maar de meeste leraren 
maken hun lesinhouden liever zelf  – ook al 
omdat de bestaande handboeken niet van 
de beste kwaliteit zijn.

D.P./K.V.B.: De leraren Esthetica hebben veel 
vrijheid om hun lessen vorm te geven. Er 
bestaan zelfs geen eindtermen voor het vak.
B.D.: Nee, en daaruit kan je afleiden dat de 
overheid het belang van Esthetica niet echt 
hoog inschat. De enige toetssteen ervoor 
zijn de vakoverschrijdende eindtermen, de 
VOETen, waar elke leraar rekening mee 
moet houden. Iedereen moet bijvoorbeeld 
iets doen rond sociale aspecten of  de kli-

maatopwarming. Ook als leraar Esthetica 
moet je in principe aan die VOETen beant-
woorden, wat concreet wil zeggen dat je 
kunstwerken niet alleen als objecten mag 
behandelen, maar dat je ze moet ‘laten 
leven in de maatschappij’. Dat kan je bij-
voorbeeld doen door een impressionistisch 
werk waarop een fabrieksschouw staat 
afgebeeld, vanuit een ecologische insteek te 
benaderen.
D.P./K.V.B.: Een leerkracht vertrouwde ons toe 
dat zij in de twaalf  jaar waarin zij Esthetica 
geeft nooit inspectie over de vloer kreeg. Heeft 
dat ook te maken met het feit dat er voor het vak 
geen eindtermen bestaan?
B.D.: De scholen moeten inderdaad enkel 
kunnen aantonen dat zij van de VOETen 
werk maken. Bijgevolg heeft het voor de 
inspectie weinig zin om de lessen Esthetica 
bij te wonen. Vergeet niet dat het vak niet 
tot de basis- of  optievakken behoort, maar 
door de scholen vrij in de complementaire 
keuzeruimte kan worden geprogrammeerd.
D.P./K.V.B.: De VOETen zijn erg vaag. 
Leerplannen Esthetica zijn er in GO! en het 
OVSG de laatste jaren ook al niet meer.
B.D.: Ja, enkel het KOV heeft nog een leer-
plan Esthetica. Daarnaast zorgen de 
VOETen weliswaar voor een referentieka-
der, maar het is inderdaad heel gemakkelijk 
om te beweren dat je werk maakt van die 
vakoverschrijdende eindtermen. Toch pro-
beer ik de studenten duidelijk te maken dat 
zij de VOETen serieus moeten nemen en een 
poging moeten doen om kunstobjecten in 
de klas ‘tot leven te wekken’ door ze niet lou-
ter als objecten uit het verleden te beschou-
wen. Niet dat ik ervoor pleit kunst op een 
puur instrumentele manier in te zetten, wel 
integendeel. Ik benadruk steeds weer dat 
het een ‘en-en’-verhaal moet zijn.
D.P./K.V.B.: De rol van de overheid met betrek-
king tot de kunstvakken in de tweede en derde 
graad beperkt zich dus tot een paar zeer alge-

meen geformuleerde VOETen. Bovendien 
mogen we – zo blijkt uit jouw tekst in dit num-
mer – niet veel goeds verwachten van het beleid. 
B.D.: Het beleid heeft nooit bijzonder veel 
gedaan voor de kunsten. Het aantal uren 
Esthetica is in het secundair onderwijs nooit 
erg groot geweest, en de laatste jaren is er 
zelfs sprake van een systematische afbouw. 
Niets wijst erop dat het beleid zich daar zor-
gen over maakt.
D.P./K.V.B.: Wordt er vanuit het veld dan geen 
georganiseerde actie ondernomen?
B.D.: Nauwelijks. De vzw Muzes, een vak-
vereniging voor leraren en andere betrok-
kenen bij het onderwijs in de kunst- en cul-
tuurvakken, doet momenteel pogingen om 
een drukkingsgroep onder leerkrachten 
Esthetica te vormen, maar dat komt amper 
van de grond. Ik vraag me echt af  hoe dat 
komt.
D.P./K.V.B.: Misschien heeft het te maken met 
de erg uiteenlopende ‘profielen’ van de leraren. 
Een vak als Esthetica wordt niet enkel gegeven 
door Kunstwetenschappers, maar ook door 
leraren Geschiedenis of  Nederlands. Die hebben 
misschien toevallig nog een uurtje nodig om tot 
een volwaardig uurrooster te komen… Het is 
allicht niet evident om zo’n heterogene groep tot 
solidaire actie te bewegen.
B.D.: Inderdaad. Voor een aantal leraren is 
het vak Esthetica niet hun core business. 
Tegelijk zie ik bij de leraren die Kunstweten-
schappen studeerden ook weinig engage-
ment.  Misschien zijn ze gewoon te individu-
alistisch ingesteld, zoals zoveel mensen in 
de kunstwereld? In ieder geval, als iedereen 
op zijn eilandje blijft zitten, dan zal er nooit 
iets veranderen. Meer zelfs, als er niet snel 
tot actie wordt overgegaan, zal het vak 
Esthetica over enkele jaren niet meer 
bestaan. 

Transcriptie: Wim Lievens

Thomas Struth

Museo del Prado 4, Madrid, 2005
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te roeien. Ik zou het doodzonde vinden dat 
leerlingen het Secundair verlaten zonder 
enig kunsthistorisch besef.
D.P./K.V.B.: Een ander probleem hangt met het 
multidisciplinaire karakter van het vak samen. 
Jij bent opgeleid als musicologe en je hebt daar-
naast aan projecten rond moderne beeldende 
kunst meegewerkt. Je bent dus goed geplaatst, 
maar geen enkele leraar heeft alle disciplines in 
de vingers, ook jij niet. 
E.D.: Dat klopt. Over film weet ik bijvoor-
beeld relatief  weinig.
D.P./K.V.B.: Hoe los je dat op?
E.D.: Ik kies voor films die ik goed ken en 
waar ik een persoonlijke band mee heb. En 
ja, ik durf  al eens vaker op een handboek 
terug te vallen. Is dat erg? Ik denk het niet. 
Per slot van rekening leid ik geen professio-
nele kunsthistorici op. De ambities van het 
vak zijn relatief  bescheiden. 
D.P./K.V.B.: De school is niet verplicht om voor 
een complementair vak als Esthetica een exa-
men in te richten, maar ze kan er wel voor kie-
zen om dat te doen. Hoe gaat het er bij jullie aan 
toe?
E.D.: Ik mag van de directie beslissen wat ik 
doe. En ik kies ervoor om een examen af  te 
nemen, ook al besef  ik dat het eindresultaat 
tijdens de deliberatie niet meetelt, aange-
zien het slechts om een complementair vak 
gaat dat niet verplicht moet worden inge-
richt door de school. 
D.P./K.V.B.: Hoe is jouw examen opgevat?
E.D.: Het bestaat uit twee delen, die elk goed 
zijn voor de helft van de punten. Het eerste 
deel omvat een creatieve oefening. Ik vraag 
de leerlingen bijvoorbeeld om een creatieve 
herinterpretatie te maken van de Romantiek, 
waarbij ze zelf  het medium mogen kiezen – 
film, fotografie, een tekening of  een schilde-
rij, het maakt niet uit. Bij zo’n opdracht krij-
gen ze een vrijheid die ze niet gewoon zijn in 
het ASO en die voor sommigen zelfs con-
fronterend en verontrustend kan zijn. Het 
artistieke niveau van die proef  vind ik daar-
bij van ondergeschikt belang. Ik ben tevre-
den als ik het gevoel heb dat de leerlingen 
een zoekproces hebben doorgemaakt. 
D.P./K.V.B.: Eigenlijk ga je met die opdracht in 
tegen het louter beschouwelijke karakter van 
het vak, en zoek je aansluiting bij de – deels 
actief-creatieve, deels beschouwelijke – vakken 
Muzikale Opvoeding en Plastische Opvoeding 
uit de lagere graden van het ASO.
E.D.: Ja, en dat is een bewuste keuze. Ik denk 
dat jongeren óók – of  misschien wel des te 
meer – op latere leeftijd de behoefte hebben 

om zich uit te drukken, zeker in een tijd 
waarin de nadruk steeds meer ligt op het 
ontwikkelen van ‘gerichte’ – economisch 
inzetbare – competenties. Vaak ervaren zij 
die nood ook zelf. Vorig jaar zaten er in mijn 
klas twee leerlingen die er door toedoen van 
mijn creatieve examenopdrachten als het 
ware opnieuw aan ‘herinnerd’ werden dat 
ze altijd al verzot waren geweest op tekenen 
– ze waren dat in de tussentijd gewoon ‘ver-
geten’. Vooral in het Gemeenschapsonderwijs 
zou men meer inspanningen mogen doen 
om in de latere jaren ruimte te scheppen 
voor creativiteit. 
D.P./K.V.B.: Waaruit bestaat het tweede deel 
van het examen? 
E.D.: Dat is schriftelijk opgevat. Ik vul het op 
wisselende manieren in. Soms bestaat de 
opdracht erin een schilderij te bespreken en 
historisch te situeren. Of  ik toon de leerlin-
gen één kunstwerk – een foto, een schilde-
rij… – en ik vraag hen expliciet om er zeer 
lang naar te kijken en er zoveel mogelijk uit 
te halen. Daarbij kunnen ze gebruikmaken 
van de hulpvragen in een kijkwijzer, zoals 
‘welke ritmische patronen herken je?’, ‘wor-
den er complementaire kleuren gebruikt?’… 
Ik vind het uiterst belangrijk dat ze daar de 
tijd voor nemen, dat ze leren om bij een 
kunstwerk stil te staan. Ik wil die trage aan-
dacht stimuleren. Daarbij formuleer ik de 
opdracht bewust zo algemeen mogelijk 
omdat ik wil dat de leerlingen het kunst-
werk met open vizier tegemoet treden en de 
onzekerheid die met die confrontatie 
gepaard gaat aan den lijve ervaren. Eerlijk 
gezegd kan ik er ontzettend veel plezier aan 
beleven om die jongelui zo lang naar één 
beeld te zien turen. Het is voor jongeren in 
deze flitsende wereld heel moeilijk om tijd 
en aandacht voor iets op te brengen, maar 
het is van kapitaal belang dat ze dat leren.
D.P./K.V.B.: En wat verwacht je in dit deel van 
de leerlingen? Dat ze toetsbare feiten ophoesten 
of  hun eigen interpretatie geven? Anders 
gezegd, hoe ga je om met de – bij kunst o zo 
moeilijke – balans tussen objectiveerbare feiten 
en subjectieve interpretatie?
E.D.: Als de leerlingen een bepaalde stijl of  
een bepaald schilderij in de tijd moeten situ-
eren, dan verwacht ik een objectief  ant-
woord. Maar bij de meer beschouwende 
oefening die ik zonet schetste ligt dat 
natuurlijk anders. In zulke gevallen zeg ik er 
altijd heel duidelijk bij: Opgepast, hier kan je 
fouten maken. Je kan verkeerd kijken. De leer-
lingen hebben het erg moeilijk om dat te 

aanvaarden. Ze staan vaak erg afwijzend 
tegenover de gedachte dat je óók ‘juist’ of  
‘fout’ kan zitten als het over kunst gaat, en 
dat leidt weleens tot discussies. ‘Maar 
mevrouw, dat is toch mijn eigen mening!’: 
hoe vaak krijg ik dat niet te horen als ik hen 
op fouten tracht te wijzen. 
D.P./K.V.B.: We leven in een tijd van menin-
kjes: elke mening is evenveel waard, zeker in het 
geval van de kunst… 
E.D.: Vreselijk! Voor mijn leerlingen is iets 
mooi of  lelijk, daarmee is de kous af. 
Argumenteren vinden ze overbodig. Ze 
kunnen zich dan ook nauwelijks voorstellen 
dat je je in kunst kan verdiepen, dat je erover 
kan lezen en er systematisch onderzoek 
naar kan doen. Ze accepteren niet dat de 
geïnformeerdheid en de grondigheid waar-
mee je het kunstwerk observeert en bestu-
deert, medebepalend is voor de ‘kwaliteit’ 
van je interpretatie en dat die nooit steek-
houdend kan zijn als je je huiswerk niet hebt 
gemaakt. Dat is misschien wel een van de 
grootste problemen waar ik mee te maken 
krijg.
D.P./K.V.B.: En wat doe je daartegen?
E.D.: Twee dingen. Enerzijds ga ik altijd met 
hen in dialoog. Ik probeer te begrijpen 
waarom ze iets goed of  slecht vinden, ik 
tracht ‘redenen’ en zo mogelijk ‘argumen-
ten’ voor hun esthetisch oordeel boven 
water te krijgen. Op die manier worden zij er 
zich hopelijk van bewust dat dat oordeel op 
premissen stoelt die niet louter subjectief  
zijn. Anderzijds probeer ik hen op de moge-
lijkheid van een andere – meer gesteunde – 
interpretatie te wijzen, door bijvoorbeeld te 
tonen wat ze over het hoofd hebben gezien. 
Ook het langdurige kijken tijdens het exa-
men waarover ik het net had, is een manier 
om hen ervan bewust te maken dat een 
meninkje niet volstaat. 
D.P./K.V.B.: En werkt dat?
E.D.: Ja, eigenlijk wel. Ik maak me althans 
sterk dat het merendeel van de leerlingen 
mettertijd inziet dat kunst een studieobject 
kan zijn, of  anders gezegd, dat kunst een 
serieuze zaak is – daar gaat het me namelijk 
om.
D.P./K.V.B.: Tot slot: hoe wordt het vak gewaar-
deerd door de directie, door collega’s, leerlingen, 
ouders? 
E.D.: Mijn vorige directeur vergeleek de 
complementaire vakken – zoals Esthetica – 
met ‘bloemschikken’. Dat laat aan duidelijk-
heid niets te wensen over! De huidige direc-
teur staat er wel voor open, heb ik de indruk, 

al is het misschien overdreven te stellen dat 
hij er nadrukkelijk voor kiest – hij had het 
aantal uren Esthetica bij zijn aanstelling 
immers ook kunnen optrekken en daar 
heeft hij kennelijk niet aan gedacht. Maar 
hij gaat gelukkig niet zonder meer mee in de 
economische logica die stelt dat alle kennis 
moet ‘opbrengen’. Hij vindt het goed dat er 
een vak bestaat waarin leerlingen eens ‘op 
een andere manier naar de dingen kunnen 
kijken’. De leerlingen houden van Esthetica, 
denk ik. Ze appreciëren de totaal andere 
aanpak van het vak. Ze ervaren bij mij een 
vrijheid die ze elders niet krijgen. Ook heel 
wat collega’s staan er positief  tegenover. 
Een wiskundeleraar op de school organi-
seert buiten de lessen uitstappen, naar jazz- 
en klassieke concerten, dansvoorstellingen 
enzovoort. Ik speel daar op in en stimuleer 
de leerlingen om zoveel mogelijk van zijn 
activiteitenprogramma mee te pikken. 
Binnen de school heb ik dus geen reden tot 
klagen. Alleen van de ouders hoor ik eigen-
lijk niets. Op de jaarlijkse contactmomenten 
heeft nog geen enkele ouder mij over het 
vak Esthetica aangesproken.
D.P./K.V.B.: Wat is jouw globale indruk over de 
toekomst van het vak? 
E.D.: Daar ben ik niet zo optimistisch over. 
Ik heb de indruk dat de legitimiteit van het 
vak in de Vlaamse onderwijscontext steeds 
meer afbrokkelt. Dat geldt zeker voor het 
Gemeenschapsonderwijs, waar Esthetica 
traditioneel minder sterk staat; maar ook in 
het katholieke onderwijs wordt het vak 
steeds meer in vraag gesteld – dat hoor ik 
onder meer van mijn man, die directeur is 
van een katholieke school in Antwerpen. 
D.P./K.V.B.: De Vlaamse Overheid startte enke-
le jaren geleden met het project Cultuur in de 
Spiegel Vlaanderen, dat cultuur meer aanwezig 
moet maken in het onderwijs. De grondgedach-
te is dat ‘cultuur’ – want over kunst gaat het 
niet meer – zo’n beetje in alle vakken zou wor-
den geïntegreerd.
E.D.: Ik geloof  niet in zo’n homeopathisch 
verdund esthetica- of  cultuuronderwijs. 
Hoe ga je verifiëren of  leerkrachten die cre-
atieve, artistieke of  culturele dimensie seri-
eus nemen? 
D.P./K.V.B.: In principe zou dat moeten gebeu-
ren via de zogenaamde vakoverschrijdende ter-
men (VOETen). Die zijn in 1997 ingevoerd en 
omvatten in hun huidige versie ook één eind-
term over kunst: ‘Kunstgerelateerde cultuurex-
ploratie als onderdeel van een sociale identiteit, 
sociale interactie en maatschappelijke partici-
patie. Door bewust om te gaan met kunst, 
media en erfgoed vat krijgen op zowel individu-
ele als sociale leerprocessen, is hierbij de bood-
schap.’
E.D.: De VOETen lijken me een erg zwak en 
vaag controle-instrument. Leerkrachten 
kunnen in hun jaarplan gewoon aankrui-
sen aan welke vakoverschrijdende eindter-
men ze aandacht hebben besteed. Ze hoe-
ven dat niet te verantwoorden en kunnen de 
desbetreffende ‘verplichting’ dus makkelijk 
negeren. Zelf  hoef  ik me ook niet uitgebreid 
te verantwoorden, te meer omdat de onder-
wijsinspectie nooit enige belangstelling 
heeft betoond voor mijn vak. In de twaalf  
jaar dat ik het geef  heb ik nog geen enkele 
inspecteur over de vloer gekregen. Meer 
zelfs, een inspecteur fluisterde me ooit toe 
dat ik op beide oren kon slapen: ik zou nooit 
worden gecontroleerd! Is dat het officiële 
beleid? Ik weet het niet. Ik vind het best aan-
genaam, al zal het ook wel veel misbruiken 
met zich meebrengen.
D.P./K.V.B.: Als je weet dat het vak Esthetica 
vaak gegeven wordt door leerkrachten die geen 
Kunstwetenschappen gestudeerd hebben, is 
inspectie allicht niet overbodig.
E.D.: Dat mag je wel zeggen.
D.P./K.V.B.: Conclusie: de ‘esthetische opvoe-
ding’ van onze jongeren hangt helemaal af  van 
de goodwill van de scholen en van de individuele 
leerkrachten, als die er zijn tenminste. 
E.D.: Ik zal jullie een anekdote vertellen die 
me werd toevertrouwd door een collega, 
een heel toegewijde kunsthistoricus die al 
zo’n dertig jaar Esthetica geeft. Tijdens de 
deliberaties op zijn school gebeurt het soms 
dat een leerling voor een zogenaamd 
belangrijk vak – bijvoorbeeld Economie in 
de richting Economie-Talen – een paar per-
centjes tekortkomt. Wat doet men dan? Men 
gaat die punten bij het vak Esthetica halen! 
Je ziet, het is een speciaal vak, Esthetica, een 
buitenbeentje.

Transcriptie: Wim Lievens

Thomas Struth

Hermitage 5, St. Petersburg, 2005



De Witte Raaf  – 184 / november – december 2016 12

GALERIE ONRUST
19/11–24/12 
Opening: 19/11, 16:00–18:00 
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus  
met teksten van Moniek Peters en Benjamin Roth.  

EXPLODED VIEW
Benjamin Roth

25/11–27/11

AMSTERDAM ART WEEKEND

GALERIE RON MANDOS
25/11–07/01 

LOOKING FOR LANGSTON  
Isaac Julien

14/01–18/02 
Curator: Paul Kooiker

Boris Mikhailov & Jan Hoek

REUTEN GALERIE
26/11–23/12 
Casper Verborg ontvangt de Sieger White Award 2016  
van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Casper Verborg: schilderijen
14/01–20/02 

BOOGIE WOOGIE RHYTHM SECTION
Celebration of the centennial of De Stijl. 
Schilderijen, beelden en videowerken 
van art collective:  
www.rhythmsection.de

SLEWE GALLERY
25/11–27/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
t/m 17/12 

WORKS ON PAPER
Callum Innes, Dan Walsh, 
Ian Davenport, Paul Drissen, 
Steven Aalders

14/01–25/02 

INNER SPACE OUTER SPACE II
Michael Jacklin

GALERIE VAN GELDER
t/m 23/11 
in GvG

ATOMES CROCHUS
Voebe de Gruyter

in AP

DE TOEKOMST LIGT IN ZEE
Stijn Verhoeff

25/11–08/01 
Opening: 25/11,12:00–20:00 
Tijdens Amsterdam Art Weekend 2016 is de galerie open  
op zaterdag 26/11 en zondag 27/11: 11:00–18:00 
in GvG

VOORRAAD
Klaas Kloosterboer

in AP 
Curator: Vincent van Velsen

Nickel van Duijvenboden
14/01–22/02 
Opening: 14/01, 17:00–19:00 
in GvG

Kimball Gunnar Holt
in AP 
Curator: Vincent van Velsen

Hana Miletić

WITTEVEEN VISUAL 
ART CENTRE
05/11–26/11  

POËZIE VAN DE DINGEN
Maurice Bogaert, Marie José Hoeboer, 
Studio Makkink & Bey, Maurice van Tellingen 
(gastcurator)

05/11–26/11  

VERSTROOID LICHT (DOOR KUNST ON LOCATION)
Henric Borsten, Johan Claassen, Vincent Hamel,
Dorien Melis, Henri Plaat en Marc de Roover

02/12–18/12   

TIME ENCIRCLED
Rody Luton

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
22/10–03/12

STAY
Charlotte Dumas

25/11–27/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
10/12–11/02

Stephen Wilks

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

woe–zat, 12:00–18:00 
www.ronmandos.nl

Prinsengracht 510  
020.620.75.37 
065.582.87.05 

woe–zat: 13:00–18:00 
www.galeries.nl/reuten

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com

Konijnenstraat 16 A 
020.623.96.84 

di–za: 12:00–18:00 
www.witteveenvisualart.nl

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
wo–za: 13:00–18:00 

(en op afspraak) 
www.andriesse-eyck.com
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MARIEKE WENSING

Jaarlijks leggen meer dan dertigduizend 
leerlingen op Nederlandse scholen voor 
voortgezet onderwijs – de pendant van het 
secundair onderwijs in Vlaanderen – eind-
examen af  in een kunstvak. Aan deze exa-
mens kun je aflezen wat jongeren aan het 
eind van het voortgezet onderwijs over 
kunst zouden moeten weten. De examens 
toetsen immers de kennis, inzichten en 
vaardigheden die ze met betrekking tot 
kunst hebben opgedaan. In deze tekst 
bespreek ik de aanpak van de – theoretische 
– examens van de beeldende vakken, waar-
in kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis 
worden getoetst. Deze examens hebben zich 
in de afgelopen decennia op een specifieke 
manier ontwikkeld. Met die evolutie veran-
derde gaandeweg ook het onderwijs in 
kunstbeschouwing/kunstgeschiedenis (kb/
kg) en in de beeldende vakken. Ik zal uitleg-
gen wat deze ontwikkelingen inhouden en 
de problemen aangeven waarmee de kunst-
vakken te maken hadden en hebben. Ik leg 
het accent op de ontwikkelingen in het 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(vwo) en het hoger algemeen vormend 
onderwijs (havo) omdat dit de meest alge-
mene en op ‘bildung’ gebaseerde vormen 
van voortgezet onderwijs zijn in Nederland, 
vergelijkbaar met wat in Vlaanderen het 
Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 
wordt genoemd.1 Het vwo is het hoogste 
niveau: het geeft rechtstreeks toegang tot de 
universiteit. Havo bereidt voor op het hoger 
beroepsonderwijs. Het uitvoerigst ga ik in 
op de ontwikkelingen in kb/kg op havo, 
omdat daar vrijuit geëxperimenteerd kon 
worden met de invulling van het vak kunst-
beschouwing/kunstgeschiedenis.
 Vooraf  dien ik mijn eigen rol in deze 
geschiedenis aan te geven. Aan het eind van 
de jaren zeventig werkte ik als tekendocent 
aan een school die deelnam aan de experi-
menten voor de eindexamens in de expres-
sievakken, waarover dadelijk meer. Ik moest 
kandidaten voorbereiden op de eerste havo-
examens in kunstbeschouwing/kunstge-
schiedenis. Op talloze landelijke bijeenkom-
sten met de programmacommissie voor het 
examenexperiment konden wij als leraren 
destijds actief  meedenken over deze theore-
tische component kb/kg van de beeldende 
vakken. In de jaren tachtig maakte ik deel 
uit van een adviescommissie van docenten 
die, onder leiding van het Centraal Instituut 
voor toetsontwikkeling (Cito), eindexamen-
vragen ontwierp voor kb/kg op vwo-niveau. 
Sinds 1991 ben ik zelf  als toetsdeskundige 
verbonden aan Cito, dat in opdracht van het 
ministerie alle centrale eindexamens voor 
het voortgezet onderwijs in Nederland pro-
duceert. Ik begeleidde daar aanvankelijk de 
theoretische examens kb/kg van de beel-
dende vakken en sta sinds 2000 ook in voor 
de examens in een nieuw, breed kunstvak 
(zie verderop).
 Ik schets eerst de voorgeschiedenis van de 
kunstvakken als examenvak, en ga vervol-
gens dieper in op de aanpak van de examens 
die sinds de jaren zeventig werden afgeno-
men. Tot slot zal ik uitleggen hoe aan het 
eind van de jaren negentig – min of  meer 
onbedoeld – een nieuw, breed en multidisci-
plinair kunstvak is ontstaan en hoe ook dat 
vak mede via de examens vorm kreeg. 

De structuur van het voortgezet 
onderwijs sinds 1968 

De huidige plaats van de kunstvakken in het 
curriculum en de examens in die vakken 
kunnen niet los gezien worden van de 
onderwijsstructuur waarbinnen ze kade-
ren. Die dateert van de hervorming van het 
voortgezet onderwijs, die werd ingezet met 
de (in 1963 gestemde en op 1 augustus 
1968 geïmplementeerde) Wet op het Voort-
gezet Onderwijs, beter bekend als Mam-
moet wet. Toen werden de oude schooltypen 
ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs), MMS 
(Middelbare Meisjesschool) en HBS (Hogere 
Burgerschool) gereorganiseerd tot mavo 
(middelbaar algemeen vormend onderwijs), 

havo en vwo (ofwel het ‘atheneum’). ULO 
werd vervangen door mavo, dat in 1999 
zou opgaan in het vmbo (voortgezet middel-
baar beroepsonderwijs). MMS en HBS wer-
den vervangen door het vijfjarige havo en 
het zesjarige vwo. Het zesjarig gymnasium 
bleef  gehandhaafd en werd opgevat als 
vwo-school of  atheneum met Grieks en 
Latijn.
 Mavo (vmbo), havo en vwo hebben een 
zogeheten onderbouw van drie jaar, gevolgd 
door een bovenbouw van respectievelijk 
één, twee en drie jaar. In de onderbouw vol-
gen alle leerlingen dezelfde vakken, zij het 
op verschillend niveau. De school bepaalt de 
overgangsnormen voor de bovenbouw en 
als leerlingen daaraan voldoen is de onder-
bouw afgesloten. In de bovenbouw moet 
dan een eindexamenpakket gekozen wor-
den. De Mammoetwet beperkte het ver-
plichte aantal eindexamenvakken tot zes 
vakken op mavo en havo, en zeven vakken 
op vwo. Nederlands en één vreemde taal 
waren verplicht, de overige vakken moch-
ten vrij gekozen worden. Voor de meeste 
examenvakken stonden ongeveer vier uren 
per week op het lesrooster.
 Alle examenvakken kregen een centraal 
eindexamen om het niveau te bewaken, 
waarbij per schooltype voor elk vak syn-
chroon in het hele land hetzelfde examen 
werd afgenomen, dat volgens dezelfde nor-
men werd beoordeeld. De examenopgaven 
werden en worden ontworpen door commis-
sies van ervaren leraren, onder leiding van 
toetsdeskundigen van het Cito, dat in 1968 
tegelijk met de Mammoetwet van start ging. 

De kunstvakken voor en na 1968

De ‘expressievakken’, zoals muziek en de 
beeldende vakken destijds genoemd wer-
den, genoten vóór de Mammoetwet een 
relatief  bescheiden status binnen het voort-
gezet onderwijs. De kunstzinnige vorming 
bestond voor 1968 vooral uit het vak teke-
nen, dat al in 1863 was ingevoerd, met ver-
plichte uren binnen het curriculum van de 
HBS. Ook op de MMS en in de onderbouw 
van het gymnasium werd verplicht gete-
kend. Soms werd binnen de tekenles tijd uit-
getrokken voor een ‘kunstbespreking’, een 
overwegend ahistorische vorm van kunst-
beschouwing. Alleen op de MMS bestond 
een zelfstandig theorievak kunstgeschiede-
nis met verplichte uren. Naast kunstge-
schiedenis en tekenen werd op deze meisjes-
school muziek en handwerken gegeven. 
Muziek stond op ULO, HBS en gymnasium 
op het lesrooster, als facultatief  vak en 
alleen in de onderbouw.
 Vanaf  de jaren vijftig ging de Nederlandse 
overheid zich meer bemoeien met de inhoud 
van het onderwijs en trad zij – ook voor de 
kunstvakken – stimulerend op. In 1955 
werd een commissie ingesteld die moest 
onderzoeken hoe de ‘Kunstzinnige Vorming 
van de Jeugd’ gerealiseerd kon worden. De 
commissie werd geleid door de directeur 
van de Rijksacademie, hoogleraar Nicolaas 
R.A. Vroom, en bestond verder uit deskun-
digen op het gebied van beeldende kunst, 
literatuur, muziek, dans en onderwijs.2 
Onder hen bevond zich de kunsthistoricus 
en hoogleraar Henri van de Waal, die als 
een van de eersten uit de wetenschappelijke 
wereld een lans brak voor kunstbeschou-
wing in het voortgezet onderwijs. In het 
advies van de commissie dat in 1961 werd 
overhandigd aan Jo Cals, de toenmalige 
minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, werd dan ook voor kunst-
beschouwing gepleit als een natuurlijke 
aanvulling op het tekenonderwijs.3 
Geadviseerd werd om álle klassen in het 
voortgezet onderwijs naast tekenen ook een 
uur kunstbeschouwing toe te bedenken. De 
geschiedenis van de beeldende kunst zou 
volgens de commissie in één vak geïnte-
greerd moeten worden met literatuur- en 
muziekgeschiedenis.
 Het advies van de commissie werd echter 
niet vertaald in de Mammoetwet. Andere 
vakken eisten uren op ten koste van de 
kunstvakken, die minder belangrijk werden 
gevonden. Wel werd een verplichte lessen-

tabel ingevoerd voor de vakken muziek, 
tekenen en voor handvaardigheid in alle 
jaren van de onderbouw.4 Alle scholen 
moesten dus naast tekenen voortaan ook 
‘handvaardigheid’ aanbieden, een overkoe-
pelende naam voor handenarbeid en textie-
le werkvormen, waarbij de school moest 
kiezen voor een van de twee. Vanaf  1968 
bestonden derhalve drie verschillende beel-
dende vakken: ‘tekenen’, ‘handenarbeid’ en 
‘textiele werkvormen’, waarvoor al snel de 
overkoepelende afkorting ‘tehatex’ werd 
gebruikt. 

Examenexperimenten beeldende 
vakken (1968-1984)

Om de positie van de beeldende vakken te 
verbeteren, ijverden enkele individuele 
onderwijsinspecteurs vanaf  1968 voor het 
opnemen van een ‘expressievak’ in het eind-
examenpakket.5 Op die manier zouden de 
kunstvakken dezelfde status krijgen als alle 
andere schoolvakken, met een volwaardig 
centraal eindexamen. In 1971 gaf  de minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen toe-
stemming voor een Eindexamen Experi ment 
Expressievakken waarbij op een beperkt aan-
tal mavo- en havo-scholen geëxperimenteerd 
mocht worden met de vakken tekenen, han-
denarbeid en textiele werkvormen (en 
muziek)6 Het centrale eindexamen moest, 
net als bij alle examenvakken, bestaan uit 
een schriftelijke theoretische toets.
 Als examenvak bestond het ‘expressie-
vak’ voortaan dus officieel uit praktijk en 
theorie, met vier voorgeschreven lesuren in 
elk jaar van de bovenbouw. Die kwamen 
meestal neer op drie uur praktijk en één uur 
theorie. De praktijk, een collectie beeldend 
werk in een van de drie tehatex-vakken, 
werd en wordt (op havo) beoordeeld in een 
‘schoolexamen’ onder volledige verant-
woordelijkheid van de school. Het ‘theoreti-
sche’ kb/kg wordt getoetst in een centraal 
schriftelijk eindexamen.
 In 1978 bleek uit rapportages van de 
begeleidingscommissie en de inspectie dat 
het Eindexamen Experiment aan alle voor-
waarden had voldaan en kon worden afge-
sloten. Alle mavo- en havoscholen mochten, 
als ze dat wilden, voortaan expressie vakken 
als examenvak aanbieden.
 Het vwo kreeg in 1979 een eigen examen-
experiment voor de beeldende vakken (teha-
tex) evenals voor muziek. Besloten werd om 
nu niet alleen een centraal schriftelijk exa-
men in theorie (kb/kg) af  te nemen, maar 
ook een Centraal Praktisch Examen (CPE). 
Daarmee zou de praktijk van de beeldende 
vakken dezelfde status krijgen als de theorie, 
iets wat door veel docenten vurig werd 
gewenst. De praktijk werd toch als de kern 
van de beeldende vakken gezien en men ging 
de uitdaging aan om hiervoor een valide cen-
trale toetsing te ontwerpen. En hoewel niet 
iedereen op beleidsniveau overtuigd was van 
de waarde en het belang van dit CPE, werd 
het door de meeste leraren en kandidaten 
gezien als een essentiële en ultieme afsluiting 
van het onderwijs in de beeldende vakken. 
Het vwo-experiment eindigde in 1984. 
Vanaf  toen mochten alle scholen op alle 
niveaus eindexamens in muziek en in de 
beeldende vakken organiseren, waarbij leer-
lingen óf  tekenen óf  handenarbeid (nu 
handvaardigheid) óf  textiele werkvormen 
(nu textiele vormgeving) kiezen, afhankelijk 
van wat de school wil of  kan aanbieden – dat 
laatste hangt vaak af  van de kwaliteit, 
beschikbaarheid of  wens van de betreffende 
kunstdocenten.  Ongeveer 60% van de regu-
liere havo-scholen bood vanaf  1978 al een 
of  meer tehatex-vakken als examenvak aan. 
Vanaf  1984 deed ruim 40% van de vwo-
scholen dat ook, met op de meeste scholen 
tekenen en op een kleiner aantal scholen 
handvaardigheid (en muziek). Textiele vorm-
geving bleef  het kleinste van de kunstvakken 
en werd aan het eind van de eeuw nog op 
slechts enkele scholen gegeven. De scholen 
die muziek als examenvak aanboden, had-
den bijna altijd ook een beeldend examenvak 
op het programma staan. Leerlingen moch-
ten en mogen in dat geval zelfs een beeldend 
vak én muziek in hun examenpakket kiezen.

Centrale kwesties in de experimen-
teerfase 1971-1984

De beslissing om centrale examens in te voe-
ren had ingrijpende gevolgen voor de aan-
pak van de kunstvakken. Tot dan toe konden 
scholen en leraren in hoge mate zelf  inhoud 
geven aan deze vakken, waarbij de nadruk 
lag op de praktische component. In het licht 
van de examenexperimenten moest echter 
landelijk één lijn worden getrokken, en een 
consensus ontstaan over de inhoud van de 
vakken en de manier waarop deze getoetst 
zouden worden. Dit proces werd vanaf  1971 
aangestuurd door een programma-evalua-
tiecommissie die onder meer eindtermen en 
een stofomschrijving moest vaststellen. 
Onder leiding van het Cito construeerde een 
adviescommissie toetsen, waarmee de ‘exa-
mineerbaarheid’ van het kunstvak werd 
onderzocht.7 In beide commissies was het 
onderwijsveld vertegenwoordigd via docen-
ten in de beeldende vakken. In de vwo-com-
missies zaten tevens universitaire kunsthis-
torici.
 Het niveauverschil tussen de verschillen-
de onderwijstypes kwam onder meer tot 
uiting in de kunsthistorische afbakening 
van de stof. Voor mavo-kandidaten beperkte 
deze zich tot de periode van 1800 tot heden. 
Deze tijdspanne kon binnen een jaar behan-
deld worden. Voor havo, met een tweejarige 
bovenbouw, werd de periode van Romaans 
tot heden verplicht gesteld. Leerlingen van 
het vwo, dat opleidt voor een wetenschap-
pelijke studie, moesten een zo breed moge-
lijke culturele basis krijgen met kunstge-
schiedenis vanaf  de klassieke oudheid.
 Ook de eindtermen verschilden per onder-
wijstype. Mavo- en havo-kandidaten moes-
ten beschikken over ‘kennis van beeldende 
verschijnselen, inzicht in de geschiedenis 
van de beeldende kunst, het vermogen tot 
het beschouwen van getoonde beelden en 
vormen en de vaardigheid deze beschou-
wing te verwoorden’. Voor havo werd 
bovendien ‘inzicht in de geschiedenis van de 
cultuur en in de relatie tussen verschillende 
kunstuitingen’ geëist. Uitdrukkelijk werd 
gesteld dat kunstgeschiedenis hier niet 
bedoeld is als een zelfstandig vakgebied: 
‘kennis van en inzicht in stijlen, stromingen 
en hun kenmerken, alsmede dateringen, 
worden vereist voor zover nodig voor de ver-
dieping van de beschouwing’.
 Een probleem bij het opstarten van het 
experiment was dat er nauwelijks adequaat 
lesmateriaal bestond. Een van de taken van 
de begeleidingscommissie werd dan ook het 
ontwikkelen van didactisch materiaal. Er 
verschenen modellen voor beeldanalyse en 
schema’s waarmee leerlingen op systemati-
sche wijze beelden leerden te bespreken. Al 
experimenterend kreeg de kunstbeschou-
wing op die manier een eerste vorm.
 Met betrekking tot het vwo-examen werd 
vanaf  de jaren tachtig voor een andere aan-
pak gekozen. Om een betere aansluiting bij 
de universitaire discipline te garanderen 
werd op advies van de Academische Raad 
een kunsthistoricus toegevoegd aan de pro-
gramma-evaluatiecommissie voor het expe-
rimenteel examen tehatex voor vwo. 
Hiervoor werd Herbert van Rheeden aange-
zocht, tekendocent en kunsthistoricus, en 
destijds werkzaam als vakdidacticus aan de 
Universiteit van Amsterdam. Van Rheeden 
stelde vast dat het vak kb/kg, zoals dat voor 
mavo en havo was ontwikkeld, ver afstond 
van onderzoeksvragen in de universitaire 
discipline. Hij suggereerde om voor het exa-
menjaar een thema te kiezen. Door zich met 
een thematisch onderwerp bezig te houden, 
in plaats van met een onoverzichtelijke hoe-
veelheid feiten, gebeurtenissen en stijlen, 
zou de leerling leren om de kunstgeschiede-
nis vanuit methodische vragen te benade-
ren. Die methodische vragen werden door 
Van Rheeden tot zeven essentiële aspecten 
gecondenseerd.8

–  De vaardigheid tot systematisch beschrijven
–  Begrip voor materialen en technieken in 

historische samenhang
–  Begrip voor het functioneren van kunst 

en andere vormen van visuele communi-
catie in historische samenhang

Wat jongeren over kunst moeten weten
Over de inhoud en eindexamens van de beeldende vakken in Nederland
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–  Het vermogen kunst uit historische perio-
des te vergelijken op stilistische kenmerken

–  Bekendheid met de belangrijkste beeld-
conventies

–  Kennis van verandering van waardering 
van kunst (kunsttheorie)

–  Interpreteren van eenvoudig historisch 
bronnenmateriaal

Voorts formuleerde Van Rheeden criteria 
waaraan zo’n thema zou moeten voldoen. 
Het moet ‘de structuur van een cultuur 
kunnen verhelderen’ en aansluiten bij de 
leefwereld van de leerling en bij de actuali-
teit. Verder moet ‘transfer’ mogelijk zijn: het 
thema moet exemplarisch zijn voor de wijze 
waarop visuele cultuur bevraagd kan wor-
den.
 Zeker in het begin waren er problemen. 
Sommige gekozen thema’s, zoals bijvoor-
beeld ‘Eten en drinken’ (1981), bleken onge-
schikt vanwege het ontbreken van een 
vraagstelling die representatief  was voor het 
vakgebied. Ook bleek het, net als bij het 
havo-experiment, nodig om begeleidend les-
materiaal te produceren. Per thema stelde de 
programma-evaluatiecommissie een aan-
biedingstekst samen met beeld- en bronnen-
materiaal, waarmee de leraren aan de slag 
konden. Later zou een speciale themacom-
missie deze taak overnemen.
 Na de beëindiging van beide experimen-
ten hebben de examens zich inhoudelijk 
verder ontwikkeld, waarbij tegenwoordig 
ook het havo-examen aan de hand van een 
thema wordt getoetst. En ook de havo-exa-
mens hebben zich vanaf  de jaren negentig 
steeds meer gericht op de zeven essentiële 
aspecten van Van Rheeden.

De examens kunstbeschouwing/
kunstgeschiedenis: algemene opmer-
kingen

Examenopgaven worden ontworpen door 
constructiegroepen van ervaren docenten, 
die lesgeven in examenklassen. De opgaven 
worden daarna vastgelegd door een vast-
stellingscommissie van het College voor 
Toetsing en Examens.9 Zoals de eerder 
genoemde programma- en adviescommis-
sies een aansturende rol hadden bij de ont-
wikkeling van de kunstvakken, zo geldt dat 
nu ook voor deze ‘examenmakers’. Omdat 
in constructie- en vaststellingscommissies 
docenten uit het vakgebied zitting hebben, 
is de aanpak minder centralistisch dan het 
in eerste instantie lijkt: er is sprake van een 
wisselwerking tussen de examenpraktijk en 
de lespraktijk. Dat geldt overigens niet 
alleen voor de kunstvakken, maar voor alle 
schoolvakken met eindexamens.
 In Nederland hebben de scholen veel vrij-
heid bij de inrichting van het onderwijs. De 
overheid bepaalt niet het curriculum, maar 
stelt alleen eindtermen vast. De examenpro-
gramma’s zijn dan ook tamelijk algemeen 
geformuleerd en laten vooral op havo veel 
ruimte voor inhoudelijke uitwerking. Havo-
kandidaten moeten volgens de huidige 
eindtermen ‘beeldend werk van kunste-
naars en vormgevers kunnen beschrijven, 
onderzoeken en interpreteren, met gebruik-
making van kennis van en inzicht in de 
geschiedenis van de beeldende kunst vanaf  
het Romaans’. Dat biedt de examenmakers 
oneindig veel mogelijkheden, maar de lera-
ren en kandidaten weinig houvast.
 Vwo-kandidaten weten beter waar ze aan 
toe zijn. De thema’s voor hun examens wor-
den door een speciale syllabuscommissie 
vastgesteld, met een omschrijving, specifie-
ke eindtermen, probleemstellingen, een stof-
beperking en exemplarische voorbeelden 
van kunstenaars en/of  kunstwerken. Deze 
syllabus wordt samen met alle examenpro-
gramma’s en organisatorische richtlijnen 
ieder jaar door het College voor Toetsen en 
Examens gepubliceerd.10

 De docenten in de examenconstructie-
groepen zoeken kunstwerken die ze, vrijwel 
altijd in combinatie, aan de orde willen stel-
len. Ze bedenken niet alleen vragen, maar 
formuleren in de eerste plaats gewenste ant-
woorden. Dit ‘correctievoorschrift’ bestaat 
uit precies die kennis en inzichten die bij de 
betreffende kunstwerken worden getoetst. 
Vragen en antwoorden vormen in het gun-
stigste geval samen een representatieve ‘les’ 
over de gekozen werken, zoals die in de klas 
gegeven zou kunnen worden, met alle 
aspecten die in zo’n les aan bod zouden 
moeten komen. De visie van deze groep 
leraren wordt op die manier weerspiegeld in 

het examen dat ze maken. De leden van een 
constructiegroep worden om beurten na 
een aantal jaren vervangen, zodat visie en 
inhoud blijven evolueren. De huidige exa-
mens zijn het resultaat van talloze geleide-

lijke aanpassingen, kleine koerswijzigingen 
en voortdurende discussies over de manier 
waarop kunst begrepen en getoetst kan 
worden. Examens moeten van jaar tot jaar 
vergelijkbaar blijven en daarom worden 

grote inhoudelijke veranderingen heel 
geleidelijk doorgevoerd.
 Examens geven voorbeelden van manie-
ren waarop kunst besproken kan worden en 
ze worden na afname dan ook vaak als les- 
en oefenmateriaal gebruikt. Mede daarom 
wordt goed nagedacht over de relevantie 
van de gekozen kunstwerken, vooral bij 
havo. Bij vwo vloeien zowel onderwerpen 
als invalshoeken voort uit het voorgeschre-
ven thema. Voor havo kan echter vrij geko-
zen worden uit elf  eeuwen kunstgeschiede-
nis en schept de constructiegroep zelf  de 
gewenste criteria. Zo zijn voor het onderdeel 
architectuur bijvoorbeeld regelmatig 
Nederlandse gebouwen gekozen, omdat die 
desgewenst bezocht kunnen worden en van 
alle kanten bekeken, ook vanbinnen. Dat 
zou toevallig vóór een examen gebeurd 
kunnen zijn, maar het kan altijd later, door 
kandidaten die zich op een volgend examen 
voorbereiden.
 Tot 2000 bestonden de havo-examens 
kb/kg – in tegenstelling tot de vwo-examens 
– uit losse vragenblokken over allerlei 
onderwerpen, die onderling geen relatie 
hoefden te hebben. In 2000 werd voor het 
eerst ook voor havo een overkoepelend 
thema bedacht. Dat paste in de ontwikke-
ling van een formeel-beschouwelijke naar 
een meer inhoudelijke benadering van 
kunst. Ook bleek dat een thema beter toeliet 
om het kunstbeschouwelijke zinvol te ver-
binden met kunsthistorische stromingen en 
achtergronden. Een thema zorgt verder 
voor een interne inhoudelijke samenhang 
en voor afwisseling over de jaren heen. Het 
jaarlijks wisselende thema voor het havo-
examen wordt gekoppeld aan middeleeu-
wen, renaissance of  barok en wordt sinds 
2006 een jaar van tevoren bekendgemaakt. 
Dit perkt de omvangrijke havo-stof  enigs-
zins in. Leraren kunnen bij elk thema zelf  
bedenken welke latere stromingen relevant 
zijn. Bij een thema als Natuur zullen ze dan 
ook al gauw romantiek, impressionisme en 
land art behandelen. Zo krijgen de havo-
kandidaten meer houvast dan voorheen. 
 Het havo-examen kb/kg kende – in tegen-
stelling tot het vwo-examen – tot 2003 speci-
fieke onderdelen voor tekenkandidaten en 
kandidaten die handenarbeid of  textiele 
werkvormen hadden gekozen, naast een 
algemeen deel met daarin in ieder geval een 
vragenblok over architectuur. Het specifieke 
gedeelte voor tekenkandidaten bevatte bij-
voorbeeld vragen over grafische kunst en 
affiches. In het gedeelte voor kandidaten 
handenarbeid konden onderwerpen als 
keramiek en 3D-design aan de orde komen. 
Kandidaten van textiele werkvormen kregen 
vragen over mode en andere toegepaste of  
autonome textielkunst. Vanaf  2003 verdwe-
nen deze verschillende vakspecifieke delen. 
De belangrijkste reden daarvoor was de snel-
le afname van het aantal kandidaten voor 
handenarbeid en textiel, mede als gevolg van 
de invoering van het al eerder genoemde 
nieuwe multisciplinaire kunstvak.

De ontwikkeling van het havo-examen 
kb/kg (1973-2016)

Een van de eindtermen van het havo-exa-
men kb/kg was en is het ‘kunnen beschou-
wen van twee- en driedimensionale beelden 
en vormen en deze beschouwing verwoor-
den’. Dit werd aan het eind van de jaren 
zeventig bijna letterlijk getoetst door vragen 
als: Beschrijf  wat je ziet op de afbeelding; 
Beschrijf  wat er gebeurt op het schilderij; 
Waarmee zijn de mensen op de afbeelding bezig? 
De gewenste antwoorden waren kort: Een 
gevleugelde man bij een tafel; Een staalfa-
briek met arbeiders aan het werk en witheet 
metaal; Flaneren/poseren/baden/zonnen. 
‘Inhoud, vorm en functie van beelden en vor-
men’ moesten destijds worden onderzocht en 
uit deze vraagvoorbeelden is af  te leiden dat 
‘inhoud’ in die vroege examens werd opgevat 
als, of  samenviel met de voorstelling.
 Vorm was in het beschouwen belangrij-
ker dan inhoud: tot halverwege de jaren 
negentig gingen de meeste vragen in de exa-
mens over formele aspecten van het kunst-
werk aan de hand van de verschillende 
beeld aspecten, destijds beeldelementen of  
beeldende middelen genoemd: Noem twee 
beeldende middelen waarmee de aandacht op de 
man wordt gevestigd. Mogelijk antwoord: 
contrasterend kleurgebruik, plaatsing in 
het vlak, directe lichtval, plooival. Noem 
twee aspecten van het kleurgebruik die bijdra-
gen aan het decoratieve karakter. Beschrijf  van-

Havo tehatex 2012, thema ‘Realisme en het gewone leven’, vragenblok ‘In Holland staat een huis’, over gewone 
en ongewone huizen

(John Körmeling, Draaiend huis in Tilburg, 2007; Sjoerd Soeters, Leliënhuize in park Haverleij bij ’s 
Hertogenbosch, 1999; Wilfried van Winden, Hotel Zaandam, 2010)

[…] ‘Architect Wilfried van Winden bouwde in Zaandam een hotel, dat in 2010 werd geopend. In de gevels speelt 
hij met de traditionele houten huizen die sinds de zeventiende eeuw in de Zaanstreek werden gebouwd. Bespreek 

twee manieren waarop de architect voor variatie heeft gezorgd.’ […]

Havo tehatex 2014, thema ‘Natuur’, vragenblok ‘Van binnen naar buiten’, over de ontwikkeling van het land-
schap in de schilderkunst vanaf  de Renaissance

(Andrea Mantegna, Camera degli sposi, Mantua, 1471; Giorgione of  Titiaan, Pastoraal concert, ca. 1510; Caspar 
David Friedrich, Krijtrotsen op Rügen, 1818; Claude Monet, Veld met klaprozen in de buurt van Vétheuil, ca. 1879)

[…] ‘Ook bij de impressionisten was het landschap een geliefd onderwerp. Monet gaf  de natuur heel anders weer 
dan Friedrich. Leg uit wat er vernieuwend was aan de manier waarop Monet een landschap schilderde. Betrek 

kleur, compositie en schilderwijze in je antwoord.’ 

[…] ‘Voor Monet had het landschap een andere betekenis dan voor de schilders uit de romantiek. Leg uit waarom 
de impressionisten zo graag landschappen schilderden. Geef  daarna aan welke betekenis je kunt afleiden uit de 

voorstelling van dit werk van Monet.’ […]
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uit welke richting(en) het licht komt en leg uit 
waaraan dat is te zien. De grote hoeveelheid 
vragen over compositie, de verschillende 
vormen van ruimtesuggestie, dieptewer-
king en plasticiteit, licht en schaduw-
(soorten), kleurcontrasten en -effecten, 
dynamiek, visueel standpunt en horizon-
hoogte geven aan dat van leerlingen des-
tijds vooral werd verwacht dat zij een for-
meel-esthetische beeldanalyse konden 
maken. Bijna alles wat gevraagd werd, was 
te zien in het beeld. Er circuleerden sche-
ma’s waarmee elk beeld kon worden geana-
lyseerd en geïnterpreteerd. Deze benadering 
werd op een gegeven moment ervaren als 
een vorm van ‘beeldend boekhouden’, die 
onvoldoende recht deed aan de inhoud en 
functie van kunst. Gaandeweg werd dit 
soort vragen meer gerelateerd aan het spe-
cifieke kunstwerk en de reden waarom dat 
gekozen was. Er werd alleen nog naar bij-
voorbeeld de lichtinval gevraagd als die bij-
zonder, vernieuwend of  anderszins relevant 
was.
 Van kandidaten wordt tegenwoordig 
gevraagd dat ze vormgeving goed kunnen 
onderscheiden van voorstelling. Meestal 
gaat de eerste vraag bij een kunstwerk over 
hetgeen wordt voorgesteld. Binnen het 
thema Realisme en het gewone leven (havo 
2012) begint een vragenblok Vrouwen met 
een van de beroemdste werken van Vermeer. 
De dienstmeid met schort en opgestroopte 
mouwen, de alledaagse handeling van melk 
schenken, het brood, de mand en de sobere 
ruimte met kale muren zijn allemaal aspec-
ten van de voorstelling van een dagelijks 
tafereel uit die tijd. Kandidaten moeten die 
noemen. De vrouw vormt met de tafel en 
het stilleven op de voorgrond één samen-
hangend geheel tegen een vrij lege achter-
grond. Gevraagd wordt uit te leggen hoe de 
vormgevingsaspecten licht en kleur deze 
samenhang versterken. Er wordt nu dus 
meer inzicht gevraagd. Het gaat niet meer 
om het noemen van de lichtbron of  -rich-
ting, maar om het verwoorden van wat 
Vermeer met het licht heeft gedaan. 
Kandidaten moeten nog steeds alle formele 
aspecten kunnen herkennen en benoemen. 
Maar ze moeten vooral zien welke beslissin-
gen de kunstenaar heeft genomen en wat de 
effecten daarvan zijn.
 Vormgeving staat zelden los van inhoud, 
betekenis of  functie van een werk en wordt 
daar dan ook zoveel mogelijk aan gerela-
teerd. Zo heeft de foto van Richard 
Billingham het karakter van een ‘snapshot’. 
Dat ziet iedereen.  Examenkandidaten moe-
ten kunnen uitleggen dat dit komt door de 
willekeurige afsnijding van de voet en de 
compositie die niet gecentreerd is – de bank 
staat te ver naar links – waardoor onnodige 
rommel in beeld is gebleven. Het model is 
verder niet mooi uitgelicht, maar met 
gewoon flitslicht gefotografeerd, dat haar 
benen in de schaduw laat. Compositie, 
afsnijding en belichting zijn hier de relevan-
te aspecten van de vormgeving die herkend 
en benoemd moeten worden. Het slordige 
snapshotkarakter is een essentieel onder-
deel van de inhoud van het kunstwerk zoals 
Billingham het, op groot formaat, presen-
teert.
 Bij veel kunstwerken werden en worden 
vragen gesteld over materialen en technieken. 
Veel van die kennis wordt opgedaan in de 
praktijklessen, waar kandidaten zelf  beel-
den en objecten maken. In de eerste exa-
mens kwamen vragen voor als: Welke teken- 
en schildermaterialen zijn hier gebruikt: 
potlood, krijt, waterverf. Waaraan herken je 
de olieverftechniek in de afbeelding: verftoets in 
flessen, glas, tafellaken… Beschrijf  de con-
structie van een glas-in-loodraam. Kandidaten 
moesten het materiaal dus herkennen en de 
techniek kunnen beschrijven.
 Er wordt nog steeds gevraagd naar kennis 
van de belangrijkste materialen en technie-
ken. Het gaat dan bijvoorbeeld om kenmer-
ken van olieverf  waarmee een virtuoos realisme 
is bereikt. Soms wordt een materiaalvraag 
gecombineerd met historisch inzicht. 
Bijvoorbeeld de vraag of  de kandidaat van 
mening is dat olieverf  voor impressionisten het 
ideale materiaal is. Daarbij moet een artistiek 
en een praktisch argument gegeven wor-
den. Bij dit type ‘standpuntvragen’ kun je 
van mening verschillen. Kandidaten moe-
ten een gefundeerde argumentatie geven, ja 
of  nee volstaat niet. Bij de foto van 
Billingham werd gevraagd of  het iets uit-
maakt of  je als beschouwer weet dat de 
vrouw zijn eigen moeder is. Iets persoonlijks 
als ‘beleving’ wordt zo in een examen 

betrokken. Getoetst wordt niet zozeer wat 
een individuele kandidaat beleeft, maar of  
hij een visie op kunst kan verwoorden. 
 Enigszins verwant aan materiaalvragen is 
de categorie ‘functie’, die vooral bij architec-
tuur en design voorkomt. Het gaat dan bij-
voorbeeld om de functie van materiaalkeu-
ze of  allerlei andere beslissingen. Ook kan 
naar educatieve, esthetische of  andere 
functies gevraagd worden, variërend van de 
functie van glas-in-loodramen in middel-
eeuwse kerken tot de functie van parken 
voor de huidige stadsmens. 

De eindterm ‘inzicht in de geschiedenis van 
de beeldende kunst’ werd in de beginjaren 
hoofdzakelijk getoetst aan de hand van fei-
telijkheden, door vragen als: Welke stijl her-
ken je in deze afbeelding en waaraan zie je dat? 
In welke tijd plaats je deze klok? Uit welke tijd 
dateert de afbeelding en waarom? Wie is de 
schilder van het schilderij op de afbeelding?
 Feiten en jaartallen worden tegenwoor-
dig niet meer gevraagd. Kandidaten scoren 
bijzonder laag op zulke reproductieve vra-
gen en leraren vinden dit niet de belangrijk-
ste aspecten van het vak. Elk kunstwerk of  
gebouw wordt tegenwoordig geïntrodu-
ceerd met titel, maker en jaar van ontstaan. 
Ook de stijl of  stroming waartoe het behoort 
wordt meestal gegeven. De kandidaat moet 
dan de bijbehorende stilistische kenmerken 
uit het beeld kunnen halen. Bij Billingham 
moeten bijvoorbeeld zowel de inhoud als de 
vormgeving van de foto in verband gebracht 
worden met het realisme in de beeldende 
kunst van de negentiende eeuw: een gewo-
ne volksvrouw in haar eigen alledaagse 
interieur, weergegeven in een onopgesmuk-
te vormgeving die het onderwerp niet mooi-
er maakt dan het is. Kunsthistorische vra-
gen gaan ook niet alleen meer over 
stijlkenmerken. Een vraag naar de betekenis 
van de natuur in de romantiek of  de beteke-
nis van het landschap voor de impressionis-
ten veronderstelt meer historisch inzicht 
dan alleen stijlherkenning. Kandidaten 
moeten eveneens kunnen uitleggen waar-
om kunstenaars land art of  conceptuele 
kunst gingen maken. De kunsthistorische 
kennis die nodig is voor het examen is dus, 
vergeleken bij vroeger, ingeperkt in omvang, 
maar heeft meer diepgang gekregen.

Vanaf  de jaren negentig legden de docenten 
in de constructiegroep steeds meer de 
nadruk op het begrijpen van kunstwerken. 
Het beschrijven van formele kenmerken 
werd vaker in verband gebracht met voor-
stelling en zeggingskracht, met de intentie 
of  visie van de kunstenaar of  met histori-
sche en maatschappelijke achtergronden. 
Er werden meer vragen gesteld over inhoud. 
Hoe komt het bijvoorbeeld dat de beelden 
van Giacometti kwetsbaarheid uitdrukken; 
of  op welke manier laten de gipsen beelden 
van George Segal de eenzaamheid van de 
mens in de grote stad zien. Voorstelling, 
vormgeving en inhoud zijn de belangrijkste 
beschouwingscategorieën waarmee een 
vragenblok als een logisch verhaal wordt 
opgebouwd. Voor zover relevant worden 
materiaal, techniek en functie daarin 
betrokken, alsmede historische of  maat-
schappelijke achtergronden, invloeden en 
standpunten. Regelmatig wordt ook een 
persoonlijke mening van de kandidaat 
gevraagd, maar die moet altijd onderbouwd 
worden met argumenten die blijk geven van 
een ‘geschoolde’ visie op kunst. De meeste 
persoonlijke vragen zijn niet geschikt voor 
een examen, dat immers bedoeld is om zo 
exact mogelijk te discrimineren tussen 
goede en minder goede kandidaten. Vragen 
naar associaties die een kunstwerk oproept, 
zelfs als die voor de hand liggen, tasten de 
validiteit en betrouwbaarheid van de toets 
aan, omdat geen enkel antwoord fout gere-
kend kan worden. Subjectieve beleving laat 
zich moeilijk toetsen. Smaak is een lastig 
concept, dat echter ook gethematiseerd kan 
worden.
 Dat gebeurde onlangs: het havo-examen 
van 2016 ging over de Esthetiek van het lelij-
ke in de kunst, over de betekenis van schoon-
heid en over de verschillende redenen waar-
om architecten, kunstenaars en vormgevers 
regels over schoonheid doorbreken en ver-
anderen. Om de docenten en kandidaten op 
weg te helpen, werd toegevoegd dat de vol-
gende kwesties aan de orde zouden kunnen 
komen:
–  De relatie tussen kunst en schoonheid: 

moet kunst mooi zijn om kunst te zijn?
–  Wat is de functie van het lelijke?
–  Waarom maken kunstenaars soms met 

opzet iets wat in hun tijd NIET mooi wordt 
gevonden?

–  Waarom en hoe verandert het oordeel 
over wat mooi is door de tijden heen?

Leraren waren over het algemeen blij met 
deze suggesties, die nieuwe invalshoeken 
boden voor hun lessen. Sommigen gaven 
leerlingen ook praktijkopdrachten vanuit 
het thema. Examens bevatten regelmatig 
vragen die je precies kunt beantwoorden 
omdat je zelf  getekend of  geschilderd hebt. 
De praktijk leert je welke problemen kunste-
naars moeten oplossen en dat helpt je dan 
weer te zien welke beslissingen zijn geno-
men. Op die manier wordt de theorie ver-
bonden met de praktijk, en zo is het kunst-
vak oorspronkelijk bedoeld.

Een nieuwe structuur voor de boven-
bouw in 1999 met Culturele en 
Kunst zinnige Vorming

In 1998 werd een onderwijsvernieuwing 
doorgevoerd voor de bovenbouw van havo 
en vwo, onder de naam Tweede Fase. Doel 
was het bewerkstelligen van een betere aan-
sluiting op het vervolgonderwijs. Leerlingen 
moesten zelfstandiger worden, meer vaar-
digheden verwerven en vakken kiezen die 
beter aansloten op de gewenste vervolgop-
leiding. Het nieuwe systeem kent een alge-
meen deel met vakken die door iedereen 
gevolgd moeten worden en een vrij deel met 
keuzevakken. Alle leerlingen moeten verder 
een van de vier mogelijke doorstroomprofie-
len kiezen, die voorbereiden op vervolgstu-
dies: Cultuur en Maatschappij (C&M), 
Economie en Maatschappij (E&M), Natuur 
en Gezondheid (N&G) en het strikte beta-
profiel Natuur en Techniek (N&T).11

 Aanvankelijk was het de bedoeling dat het 
profiel Cultuur en Maatschappij een ver-
plicht kernvak zou krijgen over kunst en cul-
tuur, dat de bestaande kunstvakken tehatex 
(met kb/kg) en muziek zou vervangen. Er 
werd een programma geschreven voor drie 
vakken waaruit de leerling kon kiezen: naast 
beeldende vormgeving en muziek zouden de 
theatervakken dans en drama verenigd wor-
den in een vak ‘podiumkunsten’. Elk van 
deze vakken zou opnieuw bestaan uit prak-
tijk en theorie. Het theoretische luik zou een 
klein overkoepelend deel cultuurgeschiede-
nis omvatten dat voor de drie vakken iden-
tiek was, en een specifiek deel dat aan zou 
sluiten bij elke afzonderlijke discipline. Het 
voorstel werd in 1996 goedgekeurd door het 
vervolgonderwijs, waaronder de Vereniging 
van samenwerkende Nederlandse universi-
teiten VSNU. Toch werd het door de toenma-
lige staatssecretaris Tineke Netelenbos afge-
wezen. Het belangrijkste argument was dat 
een kunstvak vanwege de grote praktijk-
component niet ‘doorstroomrelevant’ zou 
zijn voor het vervolgonderwijs. De staatsse-
cretaris wilde het kunstvak daarom vervan-
gen door filosofie, dat volgens haar meer 
intellectueel gewicht in de schaal zou leg-
gen. Filosofie was op dat moment in opkomst 
als schoolvak en ambieerde een serieuze 
positie binnen de nieuwe pakketstructuur. 
Sommige filosofen stelden de kunstvakken 
ter discussie. Een van de argumenten was 
dat ‘al genoeg aan cultuur gedaan werd’ via 
het speciaal voor de Tweede Fase ontworpen 
vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. In 
dit vak, afgekort tot ckv1, moeten de leerlin-
gen van alle vier profielen musea, concerten 
en voorstellingen bezoeken.12 Het vak was 
en is verplicht en nuttig, omdat het jongeren 
met kunst in aanraking brengt. Maar het is 
geen examenvak, het heeft niet het leertra-
ject van de examenvakken en er zijn geen 
expliciete kenniseisen aan verbonden.
 Gelukkig wilde de Tweede Kamer het exa-
menvak in het C&M-profiel behouden. Dat 
mocht van de staatssecretaris echter alleen 
als er een nieuw programma geschreven 
zou worden met meer nadruk op de theorie. 
Daaraan werd tegemoetgekomen door het 
overkoepelende deel cultuurgeschiedenis 
fors uit te breiden. Deze cultuurgeschiede-
nis zou centraal geëxamineerd worden 
onder de naam ckv2. De vaktheorie en de 
praktijk van de kunstvakken zouden wor-
den getoetst in schoolexamens onder de 
naam ckv3. Inmiddels was ook besloten dat 
dans en drama, vakken die tot dan toe niet 
als schoolvak bestonden, afzonderlijke 
ckv3-vakken moesten worden. Leerlingen 
konden dus, al naargelang het vakkenaan-
bod van de school, kiezen uit vier ckv3-vak-
ken – beeldende vormgeving, dans, drama 
en muziek – en legden allemaal hetzelfde 
centrale theorie-examen af  in ckv2. Het vak 
in het profiel had de naam ckv2,3.
 De kunstzinnige vorming in de Tweede 
Fase bestond daarmee uit verschillende 
vakken die alle schuilgingen onder de noe-
mer Culturele en Kunstzinnige Vorming 
(CKV): het voor alle bovenbouwleerlingen 
verplichte vak ckv1, bedoeld om kennis te 
maken met allerlei kunstvormen; en ckv2,3 
als keuzevak binnen het profiel C&M, waar-
bij ckv2 staat voor het algemeen theore-
tisch-cultuurhistorische deel, en ckv3 voor 
het mediumspecifieke deel met praktijk en 
theorie van een van de vier mogelijke kunst-
disciplines. Het is behoorlijk ingewikkeld, 
en de naamgeving ckv1, 2 en 3 bleek hoogst 
verwarrend, zeker voor de buitenwereld.
 Volgens de wet was ckv2,3 het voorge-
schreven verplichte kernvak van het profiel. 

Havo tehatex 2012, thema ‘Realisme en het gewone leven’, vragenblok ’Vrouwen’, over het ensceneren van 
alledaagse taferelen in schilderkunst en fotografie

(Johannes Vermeer, Het melkmeisje, 1660; Edward Hopper, Hotelkamer, 1931; Richard Billingham, foto van zijn 
moeder Liz, 1993; Erwin Olaf, Grace, 2006) 

[…] ‘De foto van Olaf  maakt deel uit van de serie ‘Grief ’, wat verdriet of  rouw betekent. Olaf  zocht voor deze serie 
modellen die hij in verschillende interieurs plaatste. Bespreek drie manieren waarop hier verdriet wordt verbeeld 

of  versterkt.’ […]

Richard Billingham

Untitled, 1993
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Alle leerlingen die C&M kozen, zouden dit 
vak dus moeten volgen en alle scholen zou-
den het verplicht moeten invoeren. Scholen 
die tot dan toe geen kunstvak als eindexa-
menvak aanboden – gemiddeld bijna de 
helft van alle reguliere havo/vwo-scholen – 
namen het nieuwe vak in 1999 dan ook 
meteen op in hun programma. Van de ove-
rige helft hielden veel scholen hun ‘traditio-
nele’ kunstexamens nog even aan, zolang 
dat kon. Het ministerie stelde in 2001 om 
onduidelijke redenen een overgangsrege-
ling in, waardoor alle scholen de verplichte 
invoering mochten uitstellen. Er ontstond 
veel verwarring. Uitgevers durfden geen 
methodes voor het nieuwe vak uit te bren-
gen en nascholingen voor docenten werden 
op de lange baan geschoven. Het centrale 
examen ckv2, dat voor havo in 2000 voor 
het eerst was afgenomen, werd voor de 
scholen die tot dan toe geen kunstvak had-
den aangeboden en die het vak vanwege de 
aanvankelijke wettelijke verplichting had-
den ingevoerd, niet langer verplicht gesteld. 
Het kreeg binnen de overgangsregeling de 
status van schoolexamen, waarvoor lera-
ren zelf  een toets mochten maken. Veel 
scholen gaven gelukkig toch de voorkeur 
aan de ‘centrale’ examens die door Cito wer-
den geproduceerd. Docenten van die scho-
len hielden zich over het algemeen ook aan 
de geadviseerde examendatum, het centrale 
correctievoorschrift en de geadviseerde nor-
mering. Een samenwerkingsberaad van de 
kunstvakverenigingen organiseerde jaar-
lijks besprekingen waarop deze examens 
geëvalueerd werden alsof  het officiële, cen-
trale examens betrof.
 Achteraf  had deze ontmoedigende perio-
de toch zo zijn voordelen. Tussen 2001 en 
2009 kon relatief  onbekommerd geëxperi-
menteerd worden met de invulling en exa-
minering van het nieuwe vak ckv2. Voor de 
examenkandidaten kon weinig misgaan. Als 
het examen onverwacht iets zou toetsen 
waar de docent hen niet op voorbereid had, 
mocht die docent de cijfers aanpassen. Het 
was immers ‘maar een schoolexamen’. 
Leraren konden dan ook in alle vrijheid con-
structief  meedenken over de manier waarop 
het vak en het examen vorm en inhoud zou-
den moeten krijgen. Een ander voordeel was 
dat, door de aanvankelijke wettelijke ver-
plichting, het nieuwe vak in 1999 vooral 
snel werd ingevoerd door scholen die tot dan 
toe in de bovenbouw geen kunstvak aanbo-
den. Daardoor hadden in één klap nagenoeg 
alle scholen voor havo en vwo kunstvakken 
met een eindexamen. In 2007 werd de 
Tweede Fase herzien en kreeg het vak ckv2,3 
de status van centraal examenvak terug en 
bovendien een nieuwe naam: Kunst: beelden-
de vormgeving – dans – drama – muziek – alge-
meen, samengevat tot kunst (algemeen) en 
afgekort als kua. In 2009 verscheen het eer-
ste centrale examen kua, dat in feite een 
voortzetting was van de examens ckv2 die 
tot dan toe door Cito geproduceerd werden, 
maar die door de politieke uitstelperikelen 
jarenlang de vrijblijvende status van school-
examen hadden gehad.
 Kua is uiteindelijk geen verplicht vak 
geworden binnen het profiel C&M. In plaats 
daarvan kan ook filosofie of  een extra 
moderne taal worden gekozen. Scholen 
hoeven het vak kua niet aan te bieden. Ze 
mogen in plaats daarvan de ‘traditionele’ 
examenvakken tehatex met kb/kg en 
muziek op het programma zetten. Maar 
zelfs dat hoeft niet. Toch zijn er van de circa 
520 reguliere havo/vwo-scholen in 
Nederland maar pakweg tien scholen waar 
geen kunstvak voor het eindexamen geko-
zen kan worden. Voorts mogen leerlingen 
uit andere profielen ook een kunstvak aan 
hun examenpakket toevoegen. Dat gebeurt 
relatief  vaak. In 2016 werd op iets meer 
dan driehonderd van de 520 scholen exa-
men afgelegd in kunst (algemeen) en op 
ongeveer tweehonderd scholen in het ‘tra-
ditionele’ kunstvak kb/kg, dat een onder-
deel vormt van tehatex. Bijna 23% van de 
populatie havo- en vwo-kandidaten koos 
een kunstvak. Dat is relatief  veel, gelet op 
het feit dat gemiddeld slechts 15% van alle 
kandidaten het profiel C&M kiest.13

De examens kunst (algemeen) 

Het centrale examen van het nieuwe vak 
kunst (algemeen), voorheen ckv2, heeft 
betrekking op de algemene cultuurgeschie-
denis van de vier disciplines. De examenstof  
voor zowel havo als vwo is daarin niet meer 

opgedeeld in traditionele periodes als middel-
eeuwen, renaissance en barok,  maar in zes 
historische periodes of  ‘culturen’: de cultuur 
van de kerk in de elfde tot en met de veertien-
de eeuw; de hofcultuur in de zestiende en 
zeventiende eeuw; de burgerlijke cultuur 
van Nederland in de zeventiende eeuw; de 
cultuur van romantiek en realisme in de 
negentiende eeuw; de moderne cultuur van 
de eerste helft van de twintigste eeuw; en de 
massacultuur vanaf  1950 – binnen dit laat-
ste gedeelte kunnen ook hedendaagse kunst-
uitingen worden behandeld. Deze indeling in 
‘culturen’ is interessant, maar ook wat 
onevenwichtig met betrekking tot het aan-
deel van de verschillende kunstdisciplines. 
Zo valt er weinig te vragen over dans en 
drama in de cultuur van de kerk of  over 
muziek in de burgerlijke cultuur van 
Nederland. De beeldende kunst kan met alle 
periodes uit de voeten en jaar na jaar met 
nieuwe voorbeelden komen. De examenpo-
pulatie voor kua bestaat voor het overgrote 
deel uit leerlingen die beeldende vormgeving 
hebben gekozen en het vak wordt vooral 
gegeven door docenten die in de beeldende 
vakken zijn opgeleid. Toch is het de bedoeling 
om alle disciplines in de examens aan bod te 
laten komen. Momenteel wordt onderzocht 
of  het programma in de toekomst enigszins 
kan worden aangepast, met meer mogelijk-
heden voor dans, drama en muziek.
 Voor de eerste examens (nog onder de 
naam ckv2) hadden examenmakers en 
scholen als houvast alleen het examenpro-
gramma, met de zes ‘culturen’, gekoppeld 
aan verschillende invalshoeken, eindter-
men, accenten en aandachtspunten. Er 
waren boeken noch methodes die toegespitst 
waren op dit programma. En niemand wist 
nog op welke kennis dit programma geba-
seerd was. Een van de accenten binnen de 
cultuur van het moderne was bijvoorbeeld 
‘jazz’. Maar nergens werd geëxpliciteerd wat 
over jazz onderwezen of  geweten moest wor-
den en wat dus getoetst kon worden. Het vak 
moest in feite nog helemaal worden bedacht.
 Een constructiegroep van vier docenten 
uit de vier verschillende kunstdisciplines 
maakte in 1999 een voorbeeldexamen, dat 
uitgebreid bediscussieerd werd met de lera-
ren van de scholen. Het examenprogramma 
bleek vooral veel te omvangrijk. Al snel 
werd besloten niet alle zes ‘culturen’ te toet-
sen, maar alleen de twee recentere, het 
moderne en de massacultuur. Voor havo 
zou daarnaast steeds ook een oudere perio-
de worden aangewezen, voor vwo twee. Dat 
is tot op heden zo gebleven.
 Leraren moesten zich nu ook gaan verdie-
pen in kunstdisciplines waarin zij zelf  niet 
waren afgestudeerd. Ze moesten zich het dis-
cours van de andere vakken eigen maken, 
waarbij niet meteen duidelijk was hoe ver ze 
daarin moesten gaan. Veel termen konden 
verwarring oproepen, zoals ‘voorstelling’ of  
‘compositie’, begrippen die in de beeldende 
kunst een specifieke betekenis hebben, maar 
in theater en muziek de algemene aandui-
ding vormen voor een ‘werk’. Of  moet je een 
aspect als ‘spel’ bij theater zien als een onder-
deel van ‘vormgeving’ en ligt dat anders bij 
‘spel’ in het medium film? Het bleek al snel 
noodzakelijk dat de examenmakers explici-
teerden wat met al dit soort termen werd 
bedoeld. Een syllabuscommissie maakte een 

overzicht, dat sindsdien jaarlijks wordt gepu-
bliceerd en regelmatig wordt bijgesteld. Op 
die manier is gaandeweg een begrippenlijst 
gegroeid, waarmee iedereen voorlopig uit de 
voeten kan.
 De examens voor kunst (algemeen) wor-
den samengesteld door constructiegroepen 
met vier docenten uit elk van de vier disci-
plines. Voor het havo-examen wordt vanuit 
elke discipline een vragenblok gemaakt. 
Voor het vwo-examen is vanaf  het begin 
geprobeerd om juist interdisciplinair te wer-
ken. Daar worden door vier mensen drie 
blokken geconstrueerd, zodat minstens 
twee disciplines moeten ‘samenwerken’. En 
waar de leerstof  het toelaat wordt gepro-
beerd om zoveel mogelijk disciplines bijeen 
te brengen. Het vwo-examen van 2016 
ging onder meer over androgynie en liet een 
videoclip uit 2013 zien van het nummer 
Tous les mêmes van Stromae. In de clip ver-
beeldt deze zanger dat mannen en vrouwen 
weliswaar heel verschillend lijken, maar in 
wezen allemaal hetzelfde zijn. Leerlingen 
moeten uitleggen hoe Stromae die ambigue 
inhoud vormgeeft – hij gebruikt hiertoe 
onder meer grime, spel, kleur en decor. De 
vraag kwam voort uit een onderdeel over 
muziek, maar laat ook dramatische en beel-
dende aspecten aan bod komen.
 Deze kwestie lijkt nog op de kunstbe-
schouwelijke vragen uit de traditionele kb/
kg-examens. Vraag en antwoorden blijven 
dicht bij de clip die leerlingen zien en horen. 
Kandidaten moeten nog steeds inzicht 
tonen in de vorm en inhoud van het kunst-
werk zelf. Maar kunstuitingen worden ook 
gebruikt om bredere, cultuurhistorische 
inzichten te toetsen die typerend zijn voor 
het vak kunst (algemeen). Van David Bowie 
werd bijvoorbeeld Starman uit 1972 
getoond. Gevraagd werd waarom zijn 
androgyne act destijds de oudere generatie 
shockeerde en waarom jongeren in een tijd 
van economische crisis en jeugdwerkloos-
heid door het nummer werden aangespro-
ken. Daarmee werd getoetst of  de cultuur 
van die periode werd begrepen, gekenmerkt 
door sterrendom, ‘no illusion’-punk, de ver-
leiding van bewustzijnsverruimende mid-
delen en de generatiekloof. Ook moest wor-
den uitgelegd waarom Bowie als ‘gender 
bender avant la lettre’ een postmodern kun-
stenaar kan worden genoemd.
 Via invalshoeken als levensbeschouwing, 
religie, esthetica en de rol van opdrachtge-
vers kunnen vragen worden gesteld die 
minder beschouwelijk zijn en meer beroep 
doen op cultuurhistorische kennis. Ook de 
invloed van niet-westerse culturen, van 
politieke ideeën en de relatie met weten-
schap leiden tot kennisvragen. Maar zulke 
kennisvragen worden altijd zoveel mogelijk 
gekoppeld aan vragen over kunstwerken of  
voorstellingen. Het theorievak wordt zo een 
compleet kunstvak, waarin gekeken, geluis-
terd en geïnterpreteerd moet worden, alle-
maal in combinatie.
 De kunstwerken en voorstellingen wor-
den in het kua-examen in de vorm van 
afbeeldingen, film- en geluidsfragmenten 
via de computer aan de kandidaten gepre-
senteerd, met de bijbehorende vragen. Ook 
voor dit vak kiezen de examenmakers jaar-
lijks een thema, dat overigens niet bekend 
wordt gemaakt. Het thema is er vooral op 
gericht een samenhang te bereiken binnen 
het gehele examen en een logisch verband 
tussen de aangewezen periodes tot stand te 
brengen. Specifieke invalshoeken of  onder-
werpen kunnen door een thema beter uitge-
werkt worden. Zo bevatte het examen over 
buiten-Europese invloeden uit 2010 vragen 
over de Oriënt, Aziatische invloeden in het 
theater en de globaliserende invloed van de 
Verenigde Staten. Een ander examen 
(2011) behandelde klassieke thema’s als 
Orpheus in opera en dans, klassieke schoon-
heidsideeën in architectuur en muziek, en 
de klassieke held in de films Spartacus en 
Gladiator. Thema’s als Sprookjes, de Bijbel of  
de Vier Elementen inspireren tot steeds nieu-
we keuzes en accenten. Er moet in deze exa-
mens nog steeds beschouwd en geluisterd 
worden, maar vooral moeten de cultuur, de 
tijdgeest en de leefwereld vanuit de verschil-
lende invalshoeken begrepen worden, over 
de grenzen van de kunstdisciplines heen. 

Bij wijze van besluit

Hoewel het bij de invoering van de Tweede 
Fase de bedoeling was om veel ruimte te 
scheppen voor kunst en cultuur, en culture-

le vakken ernstig te nemen door ze verplicht 
te maken, is dit maar gedeeltelijk gereali-
seerd. Alleen ckv, voorheen ckv1, is een ver-
plicht vak.14 Kunst (algemeen) is niet ver-
plicht en kan dan ook geen kernvak van het 
profiel C&M genoemd worden. Dat is ener-
zijds jammer, want een cultuurprofiel zou 
toch niet alleen uit geschiedenis of  filosofie 
mogen bestaan, zeker als er zo’n bijzonder 
vak over alle kunsten en het functioneren 
van de kunsten in de cultuur is ontworpen. 
Een cultuurprofiel zonder kunstvak zou die 
naam niet mogen dragen.
 Toch zijn er niet alleen maar nadelen aan 
de huidige situatie verbonden. Een voordeel 
van het niet verplicht stellen van kua is dat 
de ‘oude’ kunstvakken kb/kg voor tehatex 
en muziek bleven bestaan. Veel docenten 
geven liever les in de eigen discipline dan in 
het brede, complexe vak kua en kunnen dat 
ook veel beter. Ze houden van hun eigen vak 
en kunnen leerlingen meeslepen in hun 
passie. Sommige scholen hebben, meestal 
om religieuze redenen, bezwaren tegen de 
vakken dans en drama, en willen dan ook 
geen kua binnenhalen. Op deze scholen 
worden nu beeldende vakken aangeboden 
of, in het geval van heel strenge confessio-
nele scholen, alleen muziek. Ook leerlingen 
kiezen nu uit vrije wil een kunstvak, dat 
dan waarschijnlijk beter zal aanslaan dan 
wanneer het verplicht was geweest.
 Bij de invoering van de profielenstructuur 
werd verwacht dat de leerlingenpopulatie 
zich gelijkmatig over de vier profielen zou 
verspreiden. Nu bijna een kwart van de 
populatie vrijwillig een kunstvak kiest, zijn 
dat net zoveel kandidaten als oorspronkelijk 
voor het profiel C&M werd verwacht. 
Scholen, leraren en kandidaten kunnen 
kiezen wat het best bij hen past: oude stijl 
kb/kg (met de keuze uit tekenen, handvaar-
digheid of  textiele vormgeving), oude stijl 
muziek, nieuwe stijl kua met de keuze uit 
beeldende vormgeving (die alle tehatex-
vakken kan en mag omvatten, maar ook 
audiovisuele vormgeving), dans, drama of  
muziek. Deze talloze mogelijkheden, waar-
van sommige zogenaamde cultuurprofiel-
scholen nagenoeg alle variaties aanbieden, 
hebben een klimaat geschapen dat al bij al 
gunstig is voor de gewenste ‘bildung’. De 
kunstzinnige vorming van de jeugd is daar-
mee, ondanks alle hindernissen van de afge-
lopen decennia, beter gewaarborgd dan 
men omstreeks 1968 had durven hopen.

Noten

 1  Daarnaast kent Nederland nog het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo, vergelijkbaar met het Vlaamse BSO), 
dat varieert van praktijkonderwijs tot meer 
theoretische leerwegen.

 2  Ben Koevoets, Scheppen of  bouwen / 
Kunstgeschiedenis als schoolvak, in: Ben Koevoets 
& Herbert van Rheeden, Geen dag zonder lijn. 
Honderd jaar tekenonderwijs in Nederland, 
1880-1980, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 
1980, p. 110. 

 3  Nicolaas R.A. Vroom, Kunstzinnige vorming van 
de jeugd, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1961.

 4  Minimumtabel van 4 uur tekenen, 3 uur 
handenarbeid of  textiele werkvormen, 3 uur 
muziek verspreid over de driejarige onderbouw.

 5  Met name Hélène van der Vliet en Ab Meilink, 
zie: Ben Koevoets, Scheppen of  bouwen / 
Kunstgeschiedenis als schoolvak, in: Koevoets & 
Van Rheeden, op. cit. (noot 2), p. 91.

 6  zie erfgoed.onderwijsmuseum.nl/static/pdf/or/
ADVIESOWR-1970-12-24-146.pdf  

 7  Adviescommissie docenten ACD.
 8  Herbert Van Rheeden, Toelichting Experimenteel 

eindexamen v.w.o. handvaardigheid, tekenen en 
textiele werkvormen, s.a. [1980].

 9  Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is 
namens de minister opdrachtgever voor alle 
examens en heeft vaststellingscommissies voor 
elk vak.

 10  zie examenblad.nl.
 11  Op havo wordt het profiel E&M momenteel door 

ongeveer 50% van de populatie gekozen, N&G 
door ca. 20%, C&M en N&T beide door 15%. 
Op vwo is dit respectievelijk 30%, 25%, 15% en 
20% procent; ca. 10% kiest ook vakken uit 
andere opties.

 12  Ckv1 heet nu ckv en mag op gymnasia 
vervangen worden door een vak Klassieke 
Culturele Vorming (kcv).

 13  Zie noot 11.
 14  Zie noot 12.

Stromae

Tous les mêmes (clip), 2013, videostill

David Bowie

Starman (clip), 1972, videostill
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FIEKE KONIJN

Ze zien er buitengewoon aantrekkelijk uit, de 
Nederlandse examenopgaven van de beel-
dende kunstvakken ‘tehatex’ en ‘kunst (alge-
meen)’. Behalve dat ze royaal van kleurenre-
producties, geluidsfragmenten en bewegend 
beeld (in de digitale versie) zijn voorzien, is 
ook de keuze van de kunstwerken waarover 
leerlingen ondervraagd worden vaak verras-
send en actueel, al zal een gestreste eindexa-
menkandidaat daar misschien weinig oog 
voor hebben. Inmiddels nemen jaarlijks der-
tigduizend leerlingen aan die examens deel 
en zijn er onder de 150 scholen voor voortge-
zet onderwijs slechts tien die geen kunstvak-
ken aanbieden. Dat wijst er inderdaad op dat 
de kunstvakken een vaste positie hebben ver-
worven in het voortgezet onderwijs, zoals 
Marieke Wensing in bovenstaand artikel 
concludeert.
 Toch is er reden om enkele kanttekeningen 
te plaatsen bij haar relaas.1 Wat blijft hangen 
is dat in de huidige situatie tal van aannames 
uit het verleden doorspelen waarvan je je kan 
afvragen of  ze niet aan heroverweging toe 
zijn. Nu roepen de vele over elkaar heen 
geschoven aanpassingen en vernieuwingen 
het beeld op van een Indische spekkoek, een 
palimpsest van visies. Nieuwe vakken wor-
den naast de oude ingevoerd, zonder dat aan 
een goede vooropleiding wordt gedacht voor 
degenen die de nieuw vakken moeten gaan 
doceren. Regels worden uitgevaardigd, waar-
op dan weer uitzonderingen worden toege-
staan. Het is het Nederlandse onderwijsbeleid 
ten voeten uit: het heeft zijn charme vanwege 
de ruimte die docenten geboden wordt voor 
improvisatie en eigen inbreng, maar verhin-
dert ook de uitwerking van de geformuleerde 
doelstellingen tot een consistente lespraktijk. 
De grilligheid van het overheids beleid – zie de 
bijna niet te volgen soap rond de invoering 
van ckv 1,2 en 3 – roept tevens de vraag op of  
de positie van de kunstvakken wel voldoende 
gewaarborgd zal zijn bij een eventuele vol-
gende herschikking van de keuzeprofielen in 
het voortgezet onderwijs.
 De pragmatische benadering waarvan de 
aanpak van de examens getuigt, heeft zon-
der meer vruchten afgeworpen. Toch zou er 
ook ruimte moeten zijn voor een meer prin-
cipiële bezinning op de gegroeide praktijk. 
In wat volgt bespreek ik drie aspecten. Een 
eerste aspect betreft de verhouding tussen 
cultuur- en kunstgeschiedenis enerzijds en 
kunstbeschouwing anderzijds. Ten tweede 
blijkt het vooral bij tehatex havo en het mul-
tidisciplinaire vak kua een probleem te zijn 
om tot een behapbare en doordachte 
stofomschrijving te komen. En ten slotte is 
er de prangende kwestie van de bevoegdhe-
den: wie mag in de kunstvakken lesgeven en 
hoe wordt men daartoe opgeleid?

Kunstgeschiedenis en kunstbeschou-
wing, een valse oppositie

In de ministeriële toelichting op de eindexa-
mens tehatex staat expliciet vermeld dat 
kunstbeschouwing vooropstaat, zowel bij 
havo als bij vwo.2 Het hoofddoel is om de leer-
ling kijkstrategieën aan te leren. Historische 
kennis en het hanteren van kunsthistorische 
begrippen dienen daarbij alleen ter onder-
steuning. De eindtermen die voor tehatex zijn 
geformuleerd, zowel voor vwo als voor havo, 
moeten dan ook hoofdzakelijk in kunstbe-
schouwelijke zin worden geduid. Bij de trits 
beschrijven, interpreteren, onderzoeken, gemerkt 
als domein A, gaat het hoofdzakelijk om beel-
danalyse; bij de eindterm beschouwen, als 
domein B aangeduid, gaat het om het vermo-
gen kunst kritisch te beoordelen en het oor-
deel met argumenten toe te lichten. De exa-
mentoelichting vermeldt weliswaar dat de 
leerling ook kunst en cultuur uit verschillen-
de tijdperken moet kunnen vergelijken, maar 
de uitleg bedoeld voor de leraar met betrek-
king tot de kennis en de sleutelbegrippen die 
daarvoor nodig zijn, verschilt sterk tussen 
havo en vwo, waarover later meer.
 De nogal kunstmatige oppositie tussen 
kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis 
kent een lange voorgeschiedenis. In feite 

werkt de formalistische benadering, die in de 
jaren twintig domineerde en in de jaren vijf-
tig werd voortgezet, er nog steeds in door. In 
grote trekken komt die opvatting neer op de 
veronderstelling dat een teveel aan histori-
sche kennis een belemmering vormt voor 
het pure kijken. Het bestuderen van de his-
torische context was voorbehouden aan 
professionals, voor jongeren zou dat alleen 
maar ballast zijn. Zo scherp wordt de tegen-
stelling tegenwoordig natuurlijk niet meer 
gemaakt, maar er is nog steeds een grote 
afstand tussen de kunstgeschiedenis voor 
het brede publiek en die van de insiders. Het 
was Herbert van Rheeden die deze spagaat 
eind jaren zeventig wilde overbruggen met 
een inclusieve benadering. Hij formuleerde 
voor het tehatex-examen vwo zeven vaar-
digheden waarin de leerling getraind moest 
worden. Beeldbeschrijving is daarbij de 
noodzakelijke eerste stap, maar deze wordt 
verbonden met zes andere invalshoeken. De 
keuze daarvan reflecteerde de pleidooien die 
in de jaren zeventig in zowel de kunsthistori-
sche discipline als in het kunstonderwijs te 
horen waren om ook beeldconventies, 
kunsttheorie en waarderingsgeschiedenis 
bij de interpretatie van kunst te betrekken.
 Uit de gepubliceerde examentoelichtingen 
en syllabi valt niet goed op te maken of  deze 
vaardigheden nog steeds als leidraad dienen. 
Ze waren sturend in de ontwikkelfase van 
tehatex vwo, maar de oorspronkelijke bedoe-
ling lijkt verwaterd, afgaand op het feit dat 
voor vwo uitdrukkelijk gesteld wordt dat 
kunstbeschouwing vooropstaat. Tegelijk 
heeft het havo-examen zich in een minder 
formalistische richting ontwikkeld, zoals 
blijkt uit de voorbeelden die Marieke Wensing 
van de vragen geeft. Veel wijst erop dat er wel 
gezocht wordt naar een integratie van kunst-
beschouwing en kunstgeschiedenis – wel-
licht onder druk van het interdisciplinaire 
kua – maar dat zou veel explicieter kunnen 
gebeuren. De zeven vaardigheden uit 1980 
zijn natuurlijk niet zaligmakend, maar ze 
bieden nog steeds een breed spectrum om de 
kunstproductie te bevragen. De vaardigheid 
waar de vragenmakers van zowel havo als 
vwo het minst mee uit de voeten lijken te 
kunnen, is het interpreteren van (eenvoudig) 
bronnenmateriaal. Er is in de vragen weinig 
gebruikgemaakt van polemieken die rondom 
kunst hebben gewoed (bijvoorbeeld het 
Holocaustmonument in Berlijn); evenmin 
zijn er vragen te vinden over kunstenaarstek-
sten. Vooral bij havo is er watervrees om de 
leerling een tekst voor te leggen. Nochtans 
worden leerlingen in het vak Nederlands 
getraind in leesvaardigheid en het vermogen 
een tekst te analyseren en beoordelen. Het is 
hoog tijd om na zovele jaren van tehatex-
examens een meta-analyse te maken van de 
vragen en te onderzoeken welke aspecten 
over- en ondervertegenwoordigd zijn. Zo’n 
analyse zou meteen de gelegenheid bieden 
om na te gaan hoe de inhoud van het vak 
tehatex zich verhoudt tot het sinds 1998 ont-
wikkelde kua (voorheen ckv 2,3).

Van eindtermen naar stofomschrij-
ving: het werken met thema’s

Een ander probleem, dat al vanaf  de invoe-
ring van de tehatex-vakken speelde, is dat 
van de stofbegrenzing, die bij havo en vwo 
verschillend is. Om van eindtermen naar een 
lesprogramma te komen, is een stofomschrij-
ving nodig. Wat moet ter voorbereiding op 
het examen behandeld worden? Aan vanke-
lijk werd het niveauverschil tussen mavo, 
havo en vwo uitgedrukt in de omvang van te 
bestuderen periodes. Maar met het afbake-
nen van tijdperken maak je nog niet duidelijk 
wat daarvan gekend moet worden, en de 
hoeveelheid kunst blijft onafzienbaar groot. 
Om die valkuil te ontwijken stelde Van 
Rheeden in 1980 een thematische werkwij-
ze voor. Essentieel voor een thema is dat het 
een of  meerdere vraagstellingen impliceert, 
die aan de hand van casussen onderzocht 
kunnen worden. Op die manier wordt de stof  
beperkt gehouden. Door het thema ieder jaar 
(tegenwoordig iedere twee of  drie jaar) ruim 
van tevoren bekend te maken, inclusief  
vraagstellingen en lesmateriaal, heeft de 

leraar een houvast én voldoende tijd om zijn 
curriculum uit te werken.
 Deze aanpak wordt bij tehatex vwo tot op 
heden gehandhaafd. Als voorbeeld moge het 
thema ‘Voorbeeldig’ dienen, dat voor 
2017/2018 is gekozen. De centrale vraag-
stellingen zijn opgehangen aan drie subthe-
ma’s: de klassieke kunsttheoretische trits 
imitatio, variatio en emulatio. Per periode en 
per subthema worden in de syllabus sleutel-
werken voorgesteld, evenals twee ‘steunwer-
ken’. Om een concreet voorbeeld te geven: 
voor de periode 1500-1750 en het subthe-
ma imitatio is Pontormo’s Kruis afname het 
sleutelwerk; dat werk kan immers verbon-
den worden met Rafaels eerdere voorstelling 
van hetzelfde thema. De steunwerken zijn in 
dit geval een werk van Charles Le Brun en de 
Villa Rotonda van Palladio. Het heeft tot 
2000 geduurd voordat het examineren via 
een thema werd overgenomen in de havo-
examens, maar in vergelijking met vwo 
wordt de havo-leraar veel meer aan zijn lot 
overgelaten. Pas recent wordt het thema in 
het begin van het lesjaar aan de leerkrach-
ten meegedeeld. Een thema wordt bij dit exa-
men beschouwd als een ‘invalshoek’ die ‘een 
zekere samenhang’ oplevert, en consensus 
over de uitwerking ervan ontstaat pas in de 
commissie die de vragen maakt.
 De problematiek van de stofbeperking 
speelt echter nog onverminderd bij het rela-
tief  nieuwe (maar toch al zeven jaar geëxami-
neerde!) vak kua. Bij het invoeren ervan heeft 
men zich vanuit een volledigheidsstreven 
laten verleiden tot het opstellen van lange lijs-
ten van wat gekend moet worden op het vlak 
van de disciplines beeldende kunst, muziek, 
drama en dans, van de Middel eeuwen tot 
heden. Het blijft echter bij een verzameling 
steekwoorden, beknopte aanduidingen van 
complexe cultuurhistorische ontwikkelin-
gen, waarvan het maar de vraag is hoe men 
deze moet behandelen. Het toetsende exa-
men werkt intussen met vragenblokken die 
rond diverse thema’s zijn geconstrueerd. Het 
lijkt me een goed idee om dit naar analogie 
met het model van de vwo-syllabus tot een 
meer principiële aanpak uit te werken. 

De relatie met het beroepsveld en de 
opleidingen

Vanaf  de invoering van de tehatex-vakken 
bij de Mammoetwet in 1968 tot aan het eer-
ste officiële kua-examen in 2009 is één prin-
cipe overeind gebleven: het uitgangspunt 
dat de verschillende vormen van reflectie 
steeds in dienst moeten staan van de beel-
dende praktijk van de leerling. Deze koppe-
ling van theorie en kunstbeoefening impli-
ceert dat zij het beste door één docent 
worden gegeven, in de praktijk meestal een 
tekenleraar. Ook dat is een erfenis van de 
jaren twintig. Het is een a priori dat zelden 
ter discussie is gesteld, ook niet toen het bij 
uitstek cultuurhistorische en multidiscipli-
naire kua werd ingevoerd. Dat heeft plat 
gezegd ook te maken met het veiligstellen 
van eenmaal verworven rechten op lesuren. 
Nochtans geldt niet alleen voor muziek, 
drama en dans, maar ook voor beeldende 
kunst dat je tot inzicht en interpretatie kunt 
komen zonder deze disciplines zelf  te beoefe-
nen. Per slot van rekening kun je ook archi-
tectuur beoordelen zonder architect te zijn. 
Daar komt bij dat in de laatste decennia het 
theoretische discours binnen de kunstdisci-
plines veel belangrijker is geworden. Ook dat 
is een argument om een zelfstandig theorie-
vak náást kunstbeoefening in te richten.
 Door vast te houden aan de combinatie 
van theorie en praktijk, wordt van de leraar 
een onmogelijk brede expertise geëist. Dit 
bestendigt onvermijdelijk het louter kunst-
beschouwelijke karakter van het vak. Voor 
kua geldt dat het sterkst. Ook hier begeleidt 
de docent zowel theorie als kunstbeoefening, 
maar daarbij moet hij in het theoretisch 
gedeelte maar liefst vier kunstdisciplines 
bestrijken, terwijl hij – als docent beeldende 
kunst, muziek, dans óf  drama – in slechts 
één ervan is opgeleid. Tot nu bevinden zich 
onder het docentencorps nog een aantal 
witte raven: leraren die zowel een opleiding 
aan een kunstacademie als een universitaire 

studie kunstgeschiedenis hebben gevolgd, 
en die het combineren van praktijk en theo-
rie daardoor goed afgaat. Omdat het stape-
len van studies van overheidswege wordt 
ontmoedigd, zal dat in de toekomst echter 
nauwelijks meer voorkomen.
 Het probleem van de expertisevereisten 
gaat nog extra knellen bij de generatie die nu 
in de docentenopleidingen aan de diverse 
Hogescholen voor de Kunsten (waar oplei-
dingen beeldende kunst, dans, drama én 
muziek in ondergebracht zijn) tot leraar in 
een kunstvak wordt opgeleid. Tegen woordig 
studeer je op deze HBO-instellingen ‘onge-
gradeerd’ af. Na een opleiding van vier jaar 
word je bekwaam verklaard om op alle 
niveaus tot en met vwo en HBO les te geven, 
terwijl je over niet meer dan een bachelordi-
ploma beschikt. In de vierjarige program-
ma’s rond de verschillende kunstdisciplines 
in deze Hogescholen is slechts een beschei-
den aantal uren ingeruimd voor cultuur- of  
kunstgeschiedenis. Met fatale gevolgen, 
want toekomstige docenten zijn daardoor 
niet goed toegerust voor het theoretische 
deel van de kunstvakken in de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs. Evenzeer mag 
getwijfeld worden aan hun inzetbaarheid bij 
het construeren van vragen in de examen-
constructiecommissies. Het zegt overigens 
veel over de ondergewaardeerde positie van 
de kunstvakken in het voortgezet onderwijs 
dat voor alle andere schoolvakken in de 
bovenbouw van havo en vwo (behalve licha-
melijke oefening) een eerstegraads bevoegd-
heid is vereist. Deze is alleen aan de universi-
teiten te behalen, via een eenjarige opleiding 
ná de afronding van een vierjarige master. 
 Het is hoopvol dat het overleg van kunst-
vakdocenten (KVDO) heeft gepleit voor het 
invoeren van een masterfase en een geactu-
aliseerd – lees verzwaard – beroepsprofiel 
voor de kunstvakken aan de Hogescholen 
voor de Kunsten, en dat het daarvoor – 
althans mondelinge – steun van de minister 
heeft gekregen. Daarnaast moet echter de 
meer fundamentele discussie gevoerd wor-
den over de herziening van de koppeling 
tussen theorie en praktijk. Door van het the-
oretische deel van tehatex en kua een zelf-
standig vak te maken, kan dit gedeelte net 
als andere schoolvakken door universitair 
opgeleide docenten gegeven worden. 
Daardoor worden cultuur en kunstgeschie-
denis beter verankerd in het onderwijs. De 
vijfjarige masteropleiding van deze kunst-
historici garandeert dat zij veel meer thuis 
zijn op het gebied van kunst en cultuur, en 
ook theoretisch beter geschoold zijn dan 
studenten die een bacheloropleiding tot 
kunstdocent in het HBO hebben gevolgd.
 De Nederlandse Wet op het Voortgezet 
Onderwijs stelt dat het voortgezet onderwijs 
naast algemene vorming ook een algemene 
of  bijzondere voorbereiding moet bieden op 
verwante vervolgopleidingen. Afgaand op 
de examenopgaven kb/kg tehatex en kua zit 
het wel goed met de algemene culturele vor-
ming van de leerlingen die deze vakken in 
hun profiel kiezen. Havo en vwo bereiden 
echter ook voor op studies die opleiden tot 
functies in het professionele veld van de 
kunsten en op een wetenschappelijke studie 
in een van de Geesteswetenschappen. De 
kloof  tussen deze vervolgopleidingen en 
wat op school wordt onderwezen, mag niet 
al te groot zijn. De bevoegdhedenkwestie is 
eens te meer aanleiding om de vraag te stel-
len hoe de kunstvakken zich tot een toe-
komstig beroepsveld verhouden en op welke 
actuele veranderingen in dat beroepsveld 
moet worden ingespeeld. 

Noten

 1  Voor deze beschouwing heb ik tweemaal een 
interview gehad met Marieke Wensing. Ik dank 
haar voor haar bereidheid mij wegwijs te 
maken in de vernieuwingen van de 
kunstvakken, met de invoering van de Tweede 
Fase vanaf  1998. Zelf  was ik betrokken bij het 
vwo-experiment in de jaren tachtig.

 2  Zie examenblad.nl/examen/tekenen-
havo/2017/havo en examenblad.nl/examen/
tekenen-vwo/2017/vwo voor het 
examenprogramma en de syllabus van tehatex 
havo en vwo 2017.

De kunstvakken in het Voortgezet Onderwijs in 
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Galerie gesloten
24/12–02/01

• Perusing The NI Collection 3
12/11–07/12 

• Overzichtstentoonstelling met 
schilderijen en werken op papier

Jerry Keizer (1938–2016)
17/12–25/01

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

• Attempts to Read the World 
(Differently): Three Exhibitions 
in Five Acts 

Max de Waard, Monira Al Qadiri, 
Jean Katambayi Mukendi 

27/11–05/03

• Ondertussen: Eric Peter
t/m 08/01

• OpZicht: Yamuna Forzani
t/m 06/12  

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

• Aan Morandi
Klaas Gubbels, nieuwe schilderijen 
en beelden
• Swap Berlin – The Hague
Roger Wardin & Nadja Schöllhammer, 
schilderijen en werk op papier

i.s.m. C&K Gallery, Berlijn 
06/11–07/01

• PAN Amsterdam [stand 86]
Long-Bin Chen, Jan Dibbets, 
Zhivago Duncan, Klaas Gubbels, 
Anselm Kiefer, Raquel Maulwurf, 
Ryan Mendoza, Jan Schoonhoven, 
Jannis Kounellis en Jan Wattjes

20/11–27/11

• Bedrock
Manfred Schneider, tekeningen, 
collages, installaties (+ catalogus) 
• The Broken Promised Land
Arie van Geest, schilderijen 
(+ catalogus) 

Opening: 15/01, 16:00
15/01–18/03

GALERIE HELDER
Tasmanstraat 188
+31 (0)70/346.63.09 
do–vr 12:00–17:00  
za–zo 13:00–17:00 
(of op afspraak)
www.galeriehelder.nl

• Out of time, out of space
Frank van der Salm (fotografie) / 
Rolf Bruggink (objecten)

Opening door Anne van der Zwaag 
(directeur object Rotterdam, curator) 
05/11, 16:00

WEST
Groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
do–za 12:00–18:00  
(of op afspraak)
www.westdenhaag.nl

• GAGARIN, Slominski & Beuys
Opening: 02/12, 20:00
02/12–26/02

WEST  
in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34
+31 (0)70/392.53.59
wo–zo 12:00–18:00  
(of op afspraak) 
www.westdenhaag.nl

• See how the land lays
Saâdane Afif, Diego Tonus, Guillaume 
Bijl, Edith Dekyndt, Marilou van 
Lierop, Gabriel Kuri, Suchan 
Kinoshita, Fabio Zimbres, Javier 
Téllez, Latifa Echakhch & others

Opening: 02/12, 17:00
02/12–26/02

• Art Rotterdam
Reflections Room
Van Nelle Fabriek
09/02 

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

• TRACK and TRACE  
25 jarig jubileum 
Galerie Maurits van de Laar
Extra locatie: Paviljoensgracht 20, 
2512 BP, Den Haag
t/m 20/11

• TRACK and TRACE 2 
25 jarig jubileum 
Galerie Maurits van de Laar

o.a. Martin Assig, Marcel van Eeden, 
Henri Jacobs,Elmar Trenkwalder, 
Zeger Reyers, Dirk Zoete

Locatie: Herderstraat 6,  
2512 CV Den Haag
27/11–18/12

• HOOGTIJ #47
02/12, 19:00–23:00 
www.hoogtij.net

PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
+31 (0)70/449.29.61
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

• PP 04 – Bodyscanning
Peter Bogers(1956) is van de eerste 
generatie kunstenaars in Nederland 
die actief gebruik maakte van video. 
In Bodyscanning tonen we vroege 
performance registraties tot recente 
multimediale installaties.

11/12–05/02

A GALLERY 
NAMED SUE
Noordeinde 18A, 1 hoog
+31 (0)61/236.21.10
do–za 11:00–17.00
zo 13:00–17:00
(of op afspraak)
www.agns.nl

Raadpleeg de website:  
www.agns.nl
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CAMIEL VAN WINKEL

Niets kan uit een werk worden gehaald zonder 
dat het er tegelijkertijd in wordt gelegd. 
 Theodor W. Adorno 1

In het zevende hoofdstuk van The Craftsman, 
zijn pleidooi voor de herwaardering van 
ambacht en ambachtelijkheid, schrijft 
Richard Sennett iets over het improviseren 
met gereedschap: ‘Getting better at using 
tools comes to us, in part, when the tools 
challenge us, and this challenge often 
occurs because the tools are not fit-for-pur-
pose. They may not be good enough, or it’s 
hard to figure out how to use them.’ Onvol-
maakt gereedschap stelt ons voor een uitda-
ging, en dat is juist positief. ‘The challenge 
becomes greater when we are obliged to use 
these tools to repair or undo mistakes. In 
both creation and repair, the challenge can 
be met by adapting the form of  a tool, or 
improvising with it as it is, using it in ways it 
was not meant for. However we come to use 
it, the very incompleteness of  the tool has 
taught us something.’2 Sennett geeft vervol-
gens een reeks historische voorbeelden van 
uitvinders en wetenschappers die, door de 
frustratie van het moeten werken met 
ondeugdelijke of  onprecieze instrumenten, 
tot een belangrijke ‘intuïtieve sprong’ in 
hun ontwikkeling kwamen.
 Namens wie spreekt de eminente socio-
loog eigenlijk? Zijn aanhoudende gebruik 
van de wij-vorm in dit boek – ‘the tools chal-
lenge us…’ – verleent zijn betoog een uni-
versele pretentie die moeilijk te verdragen is. 
Wij zijn immers niet één, maar versnipperd 
en uiteengevallen. Tegenover ieder wij staat 
een jullie of  een zij. Het spreken namens een 
generieke mensheid verbloemt de kloof  tus-
sen de groep en de buitenstaander, de 
autochtoon en de vreemdeling, de meerder-
heid en de minderheid; de strijd tussen 
mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, 
bazen en knechten, meesters en slaven. 
Alleen de dominante partij kan of  mag deze 
tweedracht loochenen door te pretenderen 
namens een ongedeeld collectief  te spreken. 
Het misleidende gebruik van de wij-vorm 
werpt een schaduw over Sennetts theorie 
van ambachtelijkheid. Wat hij beweert over 
het gebruik van gereedschap miskent de rol 
die gereedschap heeft gespeeld bij de techni-
sche realisatie van de opsplitsing van het 
collectief; zijn theorie negeert het ambach-
telijk vernuft van separatie, apartheid en 
dominantie.
 In het christelijk narratief  wordt de schep-
ping van de mens al direct gevolgd door de 
opsplitsing in een hij en een zij. De ambach-
telijke god kent de vrouw een ondergeschik-
te plaats toe in de wereld waarvan hij de 
maker is. Genesis 2 laat het gebruik van 
gereedschap weliswaar onvermeld, maar 
zegt wel degelijk dat de vrouw uit een rib van 
de man wordt ‘gebouwd’ – dus niet zomaar 
als bij toverslag ‘geschapen’.
 Lars von Triers Antichrist (2009) is te 
beschouwen als een geperverteerde, retro-
grade versie van dat ambachtelijke schep-
pingsverhaal. De twee enige figuren in de 
film, een naamloze man en vrouw, keren 
terug naar ‘the garden around Eden’ – de 
plek die, zoals de kijker gaandeweg begrijpt, 
de bron van hun onheil is. Daar komt het tot 
een gewelddadige confrontatie tussen de 
twee, waarbij de vrouw haar toevlucht 
neemt tot het improviseren met gereed-
schap – een handboor, een slijpsteen en een 
schaar – op een manier die Richard Sennett 
nooit heeft bedoeld. In het kader van ‘crea-
tion and repair’ gooit ze alle middelen in de 
strijd om de weeffout in de schepping van de 
mens te herstellen. Uiteindelijk slaagt ze 
daar niet in. Aan het eind van de film maakt 
de man duidelijk hoe de verhoudingen lig-
gen: hij doodt haar met zijn blote handen.
 Dat Antichrist een parabel van zonde, 
schuld en boete is, gaat enigszins verscho-
len onder de opzichtige hoofdstuktitels die 
Von Trier tussen de scènes inlast: Grief  / 
Pain / Despair. Door deze titels bovendien een 
handgemaakt uiterlijk te geven – soms 
geschilderd, soms met krijt op een school-
bord geschreven – lijkt hij te poseren als een 
ambachtelijk filmmaker: iemand die alles 
zelf  en met de hand doet. Deze mystificatie 

zou men bij een duiding van de film het liefst 
willen negeren, maar de relatie met de 
ambachtelijke schepping van de vrouw in 
het bijbelverhaal maakt dat ze via een zij-
deur toch betekenis krijgt.

Oerscène, zondeval

Antichrist begint met een vijf  minuten 
durende proloog, die zich in formeel opzicht 
wezenlijk van de rest van de film onder-
scheidt. De persoonlijke zondeval van het 
naamloze stel is gefilmd als een omgekeerde 
val; een vertraagde, opwaartse beweging. 
De seksuele pneumatiek stoot het lichaam 
van de vrouw voor het oog van de camera 
naar boven, tegen de zwaartekracht in, 
alsof  er lucht in haar naakte onderlichaam 
wordt gepompt door de pik van de man. De 
seksuele vervoering op haar gezicht duidt 
op een verlangen naar lichtheid en bevrij-
ding, maar de opwaartse val is ook een aan-
wijzing voor de tijd die wordt teruggedraaid, 
een aankondiging van de terugkeer naar de 
eerste dagen van de mens op aarde. Het 
enige dat naar beneden in plaats van naar 
boven valt, zonder genade, is het jonge kind, 
dat tijdens de paring van zijn ouders onop-
gemerkt uit bed is gekomen en, nadat hij 

hen heeft bezig gezien, uit het raam van zijn 
kamer klimt. Juist op het moment dat de 
moeder een orgasme beleeft – haar gezicht 
vertrokken tot een grimas – valt het kind te 
pletter op de besneeuwde stoep onder zijn 
raam. Hiermee eindigt de proloog, die 
geheel in vertraagde zwart-witbeelden is 
weergegeven, en ingekleurd wordt door een 
smartelijke aria uit Rinaldo van Händel 
(Lascia ch’io pianga / Laat me huilen).
 De proloog is een gestileerde pannenkoek 
van lust, kitsch en melodrama, met in 
elkaar schuivende geslachtsdelen, traag 
neerdwarrelende sneeuwvlokken en een 
speelgoedbeest dat opstijgt aan een ballon. 
Wanneer het jongetje zijn ouders in hun 
seksuele omstrengeling ziet, draait hij zich 
langzaam om en kijkt hij een moment met 
ironisch-alwetende blik in de camera. In de 
rest van de film speelt ironische distantie 
schijnbaar geen rol. Alles komt pijnlijk 
dichtbij, de schuld, de oorsprong en de 
zonde, maar het resultaat van die nabijheid 
lijkt eerder troebel dan helder. Misschien is 
het inderdaad zo dat ‘alle kenmerken waar-
op wij gewoon zijn onze onderscheidingen 
te baseren, steeds meer plegen te vervagen 
naargelang wij de oorsprong naderen’.3

 Na de proloog schakelt de film over op een 
andere toon en een nerveus, verknipt ritme. 

Er wordt getoond hoe de vrouw – laten we 
haar E. noemen – tijdens de begrafenis van 
haar zoon compleet instort; en hoe de man 
– laten we hem A. noemen – zijn vrouw een 
maand later uit het ziekenhuis mee naar 
huis neemt en haar medicatie stopzet. Hij is 
zelf  psychotherapeut en heeft geen vertrou-
wen in haar arts. Hij meent dat hij E. beter 
zelf  kan behandelen, omdat hij haar ‘het 
beste kent’. De cocktail van rouw, spijt, 
woede en schuldgevoel waar zij onder lijdt, 
beschouwt hij als een natuurlijke reactie op 
de dood van het kind – niet als een ziekte die 
met pillen moet worden bestreden. A. stelt 
zich op als een deskundige, en lijkt daarmee 
het feit te onderdrukken dat ook hij zijn kind 
heeft verloren. Waarom wordt de man niet 
net als de vrouw door schuldgevoel ver-
teerd? Het is een vraag die gedurende de hele 
film onaangeroerd blijft liggen in de scha-
duw van het dramatisch geënsceneerde 
raadsel van de vrouw. Al hun gesprekken 
draaien voortdurend om haar symptomen 
en de remedie die hij daarvoor heeft bedacht. 
Geen moment betrekt hij de situatie op zich-
zelf, terwijl hij als partner en ouder toch ook 
verantwoordelijkheid draagt. Haar emotio-
nele overreactie is het omgekeerde van zijn 
koele, professionele distantie, en maakt die 
distantie zelfs mogelijk. Zij lijdt als het ware 
voor twee. Dankzij haar kan hij de dood van 
het kind snel en efficiënt verwerken, door 
een professionele rol aan te nemen. Deze 
tegenstelling berust in zekere zin op de 
afsplitsing van de vrouw uit de man – de eer-
ste breuk in de mythische eenheid van ‘wij 
mensen’. Niet de christelijke, maar de psy-
choanalytische versie van die genese had A. 
als psychotherapeut onder ogen moeten 
zien. De redeloze, hysterische vrouw is een 
afsplitsing van de rationele, zelfbeheerste 
man; zij belichaamt alles wat hij van zichzelf  
niet accepteert en daarom buiten zichzelf  
projecteert.4 Hij is het rustige element in de 
film, de rationele, schijnbaar zorgzame part-
ner; maar ook de theoreticus en de ideoloog. 
De vraag in hoeverre hij met zijn gedrag 
haar symptomen verergert of  zelfs veroor-
zaakt heeft, komt niet in hem op. Hij preten-
deert haar te helpen, maar eigenlijk straft hij 
haar voor haar zondige natuur door de 
functie van therapeut op zich te nemen en 
daarmee uit zijn affectief-seksuele rol van 
geliefde te stappen. Hij weigert nog seks met 
haar te hebben. ‘Never screw your thera-
pist’, houdt hij haar voor. Als ze het dan toch 
doen, heeft hij er meteen spijt van, en dat 
laat hij ook blijken: het was ‘het stomste’ dat 
hij kon doen. Zijn houding brengt haar tot 
wanhoop. Ze heeft liefde nodig, maar wil ook 
gestraft worden voor haar zonden en ver-
wacht van hem dat hij die taak uit liefde op 
zich neemt. Maar hij straft haar juist door 
haar zijn liefde te onthouden. Ze wil dat hij 
haar slaat, maar hij weigert. Het gevolg is 
dat ze denkt dat hij haar zal verlaten.5

 De extreme intensiteit van de film ont-
staat mede door de bubbel waar de man en 
de vrouw zich permanent in bevinden. Ze 
zijn de enige personages in de film, en zitten 
steeds bovenop elkaar, omgeven door een 
membraam waarachter slechts een enkele 
keer (in de begrafenisstoet en aan het slot 
van de film) andere schimmen zichtbaar 
zijn. Als naamloos stel figureren ze in een 
archaïsch, soms grotesk leerstuk dat hun 
gedragingen langs een denkbeeldige meet-
lat van goed en kwaad legt – overigens zon-
der eenduidig eindoordeel. De keuze van de 
acteurs versterkt de indruk van twee met 
elkaar vergroeide karakters. Door hun pezi-
ge lichamen en scherpe gelaatstrekken lij-
ken Willem Dafoe en Charlotte Gainsbourg 
wel familie van elkaar. Zij is jongensachtig, 
met lange, rechte vormen en een gepronon-
ceerde kin; hij eerder aapachtig, met een 
kleine neus, een brede mond en scheve 
ogen. Hij is altijd geduldig en meegaand, 
soms schoolmeesterachtig, en nooit emotio-
neel; hij heeft de kalmte van iemand die op 
zijn natuurlijke overwicht vertrouwt. Zij is 
onrustig en labiel; ze glijdt heen en weer 
tussen naïeve verwondering, paniek en 
razernij. Haar gedrag en beweegredenen 
zijn allesbehalve transparant. Gainsbourg is 
zestien jaar jonger dan Dafoe.
 Mede door het leeftijdsverschil en zijn 
professionele attitude heeft A. een sterk 
overwicht op zijn vrouw. Met de typische 
neerbuigendheid van een therapeut over-
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tuigt hij haar dat hij weet wat goed voor 
haar is: ‘You don’t have to understand me. 
Just trust me.’ Om haar te genezen gaan ze 
‘terug’ naar Eden – de plek die haar angsten 
en obsessies materialiseert. A. meent dat E. 
zich moet blootstellen aan datgene waar ze 
bang voor is. ‘You have to learn to stay in 
the situation that frightens you. Then you’ll 
learn that fear isn’t dangerous.’ Geleidelijk 
is het accent in hun gesprekken dan al ver-
schoven van schuldgevoel en verdriet naar 
(existentiële) angst.

Goede en slechte natuur

Eden is in deze film geen aards paradijs of  
lusthof, maar een ruig stuk natuur, een ver-
wilderd bos waar het eenzame buitenhuis 
van het stel zich bevindt – een primitief  
houten huis zonder elektriciteit. Hier heeft 
E. de laatste zomer doorgebracht, enkel in 
gezelschap van het kind, om haar disserta-
tie af  te maken. Ze verwijt A. zijn afwezig-
heid van destijds. Als hij tegenwerpt dat zij 
het juist was die met het kind alleen wilde 
zijn, om te kunnen schrijven, antwoordt zij: 
‘Perhaps I didn’t mean it.’ In elk geval blijkt 
hij niet te weten dat haar dissertatie op een 
mislukking is uitgelopen.
 Het allegorisch potentieel van Eden drukt 
zwaar op de schouders van de twee persona-
ges. De goede en de slechte natuur komen 
hier samen. Eden is een responsieve omge-
ving – wellicht het laatste overblijfsel van een 
god die zich rechtstreeks tot de mensen richt, 
in de gedaante van een sprekende vos en 
andere dieren. Maar Eden is ook een patholo-
gische plek. De psychische energie van A. en 
E. wordt door de natuur geabsorbeerd en in 
figuratieve, samengebalde vorm teruggege-
ven. Het horrorelement in Antichrist is gro-
tendeels te herleiden tot deze pathologische 
wisselwerking.
 A. gelooft in de goede natuur. Hij beschouwt 
de mentale instorting van zijn vrouw als 
een ‘gezonde natuurlijke reactie’ op de dood 
van het kind. Langs natuurlijke weg zal ze 
vanzelf  herstellen. Hij probeert haar met 
rationele argumenten te laten inzien dat 
alles waar ze bang voor is, in haar hoofd zit. 
‘That’s what fear is. Your thoughts distort 
reality. Not the other way around.’ Maar 
met deze theoretische benadering sluit hij 
haar in feite op in de symptomen van haar 
ziekte – in de eenzaamheid van haar psy-
chopathologie.
 E. gelooft in de slechte natuur. In Eden 
waant ze zich omringd door de krachten 
van het kwaad: ‘Nature is Satan’s church.’ 
Bovendien is ze tijdens het werk aan haar 
dissertatie tot het inzicht gekomen dat vrou-
wen het kwaad belichamen. Terwijl haar 
onderzoek een culturele geschiedenis van 
vrouwenhaat en heksenjacht behelsde, 
heeft ze de abjecte ideeën die ze moest bestu-
deren blijkbaar als een spons opgezogen en 
tot de hare gemaakt. ‘Women do not con-
trol their own bodies. Nature does’, zegt ze 
tegen A., en ze voegt er ter onderbouwing 
aan toe: ‘I have it in writing, in my books.’ 
Hij werpt tegen dat het niet gaat om het 
kwaad in de vrouw, maar om het kwaad dat 
vrouwen door de eeuwen heen is aange-
daan; hoe kan ze die misogyne denkbeelden 
zomaar overnemen? Ze verdedigt zich zwak-
jes: ‘Sometimes I forget’, zegt ze slechts.
 E. mist de wetenschappelijke distantie en 
rationaliteit die vereist zijn om in het ‘manne-
lijke’ domein van de theorie door te dringen. 
Het manuscript van haar dissertatie lijkt 
meer op een plakboek, of  het werkstuk van 
een kind. Ze identificeert zich blijkbaar zo 
sterk met haar onderwerp, dat ze zich (in het 
laatste half  uur van de film) ontpopt als een 
door de duivel bezeten vrouw – het type waar-
van ze de historische representatie en vervol-
gingsgeschiedenis had moeten bestuderen.
 Het autopsierapport dat na de dood van 
het kind is opgesteld, vermeldt een onver-
klaarbare scheefgroei van de voeten, nog 
daterend van vóór het ongeluk. A. verbergt 
het rapport voor zijn vrouw, om haar niet te 
verontrusten. In Eden ontdekt hij op foto’s 
van de voorgaande zomer dat E. de schoe-
nen van Nick, het zoontje, elke dag omge-
keerd bij hem aandeed: de linkerschoen aan 
de rechtervoet, de rechterschoen links. 
Wanneer hij E. hiermee confronteert, ont-
steekt ze in woede. Ze slaat hem neer met 
een blok hout en schreeuwt: ‘Bastard! 
You’re leaving me, aren’t you?!’ Ze maakt 
zijn broek los, haalt zijn pik tevoorschijn en 
berijdt hem. ‘I love you’, zegt hij. ‘I don’t 
believe you!’, schreeuwt zij. Ze rolt van hem 

af, pakt het blok hout weer op en ramt het in 
zijn kruis. Hij blijft bewusteloos op zijn rug 
liggen, maar zijn erectie is nog intact. E. ziet 
dat en begint hem af  te trekken; als hij 
klaarkomt spuit hij geen sperma, maar 
bloed. De rode klodders die op haar blouse 
terechtkomen, bekijkt ze met verbazing en 
welbehagen. Ze is gekalmeerd; ze weet nu 
precies wat ze gaat doen. Ze neemt de 
gereedschapskist uit het schuurtje en pakt 
een grote handboor, waarmee ze een gat 
dwars door zijn onderbeen boort. Ze haalt 
een zware slijpsteen los van het onderstel en 
monteert die aan het been van A. door de 
metalen as in het gat te steken en vast te 
schroeven met een moersleutel. Ze loopt 
naar buiten, met bloot onderlijf, gooit de 
moersleutel weg onder de veranda van het 
huis, en verdwijnt in het bos. 

In Antichrist is de relatie tussen man en 
vrouw een soort ingeklapte driehoek, waar-
bij de plek van de man afwisselend wordt 
ingenomen door de vader en de zoon. 
Tussen de twee mannelijke figuren treedt 
geen enkele interactie op; wanneer het kind 
te zien is in een flashback, is het steeds 
alleen met zijn moeder. E. verwijt haar 
zoontje wat ze ook haar man verwijt: afstan-
delijkheid en desinteresse. Terugkijkend op 
de zomer die ze samen met hem doorbracht 
in Eden, spreekt ze over hem als een min-
naar die haar heeft teleurgesteld. ‘Nick was 
drifting away from me last time. He was 
always out and about. He could have made 
more of  an effort to be there for me.’ In een 
korte scène is te zien hoe ze tijdens haar 
schrijfwerk plotseling opschrikt door het 
gehuil van de jongen, dat ergens uit het bos 
lijkt te komen. Ze rent in paniek naar buiten 
om Nick te zoeken, maar hij blijkt gewoon 
binnen te zitten spelen. Het geluid was ken-
nelijk slechts ingebeeld.
 E.’s diepste angst is om door de man te 
worden verlaten. Dit manifesteert zich in 
een enorme razernij wanneer A. zich met 
het gewicht aan zijn been het bos in heeft 
gesleept en zich in een oud vossenhol ver-
scholen houdt. ‘Where are you?!’, krijst ze, 
heen en weer rennend door de mistflarden 
tussen de bomen. ‘How dare you leave me?! 
You bastard! Where are you?!’
 Het werken aan een dissertatie was wel-
licht een manier om dichter bij A. te komen, 
door in het domein van de theorie en de 
reflectie door te dringen. Als dat is mislukt, 
neemt ze haar toevlucht tot andere technie-
ken om de man bij zich te houden. Het 
gewicht aan zijn been maakt hem hulpeloos 
en immobiel. Als theoreticus heeft ze 
gefaald, maar haar praktisch vernuft is 
groot. Ondanks haar razernij hanteert ze de 
boor en het andere gereedschap handig en 
efficiënt, als een vakvrouw.

Binnen het mythisch-narratieve raamwerk 
van Antichrist krijgt de verlatingsangst van 
E. een specifieke betekenis. Zij is als vrouw 
een afsplitsing van de man, zijn afgesplitste 
Ander, maar ze wil niet door hem verstoten 
worden. Ze identificeert zich met hem; ze 
tracht zijn domein binnen te dringen en zijn 
wapens over te nemen (penetratie). Zo 
hoopt ze de man bij zich te houden, ook al 
moet ze hem daarvoor verzwakken, ver-
wonden en misschien zelfs doden. Ze ver-
wijft hem, doorboort zijn lichaam en laat 
hem bloeden uit zijn geslachtsorgaan, alsof  
hij menstrueert. Zo trekt ze hem het vrou-
welijke domein binnen. Ze maakt dat hij 
over de grond door het stof  moet kruipen, 
als de slang die door God is gestraft na het 
verleiden van Eva. Maar door haar agressie 
schemert steeds de wanhoop, de panische 
angst dat hij haar zal verlaten.
 Het kind was een peuter toen het stierf, en 
zou dus nog jaren afhankelijk zijn geweest 
van ouderlijke zorg. Toch voelde E. dat hij 
zich van haar verwijderde, en ze moet daar-
door in paniek zijn geraakt. Het omgekeerd 
aantrekken van de schoenen was een 
manier om het kind te verhinderen weg te 
lopen, en hem bij zich te houden. Ze muteer-
de zijn lichaam daarmee, zoals ze uiteinde-
lijk ook het lichaam van A. muteert. 
Vervolgens verwijderde Nick zich definitief  
van haar door uit het raam van zijn kamer 
te klimmen. Haar schuldbesef  en zelfverwij-
ten zijn evident, zeker tegen de achtergrond 
van de christelijke dogmatiek, die in 
Antichrist op een geperverteerde manier 
steeds meespeelt. (Het beste voorbeeld hier-
van zit al in de proloog van de film: de seksu-
ele omgang tussen man en vrouw leidt niet 
tot een geboorte, zoals de kerk voorschrijft, 
maar tot de dood van een kind.)

Het raadsel van de vrouw

Twee jaar na Antichrist maakte Von Trier 
opnieuw een film met Charlotte Gainsbourg: 
Melancholia (2011). Deze film is met wat 
goede wil te beschouwen als een parallel 
universum, een verhaalvariant waarin 
dezelfde vrouw niet getrouwd is met een the-
rapeut, maar met een bekrompen figuur uit 
een rijke (aristocratische) familie, en waarin 
haar zoon niet uit een raam springt of  valt, 
maar blijft leven. De naamloze vrouw uit 
Antichrist heeft nu wel een naam, Claire, en 
bovendien een zus, Justine, die in deze film 
de gestoorde, redeloze vrouw vertegenwoor-
digt. Ze is weliswaar niet hysterisch, maar 
wel zwaar depressief. Tijdens haar bruilofts-
feest op het landgoed van haar zus en zwa-
ger beleeft Justine een zware inzinking, die 
ze pas in de weken daarna geleidelijk te 
boven komt. In dezelfde periode komt ook de 

onvermijdelijke botsing tussen de aarde en 
een op drift geraakte planeet, genaamd 
Melancholia, steeds dichterbij.
 Anders dan in Antichrist speelt Gainsbourg 
nu de goede moeder. Als het einde van de 
wereld onvermijdelijk wordt, is haar groot-
ste zorg hoe het verder moet met haar kind. 
‘Where will he grow up?’ Haar zus Justine is 
een vrouw met bijzondere gaven en spiritu-
ele vermogens. ‘I know things’, zegt ze een 
paar keer. Ze noemt achteloos het precieze 
aantal bonen in een grote glazen pot, dat 
geen van de bruiloftsgasten heeft kunnen 
raden. Ze weet al dat de planeet de aarde zal 
wegvagen; het maakt haar rustig en sterk. 
Haar wijsheid berust eerder op spiritueel 
inzicht dan op theoretische kennis. Ze staat 
in een direct, intuïtief  contact met de krach-
ten van de natuur. Als ze in haar depressie-
ve periode eten uitspuugt omdat het volgens 
haar naar as smaakt, is dat onmiskenbaar 
een aankondiging van de dood. 
 De vrouw als spiritueel wezen is een vast 
motief  bij Lars von Trier. Hij geeft vrouwen 
weer als een mensensoort met een hogere 
intelligentie en een veel directere relatie tus-
sen lichaam en geest dan mannen. Alle 
mannelijke karakters in Melancholia zijn 
pathetische sukkels of  narcisten. Wat de 
man mist aan spiritualiteit, tracht hij te 
compenseren door theoretische kennis. Hij 
leeft in de waan van wetenschappelijke 
zekerheid, waarop hij ook zijn eigendunk en 
opgeblazen zelfbeeld baseert. Claires echtge-
noot vertrouwt erop dat sterrenkundigen de 
baan van Melancholia correct hebben voor-
speld. Als dat niet blijkt te kloppen, en de 
spookplaneet toch op de aarde afkoerst, valt 
de bodem onder zijn bestaan weg. Zonder 
zich nog om zijn gezin te bekommeren pleegt 
hij zelfmoord tussen de paarden in de stal.
 Vergeleken met deze veroordeling van de 
man en idealisering van de vrouw is de situ-
atie in Antichrist veel complexer. Man en 
vrouw staan tot het einde van de film recht 
tegenover elkaar; mythe en werkelijkheid 
van de twee geslachten blijken onontwar-
baar met elkaar vervlochten. De verwarring 
wordt doorgevoerd van het laagste tot het 
hoogste niveau. Tegenover het schijnbaar 
consistente gedrag van de man, met zijn ver-
standelijke, therapeutische discours, staat 
de als een waarachtig raadsel opgevoerde 
ambivalentie van de vrouw. E. blijft tot het 
einde toe een ondoordringbaar wezen. Zij is 
zowel de verraderlijke afgrond als de wan-
kele figuur die daarin dreigt te verdwijnen. 
Ambivalentie wordt voorgesteld als de zwak-
te waaraan ze haar kracht ontleent.
 Wie anders dan een vrouw kan het verdra-
gen een vrouw te zijn, schreef  Kierkegaard in 
1845. ‘Een vrouw zijn is iets dat zo vreemd 
is, zo verward, zo gecompliceerd, dat geen 
enkele benaming het kan uitdrukken, en de 
vele benamingen die men zou willen gebrui-
ken, zijn onderling zo tegenstrijdig, dat 
alleen een vrouw het kan verdragen.’6 
Natuurlijk was het een man die dit schreef. 
De ambivalentie van de vrouw, met haar 
grillen en tegenstrijdigheden, is een manne-
lijke constructie. Simone de Beauvoir wijd-
de grote delen van haar boek Le deuxième 
sexe (1949) aan het omcirkelen en in kaart 
brengen van dit uitgestrekte moerasgebied. 
De man heeft de grilligheid en onbereken-
baarheid van de vrouw nodig om zichzelf  te 
leren kennen en zijn rol in de wereld te 
begrijpen. Al zijn angsten en verlangens 
projecteert hij op haar. ‘Daarom heeft de 
vrouw een dubbel en bedriegelijk gezicht; zij 
is alles wat de man begeert en alles wat hij 
niet bereikt. Zij is de wijze middelaarster 
tussen de goedgunstige natuur en de mens, 
maar ook de verleiding van de ongetemde 
Natuur, die alle wijsheid in twijfel trekt. Zij 
is de belichaming van alle morele waarden 
tussen goed en kwaad en het tegendeel 
daarvan; zij is het kernpunt van de hande-
ling en de belemmering voor de daad; zij is 
de greep van de man op de wereld en zijn 
mislukking.’7 Het mysterie van de vrouw is 
volgens De Beauvoir een mythe waar de 
man belang bij heeft, want alles wat hij niet 
begrijpt kan hij daar op afschuiven. Het 
mysterie is geen onopgelost raadsel, maar 
juist een verklaring die volstaat – ‘een alibi 
dat zowel zijn luiheid als zijn ijdelheid 
streelt’.8 Hij is verrukt over haar onvast-
heid, ook als die hem hindert en frustreert. 
De vrouw heeft zowel het goede als het 
kwade in zich, op een naïeve, amorele 
manier – alsof  zij het levenscontinuüm 
vormt en het de taak van de man is om 
daarin lijnen te trekken en structuur aan te 
brengen. ‘Dat is dan ook de reden waarom 
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de vrouw niet de belichaming is van een 
verstard begrip; door haar voltrekt zich 
ononderbroken de overgang van hoop naar 
teleurstelling, van haat naar liefde, van 
goed naar kwaad, van kwaad naar goed. In 
welk opzicht men haar ook beschouwt, deze 
ambivalentie is altijd het eerste dat opvalt.’9 
De vrouw belichaamt in wezen de ambiva-
lentie van de natuur – de vormeloze materie 
waar het leven uit ontstaat, maar ook weer 
door verzwolgen wordt. In het geslachtelijk 
verkeer en de voortplanting brengt de 
vrouw de man tot op het randje van de 
weke, ongevormde natuur; zo komt het dat 
zijn lustgevoel aan walging grenst. De 
wetenschap ooit gebaard te zijn door een 
vrouw herinnert de man aan de dood die 
hem uiteindelijk te wachten staat. ‘Het aan-
gezicht van de Vrouw-Moeder is derhalve in 
duisternis gehuld; zij is de chaos waaruit 
alles is voortgekomen en waarheen alles 
eenmaal moet terugkeren; zij is het Niets.’10

 ‘Chaos reigns’, zegt de sprekende vos in 
Antichrist: het vrouwelijke principe heerst. 
A. wordt door E. levend begraven, maar ook 
direct weer opgegraven. Alles wat ze doet 
lijkt impulsief  en halfslachtig. Als moderne, 
geëmancipeerde vrouw is ze niet langer ver-
oordeeld tot passieve volgzaamheid, maar 
haar dadendrang werkt eerder vervreem-
dend. Honderdvijftig jaar na Emma Bovary 
neemt het conflict tussen man en vrouw 
dus een heel andere vorm en ander karakter 
aan – deels zachter en verkapter, deels open-
lijker en harder. Het gevecht is nu echt een 
fysiek gevecht, maar wordt tegelijkertijd 
herleid tot therapeutisch oefenmateriaal en 
stof  voor een permanent gesprek tussen 
twee gelijkwaardige partners. Grote delen 
van Antichrist zijn daaraan gewijd. A. pro-
beert E. meer verlichte ideeën bij te brengen 
over vrouwen en vrouwelijkheid. Hun eigen 
relatie komt daarbij niet of  nauwelijks ter 
sprake. Nog steeds plaatst de man zich 
boven de vrouw, maar nu op basis van 
‘redelijke’ argumenten: levenservaring en 
professionele competentie. Het staat de 
vrouw vrij om hem tegen te spreken, maar 
ze omarmt juist de archaïsche denkbeelden 
die in het verleden zijn gebruikt om vrou-
wen te onderdrukken en hun vrijheid te 
ontnemen. Deze paradoxale toe-eigening 
bevestigt alsnog de vrouwelijke irrationali-
teit die A. hoopte te weerleggen. Hij is 
schijnbaar de redelijke van de twee; zij de 
onredelijke. Hij scheidt werkelijkheid van 
waan; zij zakt weg in het drijfzand van de 
zelfbegoocheling. Die zelfbegoocheling 
bepaalt echter niet alleen de mentale bele-
ving van de vrouw, maar ook de filmische 
werkelijkheid van Antichrist zelf. Hoewel de 
man haar voorhoudt dat het kwaad slechts 
een obsessie is, en dat obsessies geen materi-
ele vorm kunnen aannemen – ‘It’s a scien-
tific fact’ – zit de film vol met zulke onmoge-
lijke materialisaties van het kwaad. 
Uiteindelijk lijkt de vrouw inderdaad de 
belichaming van alles wat slecht is – een 
monster, een heks, wier leven met een zeke-
re logica op de brandstapel eindigt.

Schepping en reparatie

Film is een hoogtechnologisch medium, en 
een tak van de cultuurindustrie die voor 
elke productie opnieuw grote investeringen 
vergt. Wat in de bioscoop op het scherm ver-
schijnt, is het resultaat van de gecoördi-
neerde inspanning van tientallen specialis-
ten. Dit productieproces kenmerkt zich door 
een vorm van arbeidsdeling die gemakkelijk 
kan leiden tot verwatering en compromis-
sen. De regisseur die desondanks een status 
als kunstenaar of  auteur ambieert, met het 
imago van een recalcitrante, onaangepaste 
eenling, moet daarom nogal wat toeren uit-

halen. Om het publiek te overtuigen van 
zijn artistieke statuur, kan hij in de film een 
demonstratie geven van het ambachtelijke 
handwerk, mits hij dat ambacht tegelijker-
tijd met zoveel kracht en intensiteit omarmt 
dat het voor de ogen van de kijker in stuk-
ken breekt. Het ambachtelijke surplus dient 
de suggestie te wekken dat de maker alles 
zelf  heeft gedaan, met de camera in de 
hand, maar moet ook duidelijk maken dat 
de artistieke ambities te persoonlijk en te 
idiosyncratisch zijn om zich te laten inper-
ken door het traditionele kader van welk 
ambacht dan ook. 
 Met zijn handgemaakte titels draagt 
Antichrist in volle overtuiging het persoonlij-
ke stempel van Lars von Trier. De anekdote 
dat de film mede gebaseerd zou zijn op zijn 
eigen periode van depressie en therapie, zoals 
hij in interviews verklaarde, was niet eens 
nodig om dat over te brengen. De onrustige 
cameravoering, de claustrofobische setting 
en de springerige montage volstaan om de 
indruk te wekken dat Von Trier zich met een 
HD-camera en twee acteurs in een hutje in 
de bossen heeft teruggetrokken om zijn per-
soonlijke demonen te bevechten. De struc-
tuur van de film is een opeenvolging van scè-
nes die niet worden afgerond of  afgehecht, 
maar elkaar schoksgewijs opvolgen. Het 
filmmedium wordt ingezet als een instru-
ment van hechting en separatie, dat een 
bijna fysieke affiniteit heeft met de hechtings- 
en verlatingsproblematiek van de vrouwelij-

ke hoofdpersoon. De camera schiet heen en 
weer tussen verschillende aanhechtingspun-
ten, die steeds weer loslaten, alsof  de labiliteit 
van de vrouw ook de labiliteit van de camera 
is, en de ene de andere oproept. Juist de vrou-
welijke instabiliteit van de camera maakt dat 
deze geen eenduidig en blijvend verbond met 
de vrouw in de film kan sluiten.
 Er is de laag van de ambachtelijke, hand-
gemaakte film, en er is de laag van de kunst, 
die er op een scheve manier mee verbonden 
is. Het is veelbetekenend dat daarvoor aan-
sluiting wordt gezocht bij een pre-industrië-
le kunstvorm: de schilderkunst. Bepaalde 
spookachtige scènes in Antichrist zijn duide-
lijk geïnspireerd door het werk van oude 
schilders zoals Brueghel en Bosch. Eden ver-
schijnt in emblematische tussenshots als 
een geschilderd landschap, omfloerst en 
bijna letterlijk tweedimensionaal, besche-
nen door een nevelig, grijsgroen licht. 
Menselijke schimmen bewegen als landlo-
pers traag door een wereld waarin God en de 
duivel nog de hoogste machten zijn. De die-
ren die op onverwachte momenten aan de 
man en de vrouw verschijnen – de vos, de 
kraai, het hert – hebben als boodschappers 
en dragers van een archaïsche moraal dui-
delijk hun wortels in deze allegorische 
ondergrond. Antichrist raakt zo aan een 
oude wereld waarin het ambachtelijke, het 
artistieke en het spirituele nog met elkaar 
verweven zijn. De terugkeer naar Eden is ook 
een terugkeer in de tijd; een reparatie van de 

breuk in het continuüm van de schepping.
 Deze herstelde continuïteit wordt echter 
terzelfdertijd gepresenteerd als een griezeli-
ge fictie; het is de waanwereld van een 
zwaar depressieve vrouw. De pathologie van 
‘creation and repair’ komt tot een hoogte-
punt aan het einde van de film, in de scène 
waarin E. een schaar pakt en zittend op de 
vloer haar eigen clitoris afknipt. Zo straft ze 
zichzelf  voor haar zonden: ze snijdt het lust-
apparaat weg dat ze verantwoordelijk houdt 
voor de dood van haar kind. De camera 
registreert deze plastische ingreep van zeer 
nabij, alsof  de mannen en vrouwen die naar 
de film kijken ook zelf  de pijnlijke knip in 
hun geslachtsdeel moeten voelen.
 De geïmproviseerde zelfbesnijdenis met 
een keukenschaar is een oneigenlijke toe-
passing van gereedschap, die twee elemen-
ten van Antichrist bij elkaar brengt: de 
ambivalentie jegens het ambacht en de 
ambivalentie jegens de vrouw. Deze ‘repara-
tie’ biedt de schijn van een oplossing voor 
het probleem van de vrouw – een belangrijk 
attribuut van haar vrouwelijkheid wordt 
eenvoudig weggeknipt. Maar de ambivalen-
tie van die ingreep is nog steeds de ambiva-
lentie van de vrouw zelf. Het is immers niet 
de man die haar verminkt; ze doet het hele-
maal zelf. A. ligt zonder te bewegen naast 
haar op de vloer, slapend of  half  bewuste-
loos. Toch lijkt de handeling met de schaar 
een ban te doorbreken, want niet veel later 
is hij wakker en bevrijdt hij zich van het 
blok aan zijn been. Hij vindt de moersleutel 
onder de vloerplanken van het huis en weet 
de moer waarmee de slijpsteen vastzit, los te 
draaien. Er ontstaat een gevecht, waarbij E. 
hem met de schaar in zijn rug steekt. Hij 
trekt de pin met de slijpsteen uit zijn been, 
duwt E. tegen de muur en knijpt met twee 
handen haar keel dicht tot ze dood is. 
 Deze wurgscène is de wrede climax van 
Antichrist, en het meest obscene deel van de 
film. De transformatie van het hoofd van de 
vrouw laat alle mannelijke projecties achter 
zich. Haar gezicht zwelt op en wordt lang-
zaam paars, als een tere bloem van vlees die 
zich opent en eindelijk in haar binnenste laat 
kijken. Wanneer een inwendige bloeding 
haar oogwit donker kleurt, is de strijd voorbij.
 A. verbrandt het dode lichaam op een 
brandstapel voor het huis, en begint dan aan 
zijn moeizame terugtocht naar de bewoonde 
wereld. Hij strompelt voort, steunend op een 
boomtak; hij eet de bramen die hij onderweg 
vindt, en wordt daarbij beschenen door een 
helder en heroïsch licht. In deze korte epi-
loog, die de sfeer en muziek van de proloog 
herneemt, verschijnt de man als herboren. 
Hij heeft een nieuwe frisheid in zijn blik – 
alsof  hij het was, en niet de vrouw, die hier 
op zoek ging naar verlossing.

Noten
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hen blijft. ‘Do anything you want to me but 
don’t leave me’, luidt het motto van de 
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greater pain of  loss.’
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Wat voorafging

In het najaar van 1957 werd te Gent de 
Vereniging voor het Museum van Heden-
daagse Kunst (V.M.H.K.) opgericht.* Onder 
leiding van haar opeenvolgende voorzitters 
– Karel Geirlandt (1957-1974), Roger 
Matthys (1974-1979) en Marc De Cock 
(1979-1995) – timmerde de V.M.H.K. aan 
de weg. Tal van activiteiten werden georga-
niseerd om de zaak van de hedendaagse 
kunst te dienen: tentoonstellingen, lezin-
gen, debatten, excursies en de uitgave van 
grafiek. Met het oog op de oprichting van 
een Museum van Hedendaagse Kunst 
(M.H.K.) werd tevens een verzameling uit-
gebouwd, met topstukken zoals Concetto 
spaziale (1966) van Lucio Fontana, Two 
Hearts (Opera) (1970) van Jim Dine, Petrus-
Paulus-Rubens  (1973) van Marcel 
Broodthaers en Sixtyseventh Copper Cardinal 
(1974) van Carl Andre.
 In 1975 werd het statutaire doel van de 
V.M.H.K. eindelijk bereikt. Achttien jaar na 
de stichting van de Vereniging zag het 
Museum van Hedendaagse Kunst het 
levenslicht. De 39-jarige kunsthistoricus 
Jan Hoet kreeg de leiding over een instelling 
die voorlopig gehuisvest was in het Museum 
voor Schone Kunsten (M.S.K.). Pas op het 
einde van 1993 werd een oplossing voor 
deze onhoudbare situatie in het vooruit-
zicht gesteld. Het Gentse College van 
Burgemeester en Schepenen besliste om het 
M.H.K. onder te brengen in het Casino-
gebouw op de Floraliënsite, recht tegenover 
het M.S.K. Voor de verbouwing werd een 
beroep gedaan op stadsarchitect Koen Van 
Nieuwenhuyse. Vooraleer de renovatiewerk-
zaamheden aanvingen, werd werk gemaakt 
van een nieuw depot voor het M.H.K. in een 
ruimte naast het Casino.
 Kort nadat de verbouwingsplannen in 
1995 waren gepresenteerd, kwam er onder 
druk van Jan Hoet een einde aan het man-
daat van Marc De Cock als voorzitter van de 
V.M.H.K. De voorzittershamer kwam in han-
den van Dirk Schutyser. Het was niet het 
enige signaal dat de conservator streefde 
naar een andere relatie tussen de Vereniging 
en het Museum. Eveneens in 1995 werd in 
de schoot van de V.M.H.K. een stichting 
opgericht die de bedrijfswereld warm moest 
maken voor het sponsoren van het Museum.

1. 

Koen Brams/Dirk Pültau: In de herfst van 
1996 verlaat het Museum van Hedendaagse 
Kunst haar lokalen in het M.S.K. om zijn intrek 
te nemen in de inmiddels opgeleverde depot-
ruimte naast het Casino. Ook de Vereniging 
maakt de oversteek naar de Floraliënsite. Hoe 
heb jij die verhuis beleefd?
Marc De Cock: Ik heb er niet aan meege-
werkt. Vanaf  het najaar van 1995 beperkte 
mijn engagement zich tot het bijwonen van 
de vergaderingen van de raad van beheer 
van de V.M.H.K. Dat de museummedewer-
kers en de personeelsleden en vrijwilligers 
van de Vereniging voortaan in een en 
dezelfde ruimte zouden werken, vond ik 
geen goede ontwikkeling.
K.B./D.P.: Uit verslagen van de raad van beheer 
van de V.M.H.K. die we hebben kunnen consul-
teren in het archief  van Roger Matthys blijkt 
dat de spanningen tussen de Vereniging en Jan 
Hoet gauw hoog opliepen. Steen des aanstoots 
was het autonome expositieprogramma van de 
Vereniging.
M.D.C.: Dat de V.M.H.K. zelf  tentoonstellin-
gen op poten zette, ergerde Hoet reeds gerui-
me tijd. De raad van beheer hield echter voet 
bij stuk. Een meerderheid van de bestuur-
ders vond dat aan de traditie van een eigen 
programma niet mocht worden getornd.
K.B./D.P.: Uiteindelijk werd een commissie 
gevormd om een voorstel in verband met het 
tentoonstellingsprogramma uit te werken. De 
commissie bestond uit museummedewerkers – 
Hans Martens en Bart De Baere – en leden van 
de V.M.H.K. – Philippe Kempeneers, Dirk 
Schutyser en Marc Van de Velde. 

M.D.C.: De autonomie van de Vereniging 
kreeg een serieuze deuk. Voordien waren 
weliswaar reeds exposities op aangeven van 
Hoet en zijn stafleden in de ruimte van de 
Vereniging tot stand gekomen, maar het 
was ongezien dat museummedewerkers op 
permanente basis vorm zouden geven aan 
het programma van de Vereniging.
K.B./D.P.: In de depotruimte van het M.H.K. 
vond op het einde van 1996 de tentoonstelling 
De Rode Poort plaats. Voor het eerst kreeg het 
publiek de kans om de nieuwe opslagruimte te 
bezoeken – tevens een kennismaking met de 
Floraliënsite waar de verbouwing van het 
Casino werd voorbereid. Welke herinnering heb 
jij aan die tentoonstelling?
M.D.C.: Mij is vooral het spektakelgehalte 
van De Rode Poort bijgebleven. De Chinese 
kunstenaar Cai Guo-Qiang ontstak een 
vuurwerk in de tentoonstellingsruimte. Er 
waren performances. Het was een indruk-
wekkend gebeuren.
K.B./D.P.: Uit het verslag van de raad van 
beheer d.d. 10 juni 1997 blijkt dat reeds in de 
lente van 1997 gesprekken hebben plaatsgevon-
den met het Gentse College van Burgemeester en 
Schepenen over de opvolging van Jan Hoet als 
conservator van het Museum van Hedendaagse 
Kunst. Hoet was toen nog vier jaar verwijderd 
van zijn pensioen. Waarom werd zijn opvolging 
reeds geagendeerd in 1997?
M.D.C.: Bij die besprekingen met Burge-
meester Beke was ik niet aanwezig. Ik herin-
ner me wel dat Hoets afscheid vaak onder-
werp van gesprek was in de raad van beheer.
K.B./D.P.: In diezelfde vergadering werd ook 
overlegd over een studieopdracht rond het 
behoud en het beheer van hedendaagse kunst. 
Minister van Cultuur Luc Martens wilde die 
opdracht toevertrouwen aan de V.M.H.K. 
Waarom werd de Vereniging hiervoor aange-
zocht?
M.D.C.: Toen de Vlaamse Gemeenschap 
beslist had om de verbouwing van het 
Casino te subsidiëren, was de Vereniging 
benaderd om de toegezegde middelen te 
beheren – 35 miljoen Belgische frank 
[875.000 €]. In verband met de studieop-
dracht werd dezelfde constructie opgezet. 
Het onderzoek werd verricht onder leiding 
van museummedewerkers, maar de finan-
ciële afhandeling kwam voor rekening van 
de Vereniging. Ook voor de externe opdrach-
ten van Jan Hoet fungeerde de Vereniging 
steeds vaker als doorgeefluik. Onproblema-
tisch was dit niet: de Vereniging diende 
steeds meer financiële middelen te beheren 
waarover het geen zeggenschap had. De 
financiële verwevenheid tussen Museum en 
Vereniging werd steeds groter, de boekhou-
ding van de V.M.H.K. almaar complexer. 
Omdat het voeren van de boekhouding 
steeds hogere eisen stelde, werd beslist om 
deze uit te besteden. Omstreeks die tijd werd 
ook af  en toe geopperd dat de V.M.H.K. beter 
zou worden geleid door een manager.

K.B./D.P.: Niet alleen het Museum was vra-
gende partij om gelden via de Vereniging naar 
het Museum te sluizen, ook de Vlaamse 
Gemeen schap was die oplossing blijkbaar gene-
gen. Welke houding nam de Stad Gent aan? 
M.D.C.: Het College van Burgemeester en 
Schepenen kon zich in deze regeling vinden. 
Het verzette er zich bijvoorbeeld niet tegen 
dat de cafetaria en de bookshop van het toe-
komstige museum door de Vereniging zou-
den worden beheerd. Verschillende bestuur-
ders hebben zich met deze dossiers 
beziggehouden in de aanloop naar de ope-
ning van het Museum.

2.

K.B./D.P.: Op 14 mei 1998 vond een belang-
rijke persconferentie plaats. Niet alleen de ope-
ningsdatum van het Museum werd bekendge-
maakt – 6 mei 1999 – maar ook de nieuwe 
naam: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(S.M.A.K.).
M.D.C.: De Vereniging had van haar kant 
besloten om tijdens dit persmoment de lijst 
bekend te maken met de werken die ze zou 
schenken aan het S.M.A.K. Niet alle werken 
die de Vereniging had verworven in de voor-
bije veertig jaar werden echter overgedra-
gen.
K.B./D.P.: Waarom niet?
M.D.C.: We vonden het belangrijk om een 
aantal strategische werken – zoals de Miroir 
d’époque regency (1973) van Marcel 
Broodthaers – achter de hand te houden. 
Mocht de relatie met de Stad Gent onver-
wacht verzuren – bijvoorbeeld naar aanlei-
ding van de opvolging van de conservator – 
dan had de V.M.H.K. een stok achter de 
deur.
K.B./D.P.: De opvolging van Jan Hoet bleek dus 
andermaal mee te spelen bij het nemen van een 
strategische beslissing, terwijl er nog ruim drie 
jaar moesten verstrijken vooraleer het zover 
was.
M.D.C.: Over zijn opvolging is heel vaak 
gepalaverd. Uiteindelijk besloot de Vereniging 
Hoets wensen in te willigen.
K.B./D.P.: Hoets eisen konden tellen! In een 
verslag van de raad van beheer zijn ze netjes 
opgesomd. Hij wilde niet alleen dat een interna-
tionaal samengestelde jury zou oordelen over de 
kandidaten, hij wou zelf  ook in de selectiecom-
missie zetelen. Dat de kandidaten niet enkel 
Vlamingen zouden zijn, was een andere wens. 
Wilde het College alle eisen inwilligen?
M.D.C.: Ik heb altijd opgevangen dat de 
gesprekken hierover in een goede sfeer ver-
liepen. Enkel de vereiste dat de toekomstige 
conservator de Nederlandse taal machtig 
moest zijn, bleef  terugkomen als een moge-
lijk struikelblok.
K.B./D.P.: Op 6 mei 1999 vond de opening van 
het S.M.A.K. plaats. Waar de Vereniging 42 jaar 
voor gestreden had, werd eindelijk gerealiseerd.

M.D.C.: Het was een heuglijke dag. De 
belangstelling voor het nieuwe museum 
was overweldigend. Tienduizenden mensen 
bezochten het S.M.A.K. in de eerste maan-
den. Het enthousiasme voor de zaak van de 
hedendaagse kunst was enorm. De 
Vereniging deelde in het succes. Ze beschik-
te over een eigen tentoonstellingsruimte in 
de vleugel waar ook de depotruimte van het 
S.M.A.K. te vinden was. Zowel voor het 
S.M.A.K. als voor de Vereniging was 6 mei 
1999 een mijlpaal.
K.B./D.P.: Waren de dossiers van de cafetaria 
en de bookshop naar voldoening afgesloten?
M.D.C.: Voor de cafetaria was een bevredi-
gende oplossing gevonden. Bernard Filliers 
en Jos Vandermolen hebben er zich enorm 
voor ingezet. Er was een overeenkomst 
bereikt met Palm en Duvel, die als sponsors 
samen een aardig bedrag inbrachten. De 
uitbating van het café werd toevertrouwd 
aan de zoon van Jan Hoet, die zich ermee 
akkoord had verklaard om maandelijks een 
bedrag af  te dragen aan de V.M.H.K. 
K.B./D.P.: Werden er vragen gesteld over het 
feit dat de zoon van de conservator de leiding 
zou hebben over de cafetaria?
M.D.C.: In de wandelgangen waren twijfels 
te horen. Laten we het erop houden dat er 
weinig enthousiasme was om met Jan Hoet 
junior in zee te gaan.
K.B./D.P.: En het dossier van de bookshop?
M.D.C.: Bij de opening van het S.M.A.K. 
beschikte het museum nog niet over een 
boekenwinkel. Samen met Jos Vandermolen, 
Bernard Filliers en André Goeminne enga-
geerde ik me om een oplossing uit te wer-
ken. Maarten Van Severen had een ontwerp 
gemaakt voor de balie, de bibliotheek en de 
bookshop van het museum. Hilde Peleman 
van boekhandel Copyright had na lang aar-
zelen interesse betoond om de shop uit te 
baten. Haar voorwaarde was dat de 
Vereniging zelf  ook in het project zou stap-
pen. We bereikten hierover overeenstem-
ming. Het was vanaf  het begin de bedoeling 
dat de bookshop in de museumhal zou wor-
den ingericht, zodat ook niet-museumbe-
zoekers toegang hadden tot het boekenaan-
bod. Op het allerlaatste moment blies Hoet 
het akkoord echter op. Plots wilde hij niet 
langer dat de bookshop op die plaats zou 
komen. De hal moest een ‘flexibele ruimte’ 
worden. De twee partijen waarmee we 
moeizame onderhandelingen hadden 
gevoerd – Hilde Peleman van Copyright en 
Maarten Van Severen – trokken zich daarop 
terug. De relatie tussen de Vereniging en het 
Museum stond weer onder hoogspanning. 
Er vielen harde woorden. 
K.B./D.P.: Uit een verslag van de raad van 
beheer blijkt dat Hoet niet lang voordien had 
voorgesteld om een dagelijks bestuur te instal-
leren. Urgente beslissingen inzake het Museum 
en de Vereniging moesten volgens hem voortaan 
door een klein comité worden genomen. Ook het 

1996-2000: het eindspel
Interview met Marc De Cock, oud-voorzitter van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent (slot)

Cai Guo Qiang

Dragon Skeleton / Suture of  the Wall – True Collection, 9 November 1996 (project voor de opening van ‘De Rode Poort’). Collectie S.M.A.K., Gent
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idee van de aanwerving van een manager werd 
opnieuw op de agenda geplaatst. Waarom?
M.D.C.: Er speelden mijns inziens meerdere 
overwegingen. Ten eerste werd nog meer 
dan voorheen in financiële en commerciële 
termen gesproken over de samenwerking 
tussen de V.M.H.K. en het S.M.A.K. Ik herin-
ner me dat gesteld werd dat het Museum en 
de Vereniging moesten worden geleid als een 
‘bedrijf ’. Daarnaast wilde Hoet de inspraak 
van de beheerraad van de Vereniging inper-

ken. Er werd in elk geval aangestuurd op 
minder vergaderingen van de raad van 
bestuur.
K.B./D.P.: Op het einde van 1999 werd consul-
tant Marc Van den Broeke gevraagd om de 
V.M.H.K. en het S.M.A.K. door te lichten en een 
taakomschrijving van de manager op te stellen. 
M.D.C.: Dat klopt. Ook de Stad liet zich niet 
onbetuigd. Het College liet verstaan de aan-
stelling van een zakelijk directeur genegen 
te zijn.

K.B./D.P.: Het dagelijks bestuur werd in de lente 
van 2000 verkozen. Namens de V.M.H.K. zetel-
den voorzitter Dirk Schutyser en Bernard Filliers. 
Het Museum werd vertegenwoordigd door Jan 
Hoet. Ook Marc Van den Broeke, die inmiddels als 
tijdelijk manager was aangesteld, maakte er deel 
van uit. Dirk Schutyser besloot daarop een bijzon-
dere raad van beheer samen te roepen om het te 
hebben over de missie van de Vereniging. Welke 
beslissingen werden genomen?
M.D.C.: De voorzitter kreeg een volmacht 
om een werkgroep samen te stellen die 
voorstellen moest doen over het beheer van 
de Vereniging. Tevens werd beslist dat de 
Vereniging een andere ruimte toegewezen 
zou krijgen. Voortaan zou zij ín het muse-
um huizen, namelijk in de achterste ruimte, 
met zicht op de Floraliënhal. Het expositie-
programma van de Vereniging was eerder 
al opgeschort. De ruimte die de V.M.H.K. tot 
dan toe betrokken had, was door de brand-
weer als onveilig bestempeld.
K.B./D.P.: Wie maakte deel uit van de werk-
groep die de opdracht van de V.M.H.K. moest 
herijken?
M.D.C.: Middels een brief  maakte voorzitter 
Schutyser de namen van de leden bekend: 
Marc Van den Broeke, Sam Eggermont – die 
Van den Broeke had geassisteerd bij de door-
lichting van het Museum en de V.M.H.K. – 
Bart De Baere, Adrien De Vos (lid van de 
Toezichtscommissie van het S.M.A.K.), 
Dany Vandenbossche en Jan Vermassen. 
K.B./D.P.: Op 12 september 2000 zou het 
voorstel van de werkgroep besproken worden 
door de raad van beheer. Nog voor die vergade-
ring plaatsvond, was er echter een opmerkelijk 
bericht in de kranten te lezen. Jan Hoet zou na 

zijn pensionering op 1 juli 2001 in dienst 
komen van de Vereniging en zijn taken als con-
servator gewoon voortzetten! De opvolging 
waarover zo vaak gesproken was, werd uitge-
steld! Ook raakte bekend dat Paul Corthouts zou 
worden aangesteld als zakelijk directeur. 
M.D.C.: Het was een donderslag bij heldere 
hemel.
K.B./D.P.: Jij had die benoemingen helemaal 
niet zien aankomen?
M.D.C.: Ik was niet alleen, mijn collega’s 
waren even verrast. Kennelijk waren de 
belangrijkste beslissingen al genomen nog 
voor de raad van beheer was samengeroepen! 
Enkele beheerders waren zo verbolgen dat 
ze ontslag namen. Marc Van de Velde, Martine 
Debruyne en Julien Revis stapten op. Hen 
bleef  aldus de grootste verrassing bespaard.
K.B./D.P.: Welke?
M.D.C.: Op voorstel van de werkgroep werd 
de volledige raad van beheer ontslagen! Op 
een buitengewone algemene vergadering in 
het voorjaar van 2001 zou een nieuwe 
beheerraad worden benoemd. De raad van 
bestuur van de Vereniging die aan de wieg 
had gestaan van het Museum van Heden-
daagse Kunst en het latere Stedelijk Museum 
van Actuele Kunst was volledig geëlimi-
neerd! Ik herinner me dat we na de vergade-
ring van de raad van bestuur beduusd op de 
stoep voor het museum stonden, ervaren 
bestuurders zoals Jos Vandermolen, André 
Goeminne, Paul Thiers en oudgediende 
Herman Burssens, die nog bij de oprichting 
van de V.M.H.K. betrokken was geweest. 
Wat was ons overkomen, vroegen we ons af. 
Langzaamaan drong tot ons door dat we uit 
onze eigen vereniging waren gezet!
K.B./D.P.: Het statutaire doel van de V.M.H.K. 
was bereikt. Er was een museum van actuele 
kunst opgericht dat bovendien over een auto-
noom gebouw beschikte. Was het niet logisch 
dat de opdracht van de Vereniging onder de loep 
werd genomen?
M.D.C.: Uiteraard, maar waarom moesten 
de personen worden afgedankt die decen-
nialang de oprichting van een museum van 
hedendaagse kunst hadden nagestreefd. 
Hoe was het mogelijk dat zovele liefhebbers 
van hedendaagse kunst, die bovendien in 
sommige gevallen uitstekende verzame-
laars waren, eenvoudigweg buitenspel wer-
den gezet? Toen de V.M.H.K. in 2007 haar 
vijftigjarig bestaan vierde, bleven de meeste 
voormalige beheerders afwezig.
K.B./D.P.: In 2010 werden de drie laatste 
voorzitters van de Vereniging benoemd tot ere-
voorzitter van de Vrienden van het S.M.A.K. – 
Roger Matthys, Dirk Schutyser en jijzelf. Hoe 
beleefde je die late erkenning?
M.D.C.: We hebben het aanvaard, maar 
waarom moest het prachtige verhaal van de 
Vereniging op deze manier eindigen?

Met dank aan Roger Matthys (1920-2016) 
en Nele Vanhoutte.

Transcriptie: Eva Decaesstecker
Redactie: Koen Brams

 *  De eerste vijf  delen van het interview met Marc 
De Cock, over de periodes 1961-1965, 
1965-1974, 1974-1982, 1982-1989 en 
1989-1995 werden gepubliceerd in De Witte 
Raaf nrs. 168, 171, 180, 181 en 183.

opening van het S.M.A.K., 6 mei 1999

academische zitting in het kader van ‘Vijftig jaar Vrienden van het S.M.A.K.’ (2007), speach Luc Tuymans
achteraan v.l.n.r.: Dirk Schutyser, Lieven Decaluwe, Jan Hoet, Philippe Van Cauteren

viering ‘Vijftig jaar Vrienden van het S.M.A.K.’,  
concert ‘Monky Pussy’ (met o.a. Luc Tuymans) viering ‘Vijftig jaar Vrienden van het S.M.A.K.’, concert ‘The Singing Painters’ (met o.a. Michael Borremans)
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Ondertussen

Nieuws
Let it keep secrets – Michael Gibbs | 1949 – 2009. Let 
it keep secrets presenteert tot 18 december een serie tentoon-
stellingen, lezingen en performances in Amsterdam rond 
het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en 
uitgever Michael Gibbs (1949-2009). Gibbs was een pionier 
op het gebied van de visuele poëzie. Zijn werken op papier, 
installaties en performances getuigen van een haat-liefde-
verhouding met taal. Tijdens performances zocht hij alle 
denkbare grenzen van de taal op, bijvoorbeeld door het alfa-
bet te verbranden of  door woorden uit te snijden en ze op te 
eten. In de werken op papier neemt zijn obsessieve relatie 
met taal de vorm aan van cut-ups, typewriter art, mail art 
en stamp art. Vanaf  1974 woonde en werkte hij in 
Amsterdam en raakte hij nauw betrokken bij De Appel. Met 
zijn onafhankelijke publicaties Kontexts en Artzien heeft hij 
de avant-garde van de jaren 70 en 80 in Amsterdam een 
podium verschaft om werk te publiceren en nieuwe initia-
tieven te ontwikkelen. Hij stimuleerde vanuit Amsterdam 
de internationale kunstscene en documenteerde deze van-
uit een ‘no-budget underground culture’. Hij publiceerde 
werk van Marina Abramović, Sigurdur en Kristjan 
Gudmundsson, Ulises Carrión, Raúl Marroquin, Reindeer 
Werk, Lawrence Weiner, Henri Chopin, Jackson Mac Low 
en vele anderen. De manifestatie Let it keep secrets vindt 
plaats op meerdere locaties: het Stedelijk Museum, De 
Appel, de Rietveld Academie, Soledad Senlle Art Foundation, 
Boekiewoekie, OBA centraal. Meer info michaelgibbs.nl.

Kunstcentrum De Appel verkeert in zwaar weer. Eind 
augustus verspreidde De Appel een bericht met de vraag om 
steun. Na een bestuurscrisis volgde voor het kunstcentrum 
een negatief  advies van de Raad voor Cultuur. De Raad 
merkt op dat de organisatie niet is ‘toegekomen aan het 
vaststellen van een nieuwe artistiek-inhoudelijke koers en 
het opstellen van een activiteitenplan’. De organisatie ziet 
haar budget daarmee vanaf  2017 meer dan gehalveerd. De 
instelling is verplicht om zich te reorganiseren en te verhui-
zen naar een goedkoper onderkomen. Met de oproep hoopt 
De Appel op financiële steun van (particuliere) donateurs. 
Het laatste evenement dat op de huidige locatie plaats zal 
vinden, is de Appel timeline: 40+ years of  risks, een discus-
sieprogramma dat een overzicht wil bieden van meer dan 
tweeduizend projecten sinds de oprichting in 1974 (zie 
‘Lezingen’). (deappel.nl)

Brusselse regering trekt Centre Pompidou aan als 
partner voor nieuw museum. Eind september raakte 
bekend dat het Centre Pompidou de culturele partner wordt 
van het museum voor moderne en hedendaagse kunst dat in 
de Citroëngarage aan de Brusselse kanaalzone zal worden 
ondergebracht. Daarmee lijkt een einde te komen aan de dis-
cussie over de mogelijke collectie van het nieuwe museum. 
Nadat de Brusselse regering het gebouw van de Franse auto-
constructeur PSA Peugeot-Citroën in 2015 had overgekocht, 
werd druk gespeculeerd over, onder meer, de optie om de 
KMSKB-collectie moderne kunst er onder te brengen. Deze 
collectie, die onder de bevoegdheid van de federale regering 
valt, zit sinds 2011 in depot (zie De Witte Raaf nrs. 168 en 
172). Met de ondertekening van een protocolakkoord heeft 
de Brusselse regering er nu voor gekozen om te steunen op de 
collectie en de expertise van het Centre Pompidou. De Franse 
partner zal, tegen betaling, werken ter beschikking stellen en 
bijdragen aan de uitbouw van de collectie en het programma 
van het nieuwe museum. De voormalige PSA-site zal niet 
enkel het museum omvatten, maar wordt uitgebouwd tot 
een heuse ‘cultuurpool’, die tevens de nieuwe thuishaven 
moet worden voor de stichting CIVA (het Internationaal 
Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap), 
waartoe onlangs ook het Sint-Lucasarchief  is toegetreden. 
De Vlaamse oppositiepartijen in de Brusselse regering plaat-
sen enkele kanttekeningen. N-VA stelt dat ‘een Centre 
Pompidou aan het kanaal een fantastisch verhaal kan wor-
den’, maar heeft vragen bij de timing, bij het kostenplaatje en 
bij de collectievoorwaarden. Eind 2014 stelden de Vlaamse 
nationalisten nog dat een investering in de Citroënsite een 
onnodig duur project was en dat er beter zou geïnvesteerd 
worden in de bestaande museumsites op de Kunstberg en 
aan het Jubelpark. De andere oppositiepartij Groen is tevre-
den met de culturele invulling van de site, maar meent dat er 
te weinig inspraak van de buurtbewoners georganiseerd 
wordt. Voor het eind van het jaar schrijft het Brussels Gewest 
een architectuurwedstrijd uit voor de inrichting van de site, 
die een grondoppervlakte heeft van 16.500 m².

Museum EMST in Athene werkt samen met M HKA. 
Op 31 oktober heropende in Athene het EMST, het National 
Museum of  Contemporary Art, na de volledige renovatie 
van de voormalige Fix-brouwerij die het vlakbij de Akropolis 
betrekt. De openingstentoonstelling van EMST is een 
samenwerking met het Antwerpse museum M HKA. Urgent 
Conversations: Athens-Antwerp toont meer dan zeventig 
werken uit de twee musea, verdeeld over thematische clus-
ters. Elke cluster zal werk van een Belgische, een Griekse en 
een internationale kunstenaar bevatten. Een deel van de 
tentoonstelling komt in de lente van 2017 naar Antwerpen. 
Het EMST werd in 2000 opgericht en is in Griekenland het 
enige nationale museum dat hedendaagse kunst tentoon-
stelt en verzamelt. Tot 2003 betrok het reeds de beneden-
verdieping van het nu vernieuwde gebouw. Tijdens de reno-
vatie gebruikte het de ruimten van het Atheense 
conservatorium voor zijn exposities. (muhka.be en emst.gr)

Stad Gent brengt straatkunst in kaart. Naar aanleiding 
van het festival Sorry not sorry, een straatkunsttraject met 
muurschilderingen, graffiti, performances en kunstinstalla-
ties, bracht de Gentse Cultuurdienst Circa in september een 
‘street art map’ uit. Op de website sorrynotsorry.gent is een 
uitgebreide kaart te raadplegen die voortdurend wordt geüp-
datet. Straatkunsttrajecten worden al sinds langere tijd door 
steden als een toeristische lokker gebruikt, met behulp van 
een website of  een app. De stad Gent lijkt het fenomeen echter 
met een grotere grondigheid en artistieke overtuiging te 
benaderen. Een wereldwijde street-artkaart is te vinden via 
streetartmap.chilledoutco.org, maar daar vallen vooral de 
hiaten op – Gent is er bijvoorbeeld een lege plek.
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publicaties uitgegeven door Michael Gibbs
foto: Gert Jan van Rooij

Galerie Greta Meert

Geert Bekaert (1928-2016)
Op 11 september jongstleden overleed Geert Bekaert. 
‘Archi tectuur criticus’ wordt hij op het rouwbericht 
genoemd. Dat klinkt bescheiden, want Geert Bekaert 
schreef  vanaf  het begin – hij debuteerde op 13 januari 
1950 in De Linie met een tekst over de beeldhouwer Bert 
Servaes – zowel over architectuur als beeldende kunst. 
Bovendien benaderde hij die disciplines nooit enkel vanuit 
een klassiek kunst- of  architectuurhistorisch perspectief, 
hoe erudiet hij op dat vlak ook was. Voor hem stond de 
betekenis van een kunstwerk of  gebouw voor de huidige 
mens centraal. Een kunstwerk of  gebouw zag hij als een 
‘gebeurtenis’, een ‘fenomeen’, een ‘mysterie’ – woorden 
die me steeds aan Bekaert doen denken – dat zich aandient 
in het heden en in het schrijven tot leven wordt gewekt.
 Andere mensen – zoals Christophe Van Gerrewey, die 
een proefschrift over hem schreef  en samen met Mil De 
Kooning het grootste deel van zijn Verzamelde opstellen 
uitgaf  – kennen Bekaerts werk oneindiger veel beter, 
maar via twee boeken uit de jaren zestig probeer ik toch 
de enorme spanwijdte van zijn denken aan te geven. 
Het ene, In een of  ander huis. Kerkbouw op een keerpunt 
(1967), reflecteert hij over de plaats en betekenis van 
kerkarchitectuur binnen de naoorlogse moderniteit – 
een ‘bijna wanhopige […] onderneming’ merkt Bekaert 
zelf  op. Het andere, Pop. Het wezen van de kunst (1966), 
verkent het jonge fenomeen van de pop art kort nadat 
het via enkele tentoonstellingen in de Lage Landen was 
geïntroduceerd. Hoeveel auteurs weten met die gedre-
venheid en nieuwsgierigheid, met dat gevoel van urgen-
tie over twee zo uiteenlopende onderwerpen te schrij-
ven? Voor Bekaert was het geen contradictie. Het oude 
was voor hem even actueel als het nieuwe. Het oude is 
niet ‘gedateerd’, al is het maar omdat het steeds ook een 
leegte achterlaat die om invulling vraagt.
 Geert Bekaert heeft voor zeer veel tijdschriften geschre-
ven. Van 1996 tot 2011 droeg hij teksten bij aan De Witte 
Raaf – in totaal ‘slechts’ een twintigtal, maar ze waren 
belangrijk en memorabel. Ik pik er drie uit. De eerste tekst 
gaat over de Hortatentoonstelling die in 1996 plaatsvond 
in het kader van Europalia 96. Bekaert was toen al enkele 
jaren met emeritaat – hij doceerde aan de KU Leuven en 
de Technische Universiteit Eindhoven – maar in de tekst is 
allesbehalve een bezadigde eminence grise aan het woord. 
Met een haast jeugdige branie, maar op een gedragen 
manier, weet hij zich ‘kwaad te maken’ over de aanmati-
gende wijze waarop de notabelen van Europalia 96 zich, 
op de opening in de pas gerestaureerde inkomhal van 
Horta’s Paleis voor Schone Kunsten, de erfenis van de 
architect toe-eigenden. In een tekst uit 2004 gaat Bekaert 
in op het ‘ongrijpbare’ fenomeen Rem Koolhaas en de tal-
rijke contradicties in/tussen zijn denken en praktijk. 
Omgaan met Koolhaas heet de tekst en die titel zegt precies 
wat hij doet: op een weergaloze manier thematiseert 
Bekaert de permanente noodzaak, maar tegelijk de onmo-
gelijkheid om met het ongrijpbare fenomeen Koolhaas 
‘om te gaan’. De derde tekst stamt uit 2005 en gaat over 
de toen nog niet zo lang overleden Franse kunsthistoricus 
Daniel Arasse. Bekaert beschrijft hoe Arasse het kunst-
werk op ‘de intimiteit van de werkplek’ opzoekt, waar het 
nog niet gekaderd is door de grote verhalen en verklarin-
gen van de kunsthistorische wetenschap. Het is verleide-
lijk om in dit portret van de Franse kunsthistoricus een 
alter ego van Bekaert te herkennen. Beiden ging het om 
dat unieke moment waarop een fenomeen – oud of  nieuw, 
het maakt niet uit – zich tegen de Geschiedenis en de 
Wetenschap teweerstelt, om in zijn weerbarstigheid, zijn 
radicale actualiteit te verschijnen.  D.P.
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Amsterdam Art Weekend en RijksakademieOPEN. 
Van 24 tot 27 november vindt Amsterdam Art Weekend 
plaats. Het evenement wil de laatste ontwikkelingen in de 
hedendaagse kunst presenteren. Het programma omvat 
tentoonstellingen, performances, filmvoorstellingen, lezin-
gen en rondleidingen, en speelt zich af  in meer dan vijftig 
instellingen. De Stadsschouwburg fungeert als festivalcen-
trum en de bezoeker kan daar alle nodige informatie beko-
men. Op 26 en 27 november tonen 45 kunstenaars nieuw 
werk in hun atelier tijdens RijksakademieOPEN. Het publiek 
kan performances en filmvertoningen bijwonen, en rond-
leidingen volgen. Meer info via amsterdamart.com en  
rijksakademie.nl.

Prijs Bernd Lohaus toegekend aan tijdschrift Gagarin. 
Op 21 oktober werd de vijfde editie van de Prijs Bernd Lohaus 
uitgereikt aan het publicatieproject Gagarin – the Artists in 
their Own Words. Het tijdschrift werd in 2000 opgericht door 
Wilfried Huet. (users.telenet.be/lls387)

Wissels
Wytske Visser is de nieuwe programmamaker Brakke 
Grond. Wytske Visser is vanaf  1 december de nieuwe pro-
grammamaker visuele kunst en cultuur bij De Brakke Grond. 
Zij volgt Veerle Devreese op. Na een studie Kunst en 
Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen begon 
Wytske Visser haar loopbaan als PR-medewerker en office 
manager bij Atelier Van Lieshout. Ze was lid van de program-
meringscommisie van kunsthuis SYB, en werkte als redac-
teur van kunsttijdschrift Kunstbeeld. Ze kwam als facilitator 
terecht bij de Rijksakademie van beeldende kunsten in 
Amsterdam, een organisatie die internationale kunstenaars 
selecteert en hen een tweejarig residentieprogramma aan-
biedt om hun werk verder uit te diepen. (brakkegrond.nl)

Lezingen
Lezingen De Pont. In de reeks donderdagavond@depont – 
Kijken naar Kunst van Nu – over oude motieven en hedendaagse 
kunst behandelt Rebecca Nelemans op 17 november het 
landschap, Marie José Eijkemans op 15 december het por-
tret, en opnieuw Rebecca Nelemans op 19 januari het stil-
leven. Telkens om 17u. De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg 
(depont.nl).

Lezingen Stroom Den Haag. Op do 17 november spreekt 
kunstenaar Femke Herregraven over haar werk, waarin ze 
op zoek gaat naar de materiële en geografische gevolgen 
van de wereldwijde inzet van financiële technologieën en 
infrastructuren. In de reeks The Knight’s Move spreekt op wo 
30 november Drew Mulholland, specialist op het gebied van 
geluid en psychogeografie, over hoe geluid psychologische 
reacties veroorzaakt. Telkens om 20u in Stroom Den Haag, 
Hogewal 1-9, Den Haag (www.stroom.nl) . Toegang respec-
tievelijk gratis en e 7,50.

Architectuurlezingen in Bozar. Op do 17 november 
Yoshiharu Tsukamoto van Atelier Bow Wow naar aanlei-
ding van het project Charleroi District Créatif. Op di 6 
december landschapsarchitect Günther Vogt, die de gast is 
van het Belgische tijdschrift voor architectuur A+, dat in 
december een nummer publiceert over grote territoria. 
Telkens om 20u in Bozar, Zaal M, Ravensteinstraat 23, 
Brussel. (bozar.be)

Artists Talks M HKA. Het M HKA organiseert in samen-
werking met verscheidene toonaangevende Antwerpse 
galerieën en kunstruimten een serie ‘Artist Talks’ geleid 
door Johan Pas. Op do 17 november Rinus Van de Velde in 
Cinema Zuid, op do 1 december ARPAÏS Dubois in FIFTY 
ONE, op do 22 december Gerard Herman in Trampoline 
Gallery. Telkens om 19u. Meer info muhka.be.

Artist talks PXL-MAD School of  Arts Hasselt. Naar 
aanleiding van haar eerste institutionele tentoonstelling in 
KRIEG gaat op do 17 november de Brusselse kunstenaar 
Emmanuelle Quertain in gesprek met kunstcritica Eliane 
Van den Eynde. Op do 24 november zijn Jos De Gruyter en 
Harald Thys te gast. Op do 1 december zal curator Antony 
Hudek spreken over enkele van zijn recente en toekomstige 
projecten. Op do 8 december is beeldend kunstenaar John 
Körmeling aan het woord. Galeriste Annie Gentils spreekt 
op do 15 december over Montevideo (Antwerpen), een 
baanbrekend initiatief  dat begin jaren 80 een belangrijke 
ontmoetingsplek was voor de nationale en de internationale 
avant-garde. Telkens om 18u30, meer info via pxl-mad.be.

JAP-lezingen in Bozar. In de reeks Clés pour le XXIème siè-
cle op za 19 november, van 10u30 tot 12u30, Le Land Art, 
de Dinocrate de Rhodes à Christo door Didier Semin, professor 
kunstgeschiedenis aan het ENSBA (Paris). Op di 6 december 
om 20u Soleil noir. Notes sur l’art contemporain Japonais (et 
occidental) à l’expo ’70 d’Osaka door Benoit Buquet 
(Universiteit François Rabelais van Tours), op di 24 januari 
om 20u ‘You don’t need a gallery to show ideas’: Les ficelles 
methodologiques de Seth Siegelaub door kunsthistorica en 
curator Sara Martinetti, Telkens om 20u in Bozar, 
Ravensteinstraat 23, Brussel. (jap.be)

Lezingen Witte de With. Op za 19 november om 14u 
organiseert Witte de With de conferentie Every contact lea-
ves a trace: follow the… Onderzocht zal worden hoe objecten 
en ideeën binnen disciplines als kunst, recht, film en antro-
pologie over en weer worden aangewend. De gasten, Ana 
Teixeira Pinto, Adam Broomberg, Anke Bangma en Patrick 
Goddard, spreken aan de hand van de lopende tentoonstel-
ling In the Belly of  the Whale over de invloed van wisselende 
referentiekaders op kunstwerken en objecten, en hoe ze het 
kader en discours vervolgens kunnen verstoren of  vormge-
ven. Verbonden aan dezelfde tentoonstelling zijn er op vr 18 
november en vr 2 december om 18u30 lezing-rondleidin-
gen door respectievelijk Aaron Peck en Nicoline van 
Harskamp. Meer info wdw.nl.

de Appel timeline: 40+ years of  risks. Met het program-
ma de Appel timeline: 40+ years of  risks wil kunstcentrum 
De Appel een overzicht leveren van de meer dan tweedui-
zend projecten die het centrum realiseerde, initieerde, orga-
niseerde en programmeerde sinds 1974. Op elke avond 
staat een voormalige directeur centraal. Op za 19 november 
is dat Wies Smals (1939-1983) (met Charlemagne Palestine 
en gast). De nog levende directeuren zijn op ‘hun’ avond tel-
kens zelf  van de partij: wo 30 november Saskia Bos (met 
gast), op za 3 december Ann Demeester (met een groep 
voormalige CP deelnemers), op za 10 december Lorenzo 
Benedetti, en op zo 11 december huidig directeur Niels Van 
Tomme (met Hiwa K, Mira Asriningtyas, Lucrezia Calabrò 
Visconti, Mateo Chacon-Pino, Shona Mei Findlay, Kati Ilves 
en Fadwa Naamna). Telkens om 19u in De Appel, Prins 
Hendrikkade 142, Amsterdam (deappel.nl).

Lezingen Gemeentemuseum Den Haag. Op zo 20 
november Monique Varma over Alexander Calder, op zo 27 
november Wendy Fossen over Alice Neel, op zo 4 december 

Monique Varma over Hubert de Givenchy en zijn muze 
Audrey Hepburn, op zo 11 december Benno Hillebrand over 
Auguste Rodin, op zo 18 december Wendy Fossen over 
Mondriaan, De Stijl en Dutch Design. Telkens om 14u in de 
aula, Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41 
(gemeentemuseum.nl). Toegang e 5.

KMSKB – Conférences du mardi / colloquium. Naar 
aanleiding van de tentoonstelling 14-18. Breuk of  continuï-
teit? staan de Conférences du mardi in de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België in het teken van de 
Belgische kunst rond de Eerste Wereldoorlog. Op 22 novem-
ber Hautes pâtes. Les jeux de la matière: de Constant Permeke à 
Bram Bogart door Anthony Spiegeler. Op 29 november Vers 
l’abstraction: Jules Schmalzigaug, Marthe Donas et Prosper de 
Troyer door Laura Kollwelter. Op 6 december Du réel au non-
objet, de Victor Servranckx à Jean-Pierre Maury door Anthony 
Spiegeler. Op 13 december Paul Joostens door Ben Durant. 
Op 20 december Nuits en pleins jours: surréalismes door Jean-
Philippe Theyskens. Telkens vanaf  10u. Op do 24 en vr 25 
november staat het colloquium Voor en na? Continuïteit of  
breuk? De Belgische kunst tijdens de Groote Oorlog geprogram-
meerd, over de plaats van de Belgische moderne kunst in de 
Europese context. De lezingen zijn in het Frans; het collo-
quium is in het Frans, Engels en Nederlands. Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 
3, Brussel (fine-arts-museum.be). Toegang lezingen e 8, het 
colloquium is gratis.

Museum Dhondt-Dhaenens – Lezingenreeks Kunst 
en sociaal engagement! 3 kunstenaarsprojecten 
voor Afrika. Op wo 23 november Philip Aguirre y Otegui 
over zijn project Théâtre-Source, Ndogpassi III in Kameroen. 
Op wo 30 november Renzo Martens over Institute for 
Human Activities. Telkens om 20u in MDD, Museumlaan 
14, 9831 Deurle (museumdd.be). Toegang e 10, inschrij-
ven via beatrice.pecceu@museumdd.be.

L’Art de résister aux paroles, Pierre Bourdieu (1979). 
Op wo 23 november om 16u30 praat Pauline Hatzigeorgiou 
over het sleutelwerk La Distinction (1979) van Pierre Bourdieu. 
L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, Brussel (iselp.be).

Lezingen in Het Nieuwe Instituut. Vertrekkend van de 
vaststelling dat de laatste jaren een poëtischer beeld de 
boventoon voert in de Vlaamse architectuur, en dat een 
groep Nederlandse architecten affiniteit vertoont met deze 
stijl en werkwijze, organiseert Het Nieuwe Instituut de 
Architectuurdialoog Nederland Vlaanderen. Op do 24 novem-
ber om 18u zijn BureauvanEig (NL), Monadnock (NL), ONO 
(BE) en Daniel Rosbotton (UK) te gast, op do 8 december om 
18u Eagles of  Architecture (BE), Christian Kieckens (BE), 
Korth Tielens architecten (NL), Studio Nauta (NL) en Tom 
Avermaete (BE).
 In samenwerking met het Jaap Bakema Study Centre en 
TU Delft wordt op wo 30 november en do 1 december de 
conferentie Between Paper and Pixels: Transmedial traffic in 
architectural drawing geprogrammeerd. De sprekers gaan in 
op recente ontwikkelingen in de architectuurtekening, en 
bekijken hoe software en digitaal ontwerp het traditionele 
ontwerpproces hebben ontwricht.
 Op do 8 december om 20u spreekt grafisch ontwerpster 
Irma Boom over haar visie en haar inspiratiebronnen.
 In de reeks DATAstudio Meet Up’s ‘Een stad zo slim als haar 
bewoners’ behandelt Dan Hill, hoofd van Arup Digital 
Studio, op ma 12 december om 19u30 de vraag hoe de 
‘smart city’ bruikbare informatie kan opleveren voor ruim-
telijk ontwerpers. Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 
Rotterdam. Meer info via hetnieuweinstituut.nl.

BERNAERTS AUCTIONEERS

PETER WEIDENBAUM
Please Painter Paint
8 november 2016 van 19 tot 22 uur 
tot 26 november 2016

Woensdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur en op afspraak
Gesloten op 11 en 12 november

2000 Antwerpen                          www.museumstraat25.be
peter@bernaerts.be                                                 +32 476 26 34 06
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trampoline
Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
+32 (0)493 078 153 
trampolinegallery@gmail.com
www.trampolinegallery.com
thu–fri, 14:00–17:30
sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

The Spam of Control 
Vincent Geyskens

Finissage: 26/11, 14:00–18:00
t/m 26/11

Braaf Qua Jongen
Gerard Herman

Opening: 03/12, 18:00
03/12–23/12

Congé Casanier
Ken Verhoeven

Opening: 07/01, 18:00
07/01–28/01

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

Fractal
Katleen Vinck

t/m 03/12

Zoetrope
Han Hoogerbrugge

Opening: 10/12 
10/12–04/02

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70–74, 2000 Antwerp
+32 (0)3 233 13 45 
+32 (0)474 545 472
www.dezwartepanter.com
thu–sun, 13:30–18:00

Gesloten op 29, 30, 31 december 2016  
en 1 januari 2017

How the Light gets in
Michel Buylen

t/m 08/01

Insight out
Agnès Guillaume 

t/m 08/01

Transparency of Time
Dr. Hugo Heyrman 

Opening: 14/01
Vanaf 15/01

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

Editieverkoop
In samenwerking met Etablissement d’en face
15/12, 16/12, 17/12, 18/12

Gallery Sofie 
Van De Velde
Lange Leemstraat 262, 2018 Antwerp 
+32 (0)486 791 993
www.sofievandevelde.be
thu–sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

John Stezaker in dialogue 
with Marcel Broodthaers 

Finissage: 26/11, 14:00–18:00
t/m 26/11

It is midnight. Rain is 
 beating against the window. 
It was not midnight. It was 
not raining. 
Hannelore Van Dijck 

Vernissage: 09/12, 19:00–22:00
Finissage: 14/01, 14:00–18:00
09/12–14/01

(re)D.
Mechelsesteenweg 4, 2000 Antwerp 
+32 (0)478 258 044 
www.redgallery.be 
thu–sat, 14:00–18:00 
(and by appointment)

Between the bars
Joan van Barneveld, Manor 
Grunewald, Nicolas Lachance

t/m 03/12

Will it bloom?
Cindy Wright

11/12–14/01

Galerie Verbeeck-
Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai, 2000 Antwerp
+32 (0)0475 342 388
+32 (0)3 231 36 85
www.verbeeckvandyck.be
fri–sun, 13:00–18:00

Camille Van Breedam
21/10–27/11

Roel Sauviller
02/12–31/12

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

Wunderkammer
Een bijzondere verzameling 
van oude meesters, antiek, 
literatuurobjecten, nieuwe kunst, 
design en rariteiten.

t/m 29/01

SPACE BETWEEN DREAM 
AND REALITY
Paul Van Hoeydonck

23/10–04/12

3 x Delft
Bogart, Schoonhoven, Henderikse

11/12–29/01

Ingrid Deuss
Provinciestraat 11, 2018 Antwerp
+32 (0)475 562 283
www.ingriddeussgallery.com
thu–sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

De Nada
Peter De Bruyne

Finissage met boekvoorstelling:  20/11, 15:00
t/m 20/11

20 Years of Photography
Frieke Janssens

Opening : 09/12
10 /12–20/01

Air Antwerpen
Kielsevest 23, 2018 Antwerp
+32 (0)3 430 80 20
www.airantwerpen.be 

Residenten in
Elen Braga 
Pierre Clément
Lodgers#8:Pages
Liesbet Grupping
Nicolas Valckenaere
Stijn Van Dorpe
Tomáš Kajánek
Residenten out
Oscar Hugal, Daan Gielis

Eva Steynen. 
Deviation(s)
Zurenborgstraat 28, 2018 Antwerp 
+32 (0)486 209 564 
www.deviations.be 
fri–sun, 14:00–18:00 
(and by appointment) 

Tarpaulin blue
Tentoonstelling & boek
Marie Julia Bollansée

Opening: 10/11, 19:00
Introductie, Dorian van der Brempt
10/11–18/12

We only pass everything by 
like a transposition of air
Aurélie Gravas, Francis Denys, 
Fred Michiels, Joke Raes, Marieke 
Van Wuytswinkel, Nick Hullegie

Opening: 15/01, 15:00
15/01–26/02

Middelheim- 

museum
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
+32 (0)3 288 33 60
www.middelheimmuseum.be
oktober–maart, 10:00–17:00

Roundabout
Paul Hendrikse
The Sculptor, the Model, 
the Referent (Cabinet of Gestures)

t/m 18/12

Projet pour un jardin
Roman Signer

t/m 02/04

s  a  v  e 
t  h  e 
d  a  t  e

Antwerp Art 
Weekend 
19/05–21/05
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Auditorium 16|17. Stad en architectuur vzw organiseert 
zes gesprekken onder de titel Conversations on Utopia and the 
Real. Op wo 30 november om 20u architectuurfotograaf  
Iwan Baan (NL) en Kunlé Adeyemi (NG) van architectuur 
bureau NLÉ, in STUK Auditorium, Naamsestraat 96, 
Leuven (stuk.be). Toegang e 9.

Moneylab #3: Failing better. Het Institute of  Network 
Cultures organiseert op do 1 en vr 2 december een sympo-
sium over gederegulariseerde en gedecentraliseerde vor-
men van organisatie, vanuit de vaststelling dat ze ondanks 
alle nieuwe (technologische) middelen nog steeds geen fun-
damentele economische en algemeen maatschappelijke 
verschuivingen hebben voortgebracht. Onder de titel When 
Art Mirrors Marx bevat het programma ook een specifiek 
luik over de invloed van kunst op dit vlak, meer bepaald met 
kunstenaars die vanuit diverse disciplines de bewegingen 
van de financiële wereld traceren op zoek naar nieuwe 
inzichten en potentiële vluchtroutes. Er zijn ook workshops 
voorzien door kunstcollectieven, designers en activisten 
omtrent onder meer digitaal publiceren, p-2-p-coöperatie-
ven en universeel basisinkomen. Tickets voor individuele 
sessies kosten e 30, voor een volledige dag e 60; studenten 
aan halve prijs. Meer info networkcultures.org/moneylab.

Beeldende kunst
Helena Almeida. De compacte overzichtstentoonstelling 
van de Portugese kunstenares Helena Almeida (°1934) in 
het Brusselse WIELS presenteert een divers, maar uiterst 
consistent oeuvre. Corpus, de titel van de expo, vat de ambi-
tie ervan mooi samen: het is tegelijkertijd een overzicht en 
een analyse van wat dit werk nu specifiek aan de orde stelt. 
De tentoonstelling onderscheidt drie fases in Almeida’s oeu-
vre, waarin de vraag naar het fysieke of  lichamelijke aspect 
van het artistieke proces en het object waarin dat proces 
uitmondt, telkens weer centraal staat: eerst beproeft 
Almeida de materialiteit van het schilderij en het schilder-
doek, vervolgens ontleedt ze de fysieke geste van het schilde-
ren en ten slotte richt ze haar aandacht op haar eigen 
(ouder wordende) lichaam.
 De expo opent met werk uit de late jaren zestig waarin op 
het schilderij als fysiek object wordt ingegrepen. In één 
werk is het canvas naar rechts geschoven zodat het uit de 
lijst breekt, in een ander is het opgespannen doek losge-
maakt zodat het naar beneden zakt, in nog een ander schar-
niert het spanraam naar voren zodat de kijker een blik 
wordt gegund in de ‘binnenkant’ van het schilderij. Almeida 
demystificeert het artistieke object door de materialiteit van 
de drager tot het feitelijke onderwerp te maken: niet de 
betovering van het beschilderde canvas, niet de voorkant 
telt, maar wel de achterkant, of  de constructie die het object 
schraagt. Het schilderij wordt binnenstebuiten gekeerd, zijn 
sacraliteit vernietigd: kijk, het is ‘maar’ een object. Maar 
tegelijkertijd brengen haar interventies het schilderij ook 
tot leven, veranderen ze het in een bezield wezen, een ade-
mend, levend lichaam dat uit zijn kader breekt en in de 
ruimte eromheen begint door te dringen. 
 De exploratie van het schilderij als een lichaam kent een 
hoogtepunt in een zelfportret uit 1976. Almeida poseert er 
in een witte jurk met lange mouwen en met een wit vier-
kant canvas tussen kin en bekken geperst: kunstenares en 
doek lijken elkaar wederzijds te doordringen. Het portret 
vormt de aanleiding tot een nieuwe reeks waarin ze het idee 
van het ‘bewoonde schilderij’ verder ontwikkelt. Het is met-
een ook het startpunt van de tweede fase in haar oeuvre. In 
enkele vroege werken uit die periode laat ze fijn getekende 

lijnen overgaan in paardenhaar dat doorheen het canvas 
priemt. Het canvas verliest zijn tweedimensionaliteit en het 
getekende begint een eigen leven te leiden. Maar belangrij-
ker nog is de ontdekking van de fotografie. Ze gebruikt de 
camera onder meer voor de creatie van korte geënsceneerde 
series waarin ze speelt met de relatie tussen verf, foto en 
haar schilderend lichaam. Een voorbeeld daarvan is de serie 
van zeven beelden uit 1976: in de eerste vier opnames 
maakt Almeida zich geleidelijk aan onzichtbaar door achter 
de verf  te verdwijnen, om dan in de drie laatste beelden het 
geschilderde vlak ‘vast te pakken’ en uit het fotografisch 
kader te duwen. Ging het in het vroege werk om de drager 
van het schilderij, in deze ‘pinturas habitadas’ staan de 
materialiteit van de verf  en de fysieke act van het schilderen 
zelf  centraal.
 Ook fotografisch gebeuren er bijzondere dingen. Een trip-
tiek uit 1975 toont driemaal een gelijkaardige handeling: 
Almeida staat voor een spiegel en is met een verfborstel in 
de weer. In het eerste en derde beeld plaatst ze de borstel op 
de spiegel, en zien we haar al schilderend (of  dat denken we 
tenminste). In het tweede beeld keert ze zich om naar de kij-
ker, waarbij ze de verfborstel laat rusten op de onderste rand 
van het beeld. In het eerste en derde beeld zien we op de 
voorgrond de rug van de kunstenares, en op de achtergrond 
(in de virtuele ruimte van de spiegel) haar gelaat. Enkel in 
het middelste beeld wendt ze haar lichaam naar de camera 

zodat we haar in de spiegel op de rug zien. En dan is er ook 
nog die opvallende blauwe vlek. Ze is aanwezig in elk beeld, 
maar nooit op dezelfde plek. In het eerste en tweede beeld 
bedekken de blauwe en ruw aangebrachte strepen het 
‘echte’ lichaam op de voorgrond, in het derde beeld wordt 
het gespiegelde lichaam erdoor aan het zicht onttrokken. 
Ook de verhouding van de vlek tot het beeld verschuift. In 
het eerste beeld bevindt de vlek zich op het fotografische 
oppervlak. In het tweede beeld lijkt het blauw zich in het 
beeld op te houden, ergens op een onzichtbaar scherm tus-
sen de kijker en de schilderende figuur op de voorgrond. In 
het derde beeld dringt het blauw nog dieper het beeld in en 
lijkt het op de spiegel in de achtergrond te zijn aangebracht. 
Via dit uitgekiende optische spel met de blauwe vlek slaagt 
Almeida erin een onvermoede densiteit in het fotografische 
beeld bloot te leggen. Vooral in de overgang van het eerste 
naar het tweede beeld gebeurt er iets wonderbaarlijks. Via 
de subtiele suggestie van een blauwe vlek die zich inwaarts 
beweegt, activeert ze de chemische (en normaal onzichtba-
re) laag die zich tussen ons en de papieren drager bevindt. 
Die transparante laag openbaart zich hier als een doorzich-
tig membraan, een flinterdun vlies dat binnen van buiten 
scheidt, een huid die het fotografische beeld tot een bewoon-
bare ruimte maakt. 
 Een derde fase begint in de jaren negentig, wanneer haar 
werk een nieuwe transformatie ondergaat. De fotografische 
afdrukken worden groter, de spiegel en het spel met opper-
vlakte en diepte verdwijnt, maar het lichaam blijft aanwezig, 
al houdt ze haar gelaat nu consequent buiten beeld. In plaats 
daarvan beklemtoont ze de handen en de voeten, de twee 
lichaamsdelen die het nauwst in contact staan met de wereld 
(en waarlangs de wereld rauw en ongefilterd het lichaam 
binnendringt). Het voelen, het direct lichamelijk contact tus-
sen kunstenares en wereld, wordt niet langer vertaald in een 
cerebraal spel met en rond de schildersact, maar op fysieke 
wijze geëxploreerd, in al zijn ontwrichtende brutaliteit. In 
Seduzir [‘Verleiden’], een video waarin Almeida zelf  de hoofd-
rol speelt, zien we hoe ze moeizaam, één voet in een schoen 
met hoge hak en de andere ongeschoeid, poogt om overeind 
te blijven en een elegante, verleidelijke pose aan te houden. 
De ontroerende video van een wankel, broos en in zekere zin 
ook falend lichaam, maakt duidelijk dat de instabiliteit van 
het schilderij en het tastende van de artistieke geste zich nu in 
haar lichaam hebben genesteld.  Steven Humblet

p Helena Almeida: Corpus, tot 11 december in WIELS Centrum 
voor Hedendaagse Kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 
Brussel (02/340.00.53; wiels.org).

Hana Miletić, Materials. De tentoonstelling Materials 
van Hana Miletić past in de ‘najaarsfocus’ van de Beurs-
schouwburg die, onder het motto Come Together, in het 
teken staat van de collectieve (kunst)beleving. Dat thema 
sluit goed aan bij haar sociaal-politieke praktijk, die in het 
teken staat van de collectieve (kunst)beleving. Miletić is 
geboren in Kroatië, werkt in Brussel en exploreert in haar 
werk sporen van bepaalde politieke, sociale en/of  economi-
sche veranderingen. Net zoals bij haar performances, kun-
stenaarsboeken en installaties, is ze voor deze tentoonstel-
ling vertrokken van haar fotografisch ‘schetsboek’, maar 
het resultaat neemt dit keer de vorm van ‘weefwerk’ aan.
 Miletić is gefascineerd door de documentaire kwaliteiten 
van de straatfotografie. Ze gebruikt haar camera om, via 
beelden van de straat, sociale en grootstedelijke thema’s te 
vatten en te begrijpen. Na haar studies raakte ze echter 
gefrustreerd door het vluchtige karakter van straatfotogra-
fie. Zo kwam ze ertoe het fotomateriaal naar andere dragers 
over te brengen, om het documentaire proces te vertragen, 

Helena Almeida

Tela habitada [‘bewoond doek’], 1976. Foto: Bea Borgers

Z33 – Huis voor actuele kunst
Zuivelmarkt 33, Hasselt
www.z33.be

01.10.2016 – 08.01.2017

MANUFACTUUR 3.0 is onderdeel van 
Trademarks – Stadstriënnale Hasselt-Genk

F
oto: K

ristof V
rancken
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Hedendaagse kunst 
Gent

Gent Matinee
04/12, 11:00–18:00

regio 
Gent

Galerie S. & H. 
De Buck
Zuidstationstraat 25
09 225 10 81
wo–za 15:00–18:00
en op afspraak
www.galeriedebuck.be
Januari-februari enkel op afspraak

— Les charmes discrets du pouvoir
Johan Clarysse 
Opening: 25/11, 20:00
Voorwoord door Joannes Késenne (Dr. Kunstpsychologie) 
25/11–06/12

— Hedendaagse juwelen en zilveren 
objecten van Designer en Maker  
Siegfried De Buck
Permanent

januari–februari 2017
— Installatie met werk van May Oostvogels
— Opstelling met werk van  

de kunstenaars in permanentie
— Werk van Johan Clarysse (t/m 06/01)

croxhapox
Lucas Munichstraat 76–82
0471 44 13 62
do–zo 14:00–18:00
www.croxhapox.org

— The Pursuit Of The Gentlemen's Gentlemen
director/s/ frank&robbert 
& robbert&frank & buren: 
melissa mabesoone, oshin albrecht
text/concept brian getnick & noe kidder  

— AUCTION / VEILING 
CROXHAPOX FUND AUCTION
Aäron Willem, Adriaan Verwée, Alan Smith, Antoine 
Van Impe, Arpaïs Du Bois, Ben Benaouisse, Benjamin 
Verdonck, Berten Jaekers, Bie Michels, Bieke 
Depuydt, Bob Van de Putte, Bram Van Stappen, Bruno 
Vandenberghe, buren, Carole Vanderlinden, Chris 
Vanbeveren, Christophe Lezaire, Colette Broeckaert, 
Dardaï Szusza, Dirk Braeckman, Dirk Slootmaekers, Dirk 
Zoete, Elvis Bonier, Ervin Szubori, Frank&Robbert & 
Robbert&Frank, Giannina Urmeneta Ottiker, Hallveig 
Agustsdottir, Hartmut Graf, Hillebrand Van Kampen, 
Honore D'o, Istvan Tenke, Jan De Cock, Jan Op De Beeck, 
Jeroen Frateur, Johan De Wilde, Joop Stoop, Jürgen O. 
Olbrich, Karolien Hamers, Klaas Vanhee, Kris Fierens, 
Kristof Van Gestel, Laura Van Severen, Leyla Aydoslu, 
Lieve D'hondt, Lucia Penninckx, Marc Palmer, Maria 
Blondeel, Mario De Brabandere, Max Pinckers, Meggy 
Rustamova, Merlyn Paridaen, Michaël Borremans, Michel 
Couturier, Neel De Bruycker, Nel Aerts, Nele Tas, Nicolas 
Leus, Paulien Oltheten, Peter Lagast, Peter Morrens, Peter 
Van Ammel, Reinhard Doubrawa, Rik De Boe, Robin 
Vermeersch, Sacha Eckes, Sebastien Conard, Stijn Van 
Dorpe, Suzan Batu, Thomas Bogaert, Tim Volckaert, 
Tinka Pittoors, Tuur Delodder, Veerle Beckers, Vincent 
De Roder, William Ludwig Lutgens, Wolfgang Hainke, 
Wouter Cox, Wouter Feyaerts, Yoshimasa Matsumoto
Expo @ croxhapox: 17/11–04/12
Veiling @ S.M.A.K.: 17/12, 19:00

Kristof De Clercq  
Gallery
Tichelrei 82
0474 57 12 91 
wo–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.kristofdeclercq.com

— FallDown app (Death as a Tool)
Honoré ∂'O  
t/m 25/12

KIOSK
Louis Pasteurlaan 2 
09 243 36 44 
di–vr 14:00–18:00
za–zo 11:00–18:00
www.kioskgallery.be

— Kamp Kataloog
 Jérémie Gindre

t/m 20/11
Finissage met rondleiding en lezing: 20/11, 11:00

— Lineage of Love
 Dorothy Iannone

Opening: 02/12, 20:00
03/12–29/01

RIOT
Dendermondsesteenweg 80
09 223 39 53
ma–vr 10:00–18:00 / za 11:00–16:00
www.riot-ghent.org

— Japanese Whispers
Zaza Bertrand
Opening: 17/11, 19:00
18/11–14/01

Galerie  
Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B
0477 43 77 94 
do–za 14:00–18:00
zo 11:00–14:00
www.jandhaese.be

— Amazing women
Kris Dewitte  
27/11–31/12 

— LG White
08/01–12/02

Barbé Gallery
Penitentenstraat 29
0471 02 94 01
do–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.barbegallery.com

— You're looking at the speed of light
Pixie Pravda
05/11–23/12

— Nachtzin
Gert Van Goethem
07/01–12/02

Waregem
BE PART
Westerlaan 17
056 62 94 10 
zo–vr 11:00–17:00
www.bepartlive.org

— The Great Cape Rinderhorn
Thorsten Brinkmann
t/m 12/02

Bruthaus 
Gallery
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
za–zo 14:00–18:00
en op afspraak 
www.bruthausgallery.be

— From Sideway Scenery: Dusk or Dawn 
Anna Lange
New Space
t/m 18/12

— What's The Word
Merlyn Paridaen
Front Space
t/m 18/12

— Adriaan Verwée
Vincent de Roder, Frederik Van Simaey, 
Nikolaas Demoen, Adriaan Verwée
New Space 
Opening: 21/01, 19:00 
22/01–05/03

— Through the Looking-Glass
Michel Couturier
Front Space 
Artist-book release; co-edition ARP2 éditions & 
MER. Paper Kunsthalle
Release & opening: 21/01, 19:00

Wetteren
Loods 12
Koophandelstraat 12
0496 63 93 58 
za–zo 14:00–18:00 
www.loods12.be
Gesloten op: 24, 25, 31/12/2016 en 01/01/2017

— Nog 3 en een 1/2 uur
Koba De Meutter  /  Peter Morrens
Opening: 27/11
t/m 15/01

— Tussen willen en worden 
woont verbeelding
Carl Jacobs
Opening: 27/11
t/m 15/01
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de tijd te rekken. Vooral het trage weefproces gaf  haar de 
nodige tijd om te reflecteren over het ‘sociale weefsel’.
 Als basismateriaal voor de weefwerken dienden foto’s van 
allerlei ‘opgelapte’ objecten die Miletić in de straten van 
Zagreb en Brussel tegenkwam. De foto’s van de objecten 
maken zelf  geen deel uit van de tentoonstelling, maar kun-
nen bekeken worden in een ‘script’ op de website van de 
Beursschouwburg (beursschouwburg.be/en/#intro). Hier 
zien we hoe gerepareerde auto-onderdelen (zoals zijspiegels, 
ramen en koplampen) en gestutte architecturale elementen 
(waaronder deuren, gevels en ruiten) het materiaal lever-
den van de tentoonstelling. Hun patronen, kleuren, sub-
stanties en vormen bepaalden mee de formele uitwerking 
van deze op het eerste zicht abstract ogende weefwerken. Zo 
doet een grijs en gerafeld stuk textiel in de vorm van een 
parallellogram denken aan de foto van een met tape her-
stelde autoruit.
 Miletić is geïnteresseerd in de economische en sociale 
context waarin dergelijke quick fixes zich manifesteren, en het 
utopische potentieel van de DIY-praktijken die daarbij wer-
den toegepast. Een gebroken koplamp die met plastiek en 
goedkope plakband werd opgelapt, kan bijvoorbeeld gelezen 
worden als een onooglijk en bescheiden teken van een econo-
mie in recessie. Op een gelijkaardige manier kan een gestutte 
gevelfaçade, waarvan het grote grijze doek in de trappenhal 
van de Beurs een materialisatie lijkt te vormen, gezien wor-
den als een weerslag van een grootstedelijk fenomeen als 
gentrificatie. Dergelijke ‘do-it-yourself ’-herstellingen onthul-
len niet enkel de precaire condities waarin zij tot stand 
komen, maar dragen ook een utopisch, emanciperend poten-
tieel in zich. De tastbare relatie met goedkope materialen en 
de zorgzaamheid die mensen aan de dag leggen om hun 
wagen, gevel, deur of  ruit te beschermen, te repareren, te 
stutten, zijn daar mooie voorbeelden van. DIY biedt in die zin 
een tegenwicht aan onze hedendaagse consumptiecultuur 
waarbij we afhankelijk zijn van ‘experten’ en afgewerkte pro-
ducten voor het vervullen van onze behoeften.
 Zoals gezegd roept de materialiteit van de weefsels voor 
Miletić ook de idee van het sociale weefsel op. Het weefwerk, 
dat het resultaat is van een alternerende vervlechting van 
horizontale en verticale draden, kan als een metafoor voor 
de maatschappij worden gezien. Bovendien wordt textiel tra-
ditioneel geassocieerd met vrouwenwerk en dat suggereert 
dan weer de mogelijkheid om het sociale weefsel vanuit een 
feministisch standpunt te benaderen. Een foto in het pro-
grammaboekje toont de kunstenares samen met haar groot-
moeder en nicht. Samen verwerken ze rauwe wol voor ver-
der gebruik. De foto werd genomen in de zomer van 1989, 
een jaar voor het uitbreken van de oorlog in Joegoslavië. Het 
beeld staat symbool voor de emanciperende kracht van 
handwerk en van de samenwerking met/tussen vrouwen in 
tijden van economische recessie en sociale ongelijkheid. Na 
de val van het communistische regime in Kroatië moesten 
vele textielfabrieken noodgedwongen de deuren sluiten als 
gevolg van het privatiseringsproces. Voor veel vrouwen bete-
kende dat echter een stimulans om samenwerkingsverban-
den aan te gaan en te intensifiëren, en alternatieve DIY-
productiemethodes te ontwikkelen. Typisch voor die 
transitie is bijvoorbeeld de Kroatische vrouwenassociatie 
‘Open Kamensko’, een zelforganiserend collectief  van voor-
malige fabrieksarbeiders die nu freelancetextielwerkers zijn.
 Beide attitudes, vrouwelijke collaboratie en DIY, vinden 
ook een echo in het bijbehorende programma met work-
shops, screenings, lezingen en performances dat Miletić 
voor deze expo samenstelde en dat in de kleine white cube 
van het tentoonstellingsparcours plaatsvindt. Voor dit pro-
gramma nodigde ze onder andere kunstenaars en collectie-
ven uit die een coöperatieve werkwijze hanteren vanuit een 
feministisch perspectief. Zo zijn er wekelijkse samenkom-

sten van een feministische leesgroep en workshops geleid 
door collectieven als Bibliotecha, Just For The Record en 
[BLOK]. Dit participatieve tentoonstellingsmodel ligt in de 
lijn van Tenir paroles, Miletić’ vorige project rond samenwer-
king waarvoor ze La Frénetick, een collectief  van Brusselse 
rappers, een platform gaf  in een gerenommeerde institutie 
als BOZAR. Ook in de Beurs eigent ze zich het institutionele 
kader toe. Daarmee schrijft (of  weeft) ze zich in de krakers-
geschiedenis van het beursgebouw in.
 De laatste tijd worden heel wat tentoonstellingen over 
textiel georganiseerd en is er sprake van een hernieuwde 
interesse voor het medium in de hedendaagse kunst. Een 
tentoonstelling als Materials bewijst nog maar eens dat een 
eeuwenoud materiaal als textiel een perfect medium kan 
vormen om over urgente, eigentijdse realiteiten te reflecte-
ren. Charlotte Crevits

p Hana Miletić, Materials, tot 17 december in de Beurs-
schouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel 
(02/550.03.50; beursschouwburg.be).

Verhaeren verbeeld. De schrijver-criticus en de kunst 
van zijn tijd, 1881-1916. ‘De kunst van morgen,’ zo 
schreef  Emile Verhaeren in 1884, ‘[is] waarachtig, 
gewaagd, viriel, buitensporig en onstuimig, aanvallend en 

driftig, onbeteugeld.’ Met krachtdadige adjectieven 
beschreef  de Franstalige Vlaamse dichter en ‘schrijver-criti-
cus’ de kunst die hem het best beviel en die hij tot de moder-
niteit rekende. De verbale krachtpatserij moest aansluiten 
bij de door hem als heldhaftig beschreven breuk met het 
academisme in het werk van generatiegenoten uit de kunst-
kring Les XX, onder wie Dario de Regoyos, James Ensor, 
Fernand Khnopff  en Théo Van Rysselberghe. Verhaerens 
kunstopvatting lag volledig in het verlengde van zijn mili-
tante stellingname als dichter, van zijn ‘strijd’ om de vers-
vorm te bevrijden. In een serie artikelen getiteld La lutte pour 
l’art (1884) schreef  hij met een vergelijkbare strijdlust over 
beeldende kunst, eender of  het nu ging om impressionisme, 
neo-impressionisme, symbolisme of  het Vlaamse ‘sociaal 
realisme’ van Constantin Meunier. In zijn zoektocht naar 
vernieuwing choqueerde Verhaeren graag: een van zijn 
eerste dichtbundels, Les Flamandes (1883), schetst een 
beeld van Vlaanderen dat gebaseerd is op de schilderijen 
van Rubens, Adriaen Brouwer en Jacob Jordaens, en waar-
in levenskracht gelijkstaat met wellust en een ongebreidel-
de verheerlijking van de driften. Die wereld lag voor 
Verhaeren ook aan de basis van een goed kunstwerk. ‘La 
sensation artistique’, de intense, ‘hemelse’ emotie opgeroe-
pen door kunst, vergeleek de criticus met het ‘ideale en 
brute’ genot van fysieke liefde.
 De twee grondgedachten van Verhaerens geschriften 
over kunst – de gewelddadige heldhaftigheid van de kunste-
naar en de intense emotionele en viscerale kunstbeleving – 
zijn karakteristiek voor het type kunstdiscours dat de 
modernistische kunstgeschiedenis zou gaan bepalen. De 
totstandkoming van die moderne kunstopvatting bij onder 
meer Verhaeren spoort met het ontstaan van wat Cynthia & 
Harrison White het ‘handelaar-criticussysteem’ hebben 
genoemd: met de groei van de burgerlijke afzetmarkt voor 
schilderijen van relatief  klein formaat veranderde de kunst-
beleving van publiek in privé, en werden de handelaar en de 
criticus toonaangevend. Hoewel die ambitie niet geëxplici-
teerd wordt, biedt deze tentoonstelling de gelegenheid om 
de historische verbondenheid van dichtkunst en beeldende 
kunst in België en Frankrijk rond 1900 te bestuderen, en 
vormt ze tevens een dappere poging om een aspect van de 
kunstgeschiedenis te belichten dat zich niet laat vangen in 
een iconografie, persoonlijkheid of  schilderstijl, namelijk 
het toenmalige Belgisch-Franse ‘netwerk’ waarin de criti-
cus een cruciale positie innam.
 Het MSK greep deze tentoonstelling rond de criticus 
Verhaeren aan om het nieuwe mobiele ‘Tekenkabinet’ in te 
wijden. De scenografie met mobiel meubilair van Robbrecht 
en Daem architecten blijkt uiterst zinvol voor een museum 
met een belangrijke collectie tekeningen en grafiek, en pakt 
in deze tentoonstelling goed uit. In heel de expositie zijn dis-
crete bruin houten ladenkasten opgesteld die de bezoeker 
zelf  mag openen. Ze bevatten tekeningen, prenten, maar 
vooral ook publicaties van Verhaeren, die openliggen op de 
titelplaten of  op pagina’s met illustraties van door hem 
geliefde kunstenaars als Khnopff, Van Rysselberghe, Ensor, 
George Minne en Odilon Redon. Het nieuwe museale meubi-
lair wordt gecompleteerd door eveneens onopvallend-mooie 
vitrinekasten gevuld met tekeningen, boekdrukkunst, para-
fernalia en kleine of  middelgrote sculpturen – allemaal stuk-
ken die door Verhaeren werden bewonderd, beschreven of  
verzameld, of  die aan hem gewijd zijn of  hem afbeelden. Aan 
het begin van de tentoonstelling springt onmiddellijk een 
getekend dubbelportret van Léon Spilliaert en Emile 
Verhaeren in het oog: Spilliaerts zelfportret op dit werk, met 
zwarte oogkassen en onstuimige haardos, heeft een haast 
iconische waarde waardoor men vaak de dichter naast hem 
over het hoofd ziet, niettegenstaande diens zeer opvallende, 
eveneens iconische hangsnor.

GOD &
Gouden tijd van de Zuidelijke nederlanden

17.06.2016 - 01.01.2017

voor

GELD

met medewerkinG van katoen natie, indaver, the Phoebus 
Foundation & Provincie oost-vlaanderen

www.voor-god-en-geld.be

12.10.2016 — 28.05.2017

De buitenluiken van het Lam Gods

Ingang Lange Steenstraat , 9000 Gent 
dagelijks van 10 – 18 uur  (toegang tot 17 uur) 
gesloten op maandag

tentoonstelling

www.caermersklooster.be 

Hana Miletić

platina gemerceriseerde katoen, middelgrijze cottoline, citroengeel gemer-
ceriseerde katoen, gele cottoline en lichtgrijs geleidend garen (roestvrij 

staal en polyester), 2016. Foto: Bram Tack

Hana Miletić

handgekleurd zwart linnen, zwarte viscose, witte chenille, witte viscose, 
koningsblauw katoen en blauw katoen, 2016. Foto: Bram Tack
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Na de eerste drie zalen, gewijd aan Verhaeren als dichter, 
schrijver-criticus en liefhebber van oude kunst, volgt de ten-
toonstelling een min of  meer chronologisch parcours waar-
bij Verhaerens relatie tot de opeenvolgende stromingen van 
zijn tijd wordt belicht, gaande van de ontdekking van het 
Vlaams impressionisme tot zijn hechte vriendschap met 
Rodin en Eugène Carrière na 1900. Zalen gewijd aan een 
door Verhaeren omarmde kunststroming worden afgewis-
seld met ruimtes rond een van zijn lievelingskunstenaars: 
Ensor, Meunier en, in mindere mate, Rodin. Verhaerens 
belangrijkste wapenfeit was zijn introductie van het neo-
impressionisme in België, een stroming die hij in het geheel 
niet verdedigde omwille van haar wetenschappelijkheid, 
maar omwille van de ‘directe’ weergave van het licht, die 
hem bijzonder aangreep. Verhaerens centrale criteria voor 
goede kunst (viriele heldhaftigheid en emotionele intensiteit) 
verklaren waarschijnlijk waarom hij niet een enkele, maar 
verschillende en zelfs erg uiteenlopende kunststromingen 
verdedigde. Ook zijn voorkeur voor een kunst ‘voor allen’, die 
stoelt op de zintuiglijke waarneming van de werkelijkheid, 
maakte dat hij gelijktijdig het neo-impressionisme en de 
‘sociale’ kunst van Meunier kon omarmen, terwijl hij ander-
zijds nooit tot een verering van het naturalisme kwam (dat 
vermoedelijk niet tegemoetkomt aan zijn voornaamste crite-
rium van de ‘kracht’ van de artistieke productie).
 Tegelijk legde Verhaeren de nadruk op de ‘Vlaamsheid’ 
van de kunst uit België of  – bij uitbreiding – de Lage Landen. 
De zaal met oude kunst is dan ook voornamelijk gevuld met 
kunstenaars uit de Lage Landen (Rubens, Bruegel, Bosch, 
Jordaens, Rembrandt). Samen met Jan van Eyck en de 
Vlaamse Primitieven vormden zij de vaandeldragers van 
Verhaerens begrip van ‘Vlaamsheid’ in de kunst. Hij legde 
verbanden tussen bijvoorbeeld Bruegel en Eugène 
Laermans, tussen Jordaens en Jef  Lambeaux, tussen 
Memling en Xavier Mellery. Zijn tijdgenoot Henri De 
Braekeleer beschouwde Verhaeren als een zeventiende-

eeuwse kunstenaar tout court, omdat hij net als de kunste-
naars uit die tijd de oude stad op tijdloze wijze in beeld 
bracht. In een dualisme typisch voor de kunstkritiek van 
het fin de siècle, belichaamde Rubens voor Verhaeren de 
Vlaamse ‘joie’, terwijl Rembrandt als diens tegenpool een 
solitair genie en kunstenaar van de nacht was.
 Door de oude kunst in een aparte zaal te hangen (met een 
enkel schilderij van De Braekeleer en Leys), als het ware als een 
prelude op de kunst uit de kringen van Verhaeren, licht de ten-
toonstelling die transhistorische verbanden niet zeer expliciet 
uit. Toch worden ze niet helemaal uitgewist, want in de vol-
gende zaal, gewijd aan Verhaerens titelplaten en boekversie-
ringen, dringt zich direct de vergelijking op tussen de Noirs die 
Odilon Redon maakte voor boeken van Verhaeren en diens 
stagemeester Edmond Picard (een centrale figuur in Vlaamse 
kunstkringen), en de etsen van Rembrandt die even voordien 
werden getoond. (De vergelijking met Rembrandt herhaalt 
zich bij Ensors etsen in een volgende zaal.) Helaas wordt ner-
gens vermeld dat Redon zich graag met Rembrandt mat. 
Verhaeren overstelpte Redon met lofbetuigingen. Redon was 
voor hem een ‘dichter’, en zijn kunst ontleende haar kracht 
aan haar onmiddellijkheid: ‘ze grijpt je beet, neemt bezit van je, 
ze treedt je binnen als een veroverde stad.’ Dat het Verhaeren 
niet ging om Redons fantastische iconografie blijkt ook uit zijn 
onbegrip voor Ensors introductie van groteske taferelen in het 
midden van de jaren 1880, die hij in eerste instantie ‘infantiel’ 
noemde. De dichter kon zich er pas mee verzoenen toen hij een 
volkspsychologische oplossing vond: Ensors weergave van de 
realiteit in licht en kleur was zijn ‘objectieve’ Vlaamse kant, ter-
wijl de hang naar het fantastieke of  ‘subjectieve’ wel van zijn 
Engelse moeder moest komen.  Merel van Tilburg

p Verhaeren verbeeld. De schrijver-criticus en de kunst van zijn 
tijd, 1881-1916, tot 15 januari 2017 in het Museum voor 
Schone Kunsten, Fernand Scribedreef  1, Citadelpark, 9000 
Gent (09/323.67.00; mskgent.be). 

Time Extended / 1964-1978. Works and Documents 
from the Herbert Foundation. Naast een imposante col-
lectie van kunst sinds de jaren zestig omvat de Herbert 
Foundation ook een rijk archief. Sinds de opening van de 
Stichting in 2008 waren wisselende selecties uit zowel de 
Collectie als het Archief  te zien. Met de langlopende ten-
toonstelling Time Extended / 1964-1978. Works and 
Documents from the Herbert Foundation breekt nu, aldus de 
Stichting, een nieuwe fase aan. Voortaan wil Herbert 
Foundation via langdurige exposities – bij deze presentatie 
wordt geen einddatum vermeld! – toewerken naar een per-
manente presentatie, aangevuld met een geleidelijke ont-
sluiting van het archief. In deze eerste presentatie staat de 
periode centraal waarin het minimalisme en de conceptu-
ele kunst, maar ook de arte povera ontstonden – het gaat 
om de eerste generatie kunstenaars die in de collectie ver-
tegenwoordigd zijn. Evenementen als Documenta 5 (1972) 
en Deurle 11/7/73 (1973) waren bepalend voor het ont-
staan van de collectie en worden in deze tentoonstelling 
opgeroepen met uitnodigingen, foto’s en andere documen-
tatie. 
 De titel van de tentoonstelling lijkt te verwijzen naar de 
strategie van langlopende tentoonstellingen, maar is meer 
concreet ook ontleend aan een editie van Dan Graham met 
de titel Time Extended / Distance Extended (1969). Grahams 
werk toont een vierkant rooster ingedeeld in vakken van 8 
bij 8 cm. In het vakje links bovenaan lezen we de opschrif-
ten ‘time extended’ en ‘distance extended’, parallel geplaatst 
met respectievelijk de horizontale en de verticale as van het 
rooster. De assen roepen dus tijd en ruimte op. In alle vakjes 
(behalve de bovenste rij en de linkerkolom) is een diagonaal 
lijnstuk aangebracht, dat groter wordt naarmate het verder 
van de linkerbovenhoek is verwijderd (in het eerste vakje is 
de ‘diagonaal’ nog slechts een punt en ontbreekt de ‘exten-
sie’ van het lijnstuk; het laatste vakje rechts onderaan 
wordt volledig door een diagonaal lijnstuk doorkruist). Het 
diagram zegt ‘iets’ over de relatie tussen tijd en afstand – of  
bij uitbreiding ‘ruimte’ – maar de aard van deze relatie blijft 
open voor interpretatie. Hoewel het rooster er wetenschap-
pelijk uitziet, is het aan de kijker om er betekenis aan te 
geven en het werk te interpreteren. Die instabiele relatie 
tussen vorm en betekenis keert in de tentoonstelling voort-
durend terug.
 Een belangrijke rode draad in de tentoonstelling betreft de 
vraagstelling rond de relatie tussen ‘kunstwerk’ en ‘docu-
ment’. De meerderheid van de begeleidende documenten 
wordt op de klassieke wijze in vitrines getoond, maar er zijn 
tal van uitzonderingen. Zo wordt de poster Burning Small 
Fires (1968) van Bruce Nauman, waarin hij het boekje 
Various Small Fires and Milk (1964) van Ed Ruscha parodi-
eert, aan de muur gehangen tussen een ‘volwaardig’ werk 
van Ruscha en werken van Donald Judd. Ook enkele posters 
van exposities van Niele Toroni, On Kawara en Stanley 
Brouwn hangen aan de muur alsof  het ‘volwaardige wer-
ken’ betrof. Daarnaast ‘toont’ de presentatie heel wat kunst-
werken die als zodanig niet tastbaar of  toonbaar zijn. Het 
betreft acties en happenings, die vaak werden gedocumen-
teerd door de kunstenaar of  door diens galerie, om de idee 
van het werk na de uitvoering van de actie verder te laten 
leven. In een vitrine rond de galerist Konrad Fischer zijn bij-
voorbeeld foto’s en kaarten van Richard Long te zien waar-
in deze zijn voettochten noteerde en op halfwetenschappe-
lijke wijze documenteerde. De postkaarten die On Kawara 
verstuurde naar verschillende verzamelaars en galeries, 
met de tekst ‘I am still alive’, zijn dan weer te beschouwen 
als een werk op zich, terwijl ze hier als documenten worden 
gepresenteerd in een vitrinekast.
 Een werk dat de dubbele status van kunstwerk en docu-
ment thematiseert is Invitation Piece (1972-1973) van 
Robert Barry. De kunstenaar vroeg aan acht galeries die 
deel uitmaakten van het ‘netwerk van de conceptuele 
kunst’ om uitnodigingen te versturen voor een expositie 
van de kunstenaar in een van de andere galeries, en dit vol-
gens een circulair principe: op een van de kaarten lezen we 
bijvoorbeeld ‘Yvon Lambert nodigt u uit op een tentoonstel-
ling van Robert Barry bij Galerie MTL tijdens de maand 
maart’, op de volgende kaart ‘Galerie MTL nodigt u uit op 
een tentoonstelling bij de Galerie Toselli tijdens de maand 

Maximilien Luce

Portret van Emile Verhaeren, ca. 1900, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie

       galerie TRANSIT 
13.11 - 18.12.2016
   

Mehdi-Georges  Lahlou 
 And Even I f  Noth ing Takes  Root  in  th i s  Oas is

Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen  T +32 15 336 336    M +32 478 811 441
art@transit.be - www.transit.be - open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak
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april’… tot de cirkel zich bij de achtste uitnodiging sluit. Van 
een ‘echte’ tentoonstelling was er geen sprake: de tentoon-
stelling bestond uit zijn aankondiging. In Invitation Piece 
worden de acht ingekaderde uitnodigingen in een cirkelvor-
mige schikking aan de muur gepresenteerd. Kunstwerk en 
document vallen hier samen. 
 De Collectie en het Archief  worden in deze expositie, en 
misschien nog meer dan in vorige exposities als Genuine 
Conceptualism (2014) en Carte du monde poétique (2015), 
evenwaardig naast elkaar geplaatst en gaan een onderlinge 
dialoog aan. Werken als Invitation Piece, maar ook de oeu-
vres van Marcel Broodthaers, Ed Ruscha of  Art & Language, 
worden gecontextualiseerd met documenten en archief-
stukken. Het Archief  wordt sinds het voorjaar geleidelijk 
aan opengesteld voor het publiek. Dat gebeurt via film-
screenings en symposia, telkens begeleid door een aantal 
vitrines met documenten. De uitzonderlijke verzameling 
documenten van de stichting, waaruit Time Extended / 
1964-1978 een brede selectie toont, wordt met de ontslui-
ting van het archief  ook toegankelijk voor onderzoek. In de 
tentoonstelling zullen op regelmatige tijdstippen kleine 
ingrepen worden gedaan, zodat bezoekers worden uitgeno-
digd om meermaals terug te keren, om nieuw materiaal te 
ontdekken én dezelfde werken opnieuw te bekijken. Alles 
draait zo om het uitbreiden van de tijd [‘Time Extended’] die 
men met het kunstwerk en de studie ervan doorbrengt, en 
het proces van reflectie en feedback dat daarbij op gang 
komt. In de woorden van Dan Graham: ‘It’s a kind of  a drug 
time, where you have an extended present time. It is also 
what happens when you see your own feedback. You do 
something, you see the feedback, which influences what 
you’re doing, which, again, is reinfluencing what you’re 
doing, so that you’re looped within your own body percep-
tion…’  Louis De Mey

p Time Extended / 1964-1978. Works and Documents from 
the Herbert Foundation, sinds 24 september 2016 in Herbert 
Foundation, Coupure Links 627A, 9000 Gent (09/269.03.00; 
herbertfoundation.org).

Provoke. In Parijs de situationisten, in Amsterdam provo 
en in Japan provoke. Allemaal bewegingen aan het eind van 
de roerige jaren zestig waar kunst en politiek vaak nauw op 
elkaar betrokken werden. Provoke is vandaag vooral bekend 
als naam van een kortlopend (maar invloedrijk) fotomaga-
zine dat amper drie keer verscheen, een keer in 1968 en 
tweemaal in 1969. Minder bekend (althans voor een wes-
ters publiek) is dat de leden wel degelijk een hechte kliek van 
fotografen en critici vormden met een uitgesproken artis-
tiek programma. Ook de invloed van de verschillende 
Japanse protestbewegingen uit de jaren zestig en de gelijktij-
dig opkomende performancekunst op de beeldtaal van het 
blad, is tot op heden relatief  onderbelicht gebleven. Een 
lacune die de tentoonstelling in het Parijse Le Bal nu wil 
opvullen.
 De kern van Provoke bestond uit de fotografen Takuma 
Nakahari en Yutaka Takanashi, dichter-fotograaf  Takahiko 
Okada en kunstcriticus-fotograaf  Koji Taki (vanaf  het twee-
de nummer zou ook Daido Moriyama tot de groep toetre-
den). Het tijdschrift stond voor een nieuwe, provocatieve 
fotografie. Provocatief, omdat het scherpe kritiek uitte op 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, aansluiting 
zocht bij de radicale avant-garde in de beeldende kunst en 
de gangbare normen van fotografische productie in vraag 
stelde. Dat laatste uitte zich niet alleen in een bewust ver-
stoorde beeldtaal – met ruwe, wazige en grofkorrelige beel-
den die ofwel extreem contrastrijk ofwel monotoon grijs 
zijn, en vaak gekenmerkt worden door een scheefgetrokken 
kader – maar ook in experimenten met de grafische vorm-
geving en in de opeenvolging van de beelden. De eerste twee 
nummers waren nog opgehangen aan een (weliswaar ruim 
gedefinieerd) thema, in het derde en laatste nummer ont-
brak een dergelijk verbindend element. Die vrijheid gebruik-
ten de makers om voluit te spelen met de mogelijkheden van 
de gedrukte fotografie: door bijvoorbeeld eenzelfde portret 
te herhalen (zij het vergroot, verdubbeld) over verschillende 
pagina’s werd elke narratieve ontwikkeling in de kiem 
gesmoord. Hier geen vertellende sequentie, geen aaneen-
schakeling van beelden volgens beproefde (en dus gerust-
stellende) schema’s, maar de koppige onverzettelijkheid van 
(bijvoorbeeld) telkens hetzelfde gelaat.
 De tentoonstelling ziet het tijdschrift niet als een uniek 
fotografisch experiment, maar plaatst het resoluut binnen 
de sociaal-economische en culturele ontwikkelingen van 
het naoorlogse Japan. Provoke bouwt verder op de verschil-
lende protestbewegingen die vanaf  de jaren zestig het licht 
zagen. Vooral de ratificatie van een akkoord met de 
Verenigde Staten, waardoor de Amerikanen hun marineba-
sis in Okinawa konden behouden en de nieuw aangelegde 
luchthaven van Narita konden gebruiken als uitvalsbasis 
voor de Vietnamoorlog, hitste de gemoederen op. Maar ook 
op het eerste gezicht banale sociale conflicten, zoals het ont-
slag van een werknemer van een drukkerij, ontspoorden 
maar al te vaak in koppig, langdurig en gewelddadig verzet. 
Fotografen registreerden deze conflicten, maar omdat hun 
beelden vaak de weg niet vonden naar de reguliere pers, 
begonnen ze boeken in eigen beheer uit te geven. 
Verschillende van deze baldadige publicaties uit de vroege 
jaren zestig worden ook in de tentoonstelling gepresen-
teerd. Een nieuw genre fotoboek was geboren: het protest-
boek. Deze publicaties, in kleine oplage en soms gefinan-
cierd door vakbonden, stakende werknemers of  links 
georiënteerde studentenverenigingen, hadden vaak een 
wat pamflettair karakter. Ze waren het werk van fotografen 
die, in de urgentie van het moment, niet bang waren positie 
te kiezen en zich solidair te verklaren met de actievoerders. 
Ze stelden zich niet op als verslaggevers, maar als deelne-
mers, activisten. Het verklaart de opvallend hectische en 
directe stijl, de brutale kadrering, de grove korrel en de 
fysieke directheid. De visuele stijl die in deze protestboeken 
werd ontwikkeld, is even later ook in Provoke terug te vin-
den, maar de vertolking van een particuliere strijd maakte 
daarbij plaats voor de articulatie van een algemener gevoel 
van onbehagen.
 Naast deze activistische en strijdbare fotografie werd de 
ruige beeldtaal van Provoke ook beïnvloed door butoh-dan-
sers, performancekunstenaars zoals Hi Red en kunste-
naarscollectieven zoals de Gutaigroep. Het belang van deze 

zicht op de tentoonstelling ‘Time Extended / 1964-1978’, Herbert Foundation, Gent, 2016, met werken en documenten van Niele Toroni
v.l.n.r.: tentoonstellingsposter Kunsthalle Bern, 1978; Une empreinte de pinceau n°50, MTL / Art Critique, oktober 1970 (gele en rode versie);  

Coups de pinceau, 1965-1966. Foto: Philippe De Gobert; © Herbert Foundation
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la transavanguarDia
met Domenico Bianchi, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo & Mimmo Paladino
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Voor openingsuren en -dagen, zie website 
Deweer gallery tiegemstraat 6a 8553 otegem Belgium   +32 (0)56 644 893   www.deweergallery.com 

Robert Barry

Invitation Piece, 1972-1973
zicht op de tentoonstelling ‘Time Extended / 1964-1978’, Herbert 

Foundation, Gent, 2016. Foto: Philippe De Gobert; © Herbert Foundation
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groepen lag niet zozeer in het feit dat hun efemere acties en 
interventies vaak gefotografeerd en gefilmd werden, maar 
vooral in de specifieke manier waarop zij hun lichaam tot 
inzet maakten van hun werk. De camera is voor Provoke 
geen scherm tussen de fotograaf  en de wereld, maar een 
verlengstuk van het verlangende lichaam (niet toevallig 
was ‘Eros’ het thema van het tweede nummer). De fotogra-
fische act is hier een puur lichamelijke daad: ze wordt eerder 
gevoed door een viscerale impuls dan door een beredeneer-
de actie. Wat men fotografie vaak verwijt (haar automatis-
me, haar fragmentair karakter) werd door de leden van 
Provoke juist gevierd. Precies omdat de camera de wereld in 
stukken en brokken hakt, opent ze volgens hen de mogelijk-
heid tot een andere, vrijere verhouding tot de wereld, waar-
bij de fotograaf  zijn wil om de wereld in een totaliserende 
visie te vangen opgeeft. Precies omdat de camera automa-
tisch opereert en niet meer nodig heeft dan een druk op de 
knop, is zij het instrument bij uitstek om ons de wereld te 
laten zien vanuit een puur lichamelijk perspectief  (een foto 
denkt niet). In een manifest van Koji Taki uit 1970 merkt de 
auteur op dat hij de onbewust gemaakte beelden, die vol-
gens de geijkte standaarden als mislukt of  onbelangrijk 
moeten worden beschouwd, vaak juist interessanter vindt 
dan die waarvoor hij bewust op de knop drukte. Deze beel-
den missen ‘iets’, ze zijn onscherp of  slecht gekadreerd, of  
hun compositie klopt niet helemaal, maar ze ruilen dat 
gemis aan helderheid, aan informatie in voor een grotere 
emotionele impact. Het zijn beelden die zich eerder als raad-
sel dan als feit aan de kijker openbaren, die hem eerder 
fysiek belagen dan intellectueel prikkelen. Het zijn beelden 
die je voelt, als een stomp in je maag.  Steven Humblet

p Provoke. Entre contestation et performance – la photographie 
au Japon 1960-1975, tot 11 december in Le Bal, 6, Impasse 
de la Défense, 75018 Paris (01/44.70.75.50; le-bal.fr). 

Beeldende kunst – terugblik
NowBelgiumNow in LSS 387 Antwerpen. Met de ten-
toonstelling NowBelgiumNow namen curatoren Ulrike 
Lindmayr en Stella Lohaus in 2011 een onverbloemd 
standpunt in dat ze vijf  jaar later met een tweede editie 
opnieuw onderschrijven: ‘Belgische kunst’ (net als de 
Belgische mode of  architectuur) is een concreet begrip dat 
ten volle omarmd moet worden. Maar in een federaal België 
waarin Vlaanderen en Wallonië in toenemende mate elk 
hun eigen weg lijken op te gaan, komt die eenheid onder 
druk te staan. Met NowBelgiumNow willen de curatoren 
courante politieke ontwikkelingen aan de kaak stellen en de 
groeiende kloof  tussen kunstenaars uit beide landsdelen 
verkleinen.
 Maar waar staat die ‘Belgische kunst’ dan precies voor? 
En wiens kunst verdient de stempel Belgische Kunst van 
Nu? Lindmayr en Lohaus gingen in ieder geval niet op zoek 
naar een eenduidige omschrijving, naar vaste criteria of  
regels. De curatoren wilden immers ook nog commentaar 
leveren op een andere vorm van polarisatie, een die van bin-
nenuit gecreëerd wordt door het zogenaamde professionele 
veld. Kunstinstituten, academies en postgraduaatinstellin-
gen gedragen zich al geruime tijd als bedrijvige onderne-
mingen die de kunstenaar tot ondernemer klaarstomen. De 
kunstenaar wordt in toenemende mate verondersteld vol-
gens een voorgeschreven stramien, via een handleiding van 
te doorlopen stappen, aan zijn carrière te werken. Die logica 
gaat natuurlijk ten koste van spontane contacten en meer 
informele ontmoetingen. En minder berekende artistieke 
praktijken dreigen makkelijker uit de boot te vallen.
 Tijd dus om de normalisering van die vaste formule in 
vraag te stellen, vonden Lindmayr en Lohaus, die radicaal 
weigerden om ter voorbereiding van hun tentoonstelling 
portfolio’s, Vimeo-links of  beeldmateriaal te bekijken. In 
tegenstelling tot de overwegend grote groep van gemak-
zuchtige curatoren (zo wordt gesuggereerd) kozen de twee 
voor de tijdrovende, maar directe en vooral meer authen-
tieke ontmoeting met de kunstenaar in zijn atelier. Om tot 
het uiteindelijke tienkoppige gezelschap te komen, bezoch-
ten de curatoren meer dan zeventig kunstenaarsateliers – 
een queeste naar een aantal jonge posities waarmee ze een 
persoonlijke band voelden of  een gedeelde interesse koester-
den. Dit proces, een mengeling van intuïtie en hard labeur, 
resulteerde in een redelijk brave en voorspelbare tentoon-
stelling, met kunstenaars waarvan het merendeel al een 
stevig parcours aflegde in België. Niettemin was de expositie 
gevarieerd – een constellatie van uiteenlopende media en 
thema’s spreidde zich uit over drie locaties, met naast LLS 
387 ook het historisch poortgebouw en een nieuwbouwap-
partement aan de overkant van de straat. Het werk werd 
bovendien met zorg gepresenteerd.
 Opvallend was de terugkerende aandacht voor het socia-
le, maar ook de plasticiteit van de kunst sprong in het oog. 
Zo maakte de Antwerpse kunstenaar Kasper De Vos een 
sculpturenreeks die geïnspireerd is op de portrettenreeks 
van de achttiende-eeuwse Oostenrijkse beeldhouwer Franz 
Xaver Messerschmidt, maar ons tegelijk herinnert aan een 
onvergetelijke subcultuur uit de jaren negentig – de kaalge-
schoren hoofden, die karikaturaal prijken op sokkels ver-
vaardigd uit pvc en rioleringsbuizen, doen onmiddellijk aan 
de gabbers uit die jongerensubcultuur van housemuziek en 
snelle beats denken. In het tuinhuis van LLS 387 presen-
teerde de Luikse kunstenaar David Widar een projectie van 
120 foto’s, een kleine selectie uit duizenden beelden 
gemaakt tijdens zijn reizen. Foto’s van mensen, desolate 
landschappen en eigenaardige details wisselen elkaar af, 
maar bovenal vertonen de beelden een zekere onverschillig-
heid ten opzichte van wat de kunstenaar op de gevoelige 
plaat vastlegde. Tegelijkertijd spreekt uit Widars werk een 
obsessieve drang om elk moment vast te leggen, hoe gene-
risch of  onbelangrijk het ook is. Dat obsessionele karakter 
wordt nog geaccentueerd door de lijst met de filmrol, dag en 
plaatsnaam van de opnames die Widar naast de projectie op 
de muur had afgedrukt.
 Aan het poortgebouw hing een in-situsculptuur van de 
Duits-Turkse, maar in België opgegroeide kunstenaar Leyla 

Aydoslu. In dat gebouw waren een aantal pakkende video-
werken te zien, onder meer van de Brusselaar Emmanuel 
Van der Auwera. In een verduisterde ruimte speelde de al 
even ‘duistere’ film Central Alberta waarin jongeren elk om 
beurt aan het woord komen over hun bezoekjes aan 
Bestgore.com, een website die gruwelijk beeldmateriaal ver-
zamelt en daarmee enorme bezoekcijfers scoort – de don-
kere perversies die nieuwe technologieën met zich mee-
brengen oftewel de individuele moraal die opgaat in de 
collectieve anonimiteit van het digitaal universum. Growth 
Record van Lisa Spilliaert was dan weer een mix tussen 
autobiografie en documentaire. In een driedelige video-
installatie treedt de Japans-Belgische kunstenaar op als een 
fotografe die het groeiproces documenteert van een Japanse 
kleuter waarmee ze zich verwant voelt – het gaat om het 
kind van een man waar Spilliaert zelf  een relatie mee had. 
Het anekdotische kantje wordt mooi gecompenseerd door 
de strakke, doordachte montage en plaatsing in de ruimte. 
Bram Van Meervelde presenteerde een totaalinstallatie van 
objecten, maquettes en foto’s. Hij bekommert zich in zijn 
politieke werk over pijnlijke maatschappelijke ontwikkelin-
gen in Griekenland en Europa.
 Ten slotte kwamen in de nieuwbouw kleinere kunstwer-
ken van alle deelnemende kunstenaars samen, bij wijze van 
herneming – deze top tien heb je net gezien! En plots rijst de 
vraag of  deze tentoonstelling niet precies doet wat ze beoogt 
te bekritiseren. Oppert de opzet van dit project niet het idee 
dat je hier een ‘best of ’ van Belgische kunstenaars zal ont-
dekken? Een groep jonge wolven representatief  voor de 
Belgische kunst vandaag, bijna als een variatie op de com-
petitieve Young Belgian Art Prize? Dat het gaat om een sub-
jectieve positie en evaluatie geven Lindmayr en Lohaus 
natuurlijk grif  toe: ‘Deze tentoonstelling, zoals de bezoeker 
ze ziet, is evenzeer een portret van onszelf  als van de kun-
stenaars.’ Maar hadden de curatoren hun (terechte) aan-
klacht op de huidige politieke en institutionele context in 
België niet op een andere manier kunnen ventileren dan 
met hun determinerende titelkeuze en de moraliserende 
inleiding van hun catalogus? De tentoonstelling bestaat uit 
werken van tien kunstenaars die, elk geïsoleerd van elkaar, 
‘hun ding doen’ en geen boodschap lijken te hebben aan de 
door de curatoren geuite kritiek. NowBelgiumNow is een 
groepstentoonstelling met een aantal sterke bijdragen, 
maar had minder pedant en overtuigender kunnen zijn 
indien het statement van de curatoren ook in het project 
zelf  – in nieuw gesmede samenwerkingen of  via een aantal 
kunstenaarsposities die de status quo op hun beurt in vraag 
stellen – was doorgedrongen.  Laura Herman

p NowBelgiumNow 2016, 3 september – 16 oktober 2016, 
LLS 387 ruimte voor actuele kunst, Lange Leemstraat 387, 
2018 Antwerpen (0497/481.727; users.telenet.be/
lls387). 

Anoniem

Protest tegen de aanleg van de luchthaven van Narita, ca. 1969,  
The Art Institute of  Chicago
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zicht op NowBelgiumNow, LLS 387, Antwerpen
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Janis Rafa, This Thin Crust of  Earth. In het openings-
shot van de nieuwste film van de Griekse kunstenaar Janis 
Rafa, This Thin Crust of  Earth (2016), zien we een eenzame 
olijfboom tussen de glooiende heuvels van het Griekse plat-
teland. Een gele shovel komt aangereden en begint de boom 
uit te graven. Te midden van wolken stof  wordt hij met wor-
tel en al uit de grond gehaald. Een bovenaanzicht laat zien 
hoe de achtergebleven kuil verder wordt uitgediept. Ten 
slotte wordt de boom in de afgraving gelegd en bedolven 
onder het zand. Het tafereel wekt de unheimische associatie 
met een begrafenis – ashes to ashes, dust to dust. Het laatste 
shot toont het landschap van een onopgemerkte dood. 
Alsof  er nooit een olijfboom heeft gestaan.
 Sinds mensenheugenis is de olijfboom een symbool voor 
vrede en geluk. Wil Rafa met deze teraardebestelling laten 
zien dat pais en vree voor eens en altijd zijn begraven? Of  
moeten we in deze tijden van migratie en vluchtelingenleed 
de ontwortelde boom begrijpen als een metafoor voor de 
verwoestende gevolgen van ontheemding? De betekenis 
blijft in het midden. Voor Joseph Beuys was de boom met 
zijn jaarringen de belichaming van het tijdsverloop. Bij Rafa 
lijkt de begraven boom te verbeelden hoe de tijd zelf  tot stil-
stand is gekomen. Net als in haar eerdere films (met posta-
pocalyptische beelden van een gestrand schip of  een veron-
gelukte veewagen) is het hier Stunde Null.
 Winter came early (2016), de tweede video in de tentoon-
stelling, zinspeelt op chronologische verwarring. We zien 
hoe een elektrische plukmachine aan de stam van een 
amandelboom schudt. Zo grijpt de agrarische industrie in 
op het ritme van de natuur, versnelt het zogezegd de wisse-
ling der seizoenen. De opnamen zijn gemaakt met tweedui-
zend frames per seconde en worden vertraagd afgespeeld, 
zodat de indruk ontstaat dat de amandelboom zijn bladeren 
kalm en majestueus afschudt. Ik moest denken aan trage, 
tijdloze beelden uit de films van Andrej Tarkovski.
 Winter came early wordt getoond op een flatscreen in de 
entreeruimte van Galerie Martin van Zomeren, te zien 
vanaf  de straat. This Thin Crust of  Earth is geprojecteerd op 
de wand in de half  verlichte galerieruimte daarachter. Die 
presentatie is verre van ideaal. Beide werken hadden aan 
impact gewonnen bij een grotere, wandvullende projectie 
in afzonderlijke, verduisterde ruimtes.
 Naast de twee nieuwe films omvat de tentoonstelling drie 
werken uit de reeks Cover (2016). Ze zijn gemaakt van 
dikke, oude zadeldekens, die de kunstenaar jarenlang zelf  
heeft gebruikt bij het paardrijden. De dekens hangen plat op 
de muur, met de onderkant boven. Het is alsof  de huid van 

het paard erin staat afgedrukt, als het gelaat van Christus in 
Veronica’s zweetdoek. Het oppervlak is geheel bedekt met 
goudverf. Daardoor krijgen de versleten zadeldekens het 
patina van duurzaamheid en kostbaarheid dat religieuze 
iconen kenmerkt.
 De olijfboom, de oogst, het paard – het zijn opmerkelijk 
archaïsche motieven die je in de actuele kunst niet vaak 
meer aantreft. Een verre echo van de arte povera weerklinkt 
in Rafa’s werk, met name van de sculpturen van Jannis 
Kounellis, die de sleetse banden met eeuwenoude Europese 
culturen probeerde te herstellen. Net als Kounellis richt 
Rafa zich niet op anekdotische verhalen, maar op abstracte 
beeldende kwaliteiten. This Thin Crust of  Earth is gemon-
teerd met een haast mathematische precisie, waarbij de 
omzetting van verticaal naar horizontaal, van volume naar 
oppervlak, vastgelegd vanuit slechts een beperkt aantal 
vaste camerastandpunten, is vertaald in een precieze 
opeenvolging van zijaanzichten en bovenaanzichten.
 Janis Rafa exploreert het vermogen van de beeldende 
kunst om ons te herinneren aan wie wij zijn en waar wij 
vandaan komen. Ouderwetse, vrijwel vergeten motieven 
verschijnen in haar werk opnieuw ten tonele, in combinatie 
met moderne agrarische machines en gefilmd met de nieuw-
ste cinematografische technieken. Haar films en wandsculp-
turen hebben gemeen dat zij subtiel, maar onmiskenbaar 
wijzen op gevoelens van onmacht en ontreddering die kun-
nen volgen op de ervaring van een groot verlies. Rafa’s werk 
is een poëtische visualisering van de rouw, ijl en aards tege-
lijk. Geen geringe prestatie. Dominic van den Boogerd

p Janis Rafa, This Thin Crust of  Earth, 3 september – 8 okto-
ber 2016, Galerie Martin van Zomeren, Hazenstraat 20, 
Amsterdam (020/420.81.29; www.gmvz.com).

Architectuur & vormgeving
Prouvé(s) in Brussel. De afgelopen maanden pakten twee 
private tentoonstellingsplekken voor hedendaagse kunst in 
Brussel elk uit met een tentoonstelling waarin werk van de 
Franse constructeur-architect-designer Jean Prouvé (1901-
1984) centraal stond. Art floor La Patinoire Royale in Sint-
Gillis bracht het afgelopen half  jaar de verkoopstentoonstel-
ling Prouvé-Takis, deux génies d’utopie. Gegeerde meubels, 
een deur, een brise-soleil-element en andere items uit 
Prouvés catalogue raisonné werden hier gecombineerd met 

kinetische sculpturen van de Grieks-Franse kunstenaar 
Takis. De blikvanger was een paviljoen in staal, aluminium 
en glas dat Prouvé, samen met architect Espinasse, rond 
1957 voor een school in Clermont-Ferrand bouwde. De 
constructie op basis van geprefabriceerde onderdelen 
omvatte twee klaslokalen, die slechts van elkaar gescheiden 
werden door een gordijn ter hoogte van de stalen portiek in 
het midden van het gebouw, zodat het schoolgebouwtje ook 
als één open ruimte kon werken. Het paviljoen werd in 
2007 verworven door de galerist-verzamelaar François 
Laffanour, de uitbater van Galerie Downtown in Parijs. Die 
is, net als de bekendere galerie van Patrick Séguin, een 
belangrijke makelaar in Prouvés werk. Daarmee kreeg het 
geprefabriceerde paviljoen de status van een kunstobject 
dat vrij kan circuleren op de kunstmarkt. Nu is voor het 
eerst een publieke remontage van het ‘object’ te zien. 
Laffanour werkte voor deze gelegenheid samen met de 
Brusselse galerie Valérie Bach, die samen met Constantin 
Chariot de Patinoire Royale openhoudt. De gerestaureerde 
constructie van Prouvé werd centraal opgesteld in de impo-
sante hal van deze voormalige rolschaatsbaan, die voor de 
gelegenheid was omgetoverd in een vreemdsoortig en luxu-
eus binnenlandschap. Sparren in grote bloembakken, een 
bassin met Japanse karpers, maar ook Takis’ geanimeerde 
sculpturen leken er in stelling gebracht om de ontworteling 
van het gebouwtje en zijn paradoxale tentoonstellingssitu-
atie enigszins te doen vergeten. Het betekeniseffect van deze 
kunstmatige setting gaat echter verder dan het maskeren 
van de gebouw-in-gebouw-paradox: nadat het voormalige 
schoolpaviljoen herleid werd tot een object van Prouvé, 
wordt het nu naar voor geschoven als een mogelijke pool 
house of  een grote cabane voor tuinfeesten. Bezoekers kon-
den alvast rond het paviljoen (met vijver) lopen, in het 
nagenoeg lege paviljoen binnengaan, het aanraken, of  het 
eventueel kopen (voor twee en een half  miljoen euro). Takis’ 
werken, waarin elektromagnetische velden of  andere fysi-
sche fenomenen op verrassende manieren visueel uitgebuit 
worden, werden herleid tot sfeermakers in de marge. Tussen 
de architectuur van Prouvé en de sculpturen ontstond geen 
dialoog. Niet alleen was de opstelling van het schoolpavil-
joen hiervoor te dominant, het meubilair en de bouwstuk-
ken van Prouvé wrongen ook met de witte toonzaal, waarin 
Takis’ kunst veel beter gedijt.
 In september opende het CAB Art Center in Elsene op zijn 
beurt het eerste deel van een tentoonstellingsdrieluik dat 
eveneens rond een verplaatste constructie van Prouvé is 
opgebouwd. In de gewitte voormalige kolenopslagplaats 
waarin CAB gevestigd is, staat een jaar lang een noodwo-
ning opgesteld die door Prouvé in 1944 werd ontwikkeld. 
Het pavillon démontable pour les sinistrés de guerre is een van 
een vierhonderdtal noodwoningen van verschillende types 
die Prouvé in opdracht van de Franse overheid bouwde voor 
oorlogsslachtoffers uit de Elzas en Lotharingen. Een derge-
lijke woning kan door twee monteurs in een mum van tijd 
opgebouwd worden. De verwisselbare houten invulwanden 
– met of  zonder vensters met luikjes – zien er veel minder 
modern uit dan de panelen uit aluminium en glas van het 
schoolpaviljoen uit Clermont-Ferrand. Maar de constructie 
met zelfdragende modulaire wanden rond een centrale por-
tiek uit geplooid plaatstaal, die het gebouw stabiliteit ver-
leent en het dak draagt, is vergelijkbaar met de constructie 
van het schoolpaviljoen, en niet minder revolutionair. Een 
keurig opgefrist exemplaar van dit kleinste type noodwo-
ning kwam recent, en eveneens via Laffanour, in de collec-
tie terecht van verzamelaar-zakenman Hubert Bonnet die 
CAB in 2012 opende. Voor het tweede en derde deel van het 
tentoonstellingsproject zullen telkens hedendaagse kunste-
naars worden uitgenodigd om te reageren op deze con-
structie en op het werk van Prouvé in het algemeen.
 De eerste aflevering, Jean Prouvé Demountable House 6x6m, 
leek vooral bedoeld om de figuur van Prouvé en het gebouw-
tje zelf  voor te stellen. De noodwoning, waarvan enkele ont-
brekende houten panelen werden vervangen door moder-
ner aandoende vensters van vloer tot plafond, stond alleen 
in de lege tentoonstellingshal, maar werd elders in het 
gebouw wel discursief  omkaderd met kleine presentaties. In 
de lobby vond de bezoeker onder meer enkele publicaties 
over Prouvé en werden twee korte documentaires vertoond, 

Janis Rafa

This Thin Crust of  Earth, 2016, filmstill
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'Identity', 2014, 100 cm x 140 cm, olieverf op doek, foto © Dominique Provost.
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Liesbet Grupping (BE)
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Staat van de Stad/ State of the 
City/ Zustand der Stadt
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Kunt, Karl Philips, Ani Schulze)

Residents out
Oscar Hugal (be) 

RAVI, Liège (BE)
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The Hermitage Artist Retreat, 
Florida (USA)
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gemaakt door studenten en onderzoekers van La Cambre – 
bij CAB om de hoek – op basis van uiteenlopend archiefma-
teriaal. Achter de grote hal draaide nog een langere film 
over Prouvé, geproduceerd door Séguin. Ook de voorzichti-
ge bijdrage Intervention A: Prouvé, door geluidskunstenaar 
Roel Heremans bedacht als reactie op deze eerste presenta-
tie, droeg bij tot een zekere kritische contextualisering. Via 
instructies in een audiogids leidt Heremans de bezoeker 
rond door de tentoongestelde noodwoning. Nu eens onder-
steunt hij een denkbeeldige verplaatsing van de toehoorder 
in tijd en ruimte, dan weer werkt hij de fantasmatische 
immersie tegen. Bezoekers die Heremans’ instructies opvol-
gen, worden onvermijdelijk met elkaar geconfronteerd en 
dus voor elkaar tot toeschouwer-acteur getransformeerd. 
Dat nodigt uit tot reflecties over de dubieuze status van deze 
tentoongestelde noodwoning en over de drijfveren van de 
bezoekers. Heremans’ kritische spel staat echter in schril 
contrast met de manier waarop de curatoren de noodwo-
ning als een soort stijlkamer hebben ingericht. Net als in La 
Patinoire werd een aanstootgevende ambiance geschapen, 
dit keer niet rond het gebouw, maar in het interieur. Hier 
wordt geen mogelijk herbestemmingsscenario voor een 
potentiële koper geënsceneerd, maar hebben de curatoren 
nogal achteloos een huiselijk beeld opgeroepen. In sociaal-
historisch opzicht houdt deze evocatie echter geen steek. De 
lichte binnenwanden die het vierkante platform van zes bij 
zes meter destijds opdeelden in een leefruimte en twee klei-
ne kamers, zijn weggelaten. In wat nu één grote leefruimte 
lijkt, staan talrijke designstukken uit de jaren veertig, vijftig 
en zestig opgesteld van onder anderen Prouvé, Jeanneret en 
Nakashima, alle afkomstig uit de verzameling van Bonnet. 
Een rondslingerende bril, uitgestrooide familiefoto’s en 
andere dagelijkse objecten suggereren bewoning – maar 
alvast niet van de sinistrés uit Elzas-Lotharingen.
 Het cliché wil dat architectuur tentoonstellen een hache-
lijke zaak is – een gebouw laat zich niet gemakkelijk verplaat-
sen of  los van zijn inplanting begrijpen; andere tentoonstel-
lingsmedia zouden de ruimtelijke ervaring en de werkelijkheid 
van bricks and mortar oneer aandoen; en het visuele tentoon-
stellingsregime zou al snel te veel abstractie maken van het 
dagelijks gebruik en de maatschappelijke verwachtingen 
waarin architectuur haar bestaansrecht vindt. Een ander cli-
ché stelt dan weer dat het exposeren van architectuur op 
schaal 1:1 alvast wel nog de ruimtelijkheid en soms ook de 
materialiteit van een gebouw kan overbrengen. In de eerste 
episode van het Prouvé-drieluik in CAB blijkt echter dat de 
aanwezigheid van een betreedbare historische constructie 
nog geen garantie is voor goed tentoongestelde architectuur. 
Om zo’n presentatie geloofwaardig te maken, is ook een 

bedachtzame curatoriële strategie nodig. Heremans’ artistie-
ke interventie bevat daarvan een kiem, maar is op zich te vrij-
blijvend en slaagt er evenmin in om de urgentie van Prouvés 
architectuur naar voor te halen. CAB geeft zichzelf  alvast 
nog twee kansen om op dat vlak, opnieuw met hedendaagse 
kunst, beter te doen. Maarten Liefooghe

p Jean Prouvé: Experience the Demountable House (deel 1: Jean 
Prouvé Demountable House 6x6m, 9 – 24 september; deel 2 
opent op 8 november, deel 3 loopt van april tot juni 2017), 
CAB Art Center, Borrensstraat 32-34, 1050 Elsene 
(02/644.34.32; 0477/88.39.46; cab.be).
p Prouvé-Takis, 22 april – 22 oktober 2016, La Patinoire 
Royal, Veydtstraat 15, 1060 Brussel (02/533.03.90; lapa-
tinoireroyal.com).

Publicaties
Hubert Damisch. Noah’s Ark. Essays on Architecture. 
In 1987 bracht het beroemde, in 1946 door Georges 
Bataille opgerichte tijdschrift Critique een themanummer 
uit met als titel L’objet architecture. Het bevatte teksten van 
onder meer Tafuri, Rossi en Frampton, en opende met het 
artikel L’arche de Noé van de Franse filosoof  Hubert Damisch 
(1928). Een geactualiseerde versie van die tekst vormt nu 
de proloog tot een nieuwe Engelstalige essaybundel met 
dezelfde titel. Damisch’ vorige bundel, Skyline: The 
Narcissistic City uit 2001, was een vertaling van een 
Franstalig boek uit 1996. Noah’s Ark heeft geen Frans origi-
neel, en dat is betekenisvol: als er nog een gedeeld veld 

bestaat voor architectuurtheorie, dan is Engels er de voer-
taal. In 1987 beleefde de Franse filosofie hoogdagen, en 
(post)structuralisme en semiotiek domineerden het dis-
cours, ook in de architectuur. Desondanks bleef  het denken 
over architectuur opvallend ongefragmenteerd, en bedien-
de het zich soms van bijna metafysische categorieën. Wie 
zou er vandaag een tijdschriftnummer durven wijden aan 
‘het architectuurobject’? Of  wie zou, zoals Damisch in 
L’arche de Noé, nog de moed hebben om de beknopte archi-
tectuurdefinitie in de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert 
niet alleen ernstig te nemen, maar ook te vergelijken met 
het lemma over de ark van Noë, om vervolgens een uitwaai-
erend essay te wijden aan het menselijk vermogen structu-
ren te bedenken om het einde van de wereld te overleven? 
  Die dubbele erfenis – de ambitieuze, polyvalente en 
schijnbaar neutrale filosofie van het structuralisme en het 
verwante verlangen om architectuur te beschouwen als een 
welomschreven en waardevolle activiteit – doortrekt Noah’s 
Ark. Het geeft de teksten van Damisch hun kracht, samen 
met zijn vermogen om algemene ideeën over architectuur te 
ontwikkelen door over die momenten te schrijven waarop 
de bouwkunst op haar grenzen stuit, en – bijna, of  net niet 
– iets anders wordt. Het is waarschijnlijk onmogelijk om 
een architectuurtheoretisch oeuvre te ontwikkelen zonder 
een zusterdiscipline in het achterhoofd te houden. Voor 
Damisch is die naaste verwante de schilderkunst, niet toe-
vallig het onderwerp van het merendeel van zijn publica-
ties. Architectuur is enerzijds ondenkbaar zonder perspec-
tief, als manier om ruimte te verbeelden. Anderzijds heeft 
architectuur niets met perspectief  te maken, want een 
gebouw is zélf  ruimte, geen representatie ervan. Cruciaal is 
‘de passage, of  omslag, van de tweedimensionale ruimte 
waarin de schilder werkt, in termen van compositie, naar de 
driedimensionale ruimte van de architect waarin construc-
tie zal plaatsgrijpen’. Een schilder componeert, een archi-
tect construeert.
 Damisch bestudeert de kunstgeschiedenis niet om enkel 
het verleden te begrijpen: in zijn hoofdwerk L’origine de la 
perspective (ook uit 1987) kijkt hij naar de oorsprong van 
het perspectief  vanuit het verdwijnen ervan in de moderne 
schilderkunst. Ook de relatie tussen architectuur en schil-
derkunst benadert hij op een paradoxale manier. Omdat het 
picturale perspectief  sinds het modernisme bijna volledig is 
verdwenen, zo schrijft Damisch, ‘is schilderkunst lang niet 
meer het baanbrekende medium dat het was in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw’. De schilderkunst heeft 
zichzelf  te radicaal vernieuwd, en verdere ontwikkeling is 
onmogelijk geworden. Bewondering van de architectuur 
blijft echter mogelijk, omdat het perspectief, langs de omweg 
van de constructie, nog steeds op een klassieke manier wer-
kelijkheid wordt in de plaats van beeld. Op die manier neemt 
de architectuur niet alleen een hoofdeigenschap van de 
schilderkunst over – ze hanteert het perspectief  ook op een 
completere en meer indrukwekkende manier.
 In zijn essay over de Franse autodidactische architect 
Jean Prouvé, oorspronkelijk verschenen in een catalogus 
uit 1990 van het Centre Pompidou, schrijft Damisch: ‘Een 
van de waardevolle eigenschappen van de ‘structurele ico-
nografie’ ontwikkeld door Prouvé is dat ze, in principe, het 
beste tegengif  vormt voor de gedeeltelijk promotionele fas-
cinatie voor het beeld, een van de plagen van de hedendaag-
se architectuur.’ Dat betekent wel dat de architect zich 
intensief  moet bezighouden met de gedetailleerde en bere-
deneerde uitvoering van het gebouw. ‘Het concept van 
Prouvé beantwoordt aan een fundamenteel principe: als 
het op construeren aankomt, volstaat het niet te tekenen en 
dan het project aan een ontwerpbureau te overhandigen 
om de noodzakelijke aanpassingen te doen voor de stabili-
teit en het functioneren van het gebouw. Je berekent gevou-

zicht op ‘Prouvé-Takis’, La Patinoire Royal, Brussel
© Anne Greuzat 
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zichten op ‘Jean Prouvé Demountable House 6x6m’, CAB Art Center, 
Elsene (Brussel). Foto: Laurent Brandajs ; © Laurent Brandajs / CAB
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Co Westerik  Recent werk 27 oktober t/m 27 november 2016

Open: do t/m zo 13.00 - 17.00 uurGalerie  Fenna de Vries
Eendrachtsplein 18

3012 LA  Rotterdam

t.+31 10 4114 002  m.+31 614577891 www.galeriefennadevries.nl F
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Tentoonstelling 

 Celluloid 
 Tacita Dean, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, 
Rosa Barba, Sandra Gibson & Luis Recoder  

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM
Gratis met Museumkaart eyefi lm.nl/celluloid

17 sep 2016 t/m 8 jan 2017

Tentoonstelling 

        DeelnemenDe kunstenaars:  
ron amir, Hans Op de Beeck, Jos Boetzkes, tim 
Breukers, kim Hospers, erwin van krey, anna lange, 
marilou van lierop, Wesley meuris, Olphaert den 
Otter, kurt ryslavy, sandro setola, rik smits, elly 
strik, lea theunissen en lars Weller.

        uit De cOllectie van Het s.m.a.k: 
michaël Borremans, mark manders, Jan van 
imschoot, Dirk Braekman, Günther Förg, vincent 
Geyskens, robert Gober, Hamza Halloubi, Johannes 
kahrs, mike kelley, Bruce nauman, Wilhelm sasnal 
en thomas schütte.

10.12 t/m 08.01

opening: 
 za. 10 dec. 
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werken, gecureerd 
door lars Weller en 

loek Grootjans i.s.m. 
s.m.a.k. (Gent)

Sol Lewitt’s chapel 
in the Barolo vineyards

New murals by Gijs Frieling

11/11/2106 - 1/1/2017

S1 gallery Lindenstraat 1 Amsterdam NL
Opening reception friday november eleventh 17:00 - 19:00
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wen bladmetaal niet, je ervaart het [Damisch cursiveert].’ Zelfs 
in een stuk over Mies van der Rohe (naar aanleiding van de 
reconstructie van het Barcelonapaviljoen) betreurt 
Damisch het dat ‘constructie niet langer zowel de matrix als 
de regulator is van de architectuur (maar hoe lang kan dit 
nog duren?)’. In het lapidair getitelde essay Architecture is… 
spreekt hij niet zonder moralisme een waarschuwing uit: 
‘Het feit dat architectuur op het punt staat om zelfs het idee 
van een fundering te verloochenen is iets dat we niet zomaar 
mogen aanvaarden, zeker niet in wat moet doorgaan voor 
‘architectuurcultuur’. Een architectuur die geen spoor zal 
achterlaten, zelfs geen ruïnes, getuigt van een utopie die 
zichzelf  als even rampzalig aankondigt als haar totalitaire 
tegenhanger.’ In deze opmerking, en in de verwijzing naar 
totalitarisme, weerklinkt de echo van Pierre Francastel, 
naast Merleau-Ponty een van Damisch’ mentoren aan de 
Sorbonne in Parijs. In 1956 publiceerde Francastel Art et 
technique aux XIXe et XXe siècles – een beginselverklaring 
voor een generatie van naoorlogse Franse (en Europese) 
intellectuelen die over kunst en architectuur reflecteerden. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden de rampzalige gevolgen 

van wetenschap en technologie omgebogen dankzij een 
nieuw humanisme waarin de individuele creatieve verbeel-
ding – in kunst en architectuur – een positieve rol speelde. 
Dit ging niet zomaar vanzelf: Francastel beschuldigde Le 
Corbusier ervan mensen gelukkig te willen maken met 
stadsprojecten ‘als concentratiekampen’. En toch: de daden 
van kunstenaars en architecten waren volgens hem essen-
tieel om een volgende holocaust te vermijden. Ook voor 
Damisch zijn architecten eerder dergelijke technici dan 
denkers of  stedenbouwers: mensen die door middel van cre-
atieve tussenkomsten (mogelijk onmenselijke) wetenschap-
pelijke en technologische ontwikkelingen omzetten in klei-
ne maar positieve en ‘constructieve’ bijdragen aan de 
samenleving. Dit kan enkel gebeuren op schaal van het 
gebouw, en het is dus consequent dat – in dit boek van 
Damisch althans – teksten over de stad afwezig zijn.
 Het laatste en recentste essay in Noah’s Ark – een lezing 
aan het Canadian Centre for Architecture in 2003 – is 
gewijd aan het Blur Building van Diller + Scofidio, het ten-
toonstellingspaviljoen op de Swiss Expo in 2002: een meta-
len structuur die een enorme wolk van waterdamp produ-

ceert. In zijn inleiding op deze bundel omschrijft Anthony 
Vidler dat gebouw als ‘Viollet-le-Duc samengesmeed met 
Turner’, en als ‘een architectuur die het, eindelijk, over de 
eigen interne contradicties kan hebben’. Door te weigeren 
om deze blur te zien als ‘een overbodig detail, een stukje 
decor of  ornament’, en door de wolk te omschrijven als een 
‘integraal deel van de structuur’, presenteert Damisch een 
letterlijk mistige variant van zijn alomvattende conceptie 
van het structuralisme: ‘gestructureerd’ valt de door water-
damp gecreëerde ruimte nauwelijks te noemen. Tegelijkertijd 
houdt Damisch consequent vast aan de hoop dat architec-
tuur niet alleen een eerder onschuldige activiteit is, maar 
ook een bezigheid die, al is het dan voor enkelen en voor 
even, een onderkomen kan aanbieden, zoals destijds inder-
daad de Ark van Noë. Christophe Van Gerrewey

p Hubert Damisch, Noah’s Ark. Essays on Architecture, ver-
scheen in 2016 bij MIT Press, Suite 2, 1 Duchess Street, 
London W1W 6AN (020/7306.0603; mitpress.mit.edu).

Diller + Scofidio

Blur Building, tentoonstellingspaviljoen Swiss Expo, Yverdon-les-Bains, 2002

APE#078 ZAZA BERTRAND, JAPANESE WHISPERS ISBN 9789490800550
 22,5 x 30 cm, 96 p € 30

APE#077 MVSC01, ERWAN BOUROULLEC ISBN 9789490800543
 11,2 x 17,7 cm, 152 p €19

APE#076 VORMGEVINGSERFGOED IN VLAANDEREN NA 1945 ISBN  9789490800482
 16 x 23 cm, 262 p € 25

APE#075 TUUR & FLUP MARINUS, BELGISCH CONGO BELGE ISBN 9789490800536
 23,3 x 29,3 cm, 16 p € 25

APE#074 TITUS SIMOENS, TU ME DIS ISBN 9789490800567
 21,6 x 29,1 cm, 24 p € 20

APE#073 MARTI ANSON, LA BOTIGA DE L’ANSON ISBN 9789490800529
 21 x 29,7 cm, 80 p € 20

APE#072 TOM CALLEMIN, THE UNEASY REALISATION OF A COINCIDENCE ISBN 9789490800512
 24 x 31 cm, 60 p € 30

APE#071 PIETERJAN GINCKELS, BUNSHAFT X PISTE 
 7’’ single, 45 rpm € 10

APE#070 KRISTOF VAN GESTEL / NIEK PLADET, IDIOSYNCRATIC COPY MACHINE ISBN 9789490800505
 21 x 30 cm, 40 p € 15

dendermondsestwg 80, gent
mon-fri 10—18, sat 11—16
and by appointment
+32 9 223 39 53 
info@riot-ghent.org

Art Paper Editions (APE), Spector Books,  
Roma Publications, Sternberg Press, Fw: Books, 
Nieves, Libraryman, Karma, 4478zine, Rollo Press, 
Occasional Papers, Valiz, Mousse, Edition Patrick 
Frey, RVB books, Bedford Press, Self Publish Be 
Happy, Dashwood books, Kodoji Press, Bom  
Dia Boa Tarde Boa Noite, Centerfold Editions,  
Dent De Leone, Inventory press, New Documents, 
Trangle Books and many others.

BOOKSHOP ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

ONLINE••••RIOT-GHENT.ORG

WWW.ARTPAPEREDITIONS.ORG
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Jean Prouvé

tankstation, Vitra Campus, Weil am Rhein, 1953/2003
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Nieuwe publicaties
• Peter Downsbrough. From To – Post Cards. Gent /  

Le Grand-Hornu: S.M.A.K. / MAC’s, 2016. 112 blz.  
200 afb. ISBN 978-9075679849

Als communicatiemiddel is de prentbriefkaart sinds meer dan 
twintig jaar achterhaald door de digitale bits en bytes. In de eerste 
helft van de 20e eeuw was het versturen van prentbriefkaarten 
razend populair. In de tweede helft van die eeuw speelden ze zelfs 
een bescheiden rol als artistiek medium. Bewerkte exemplaren 
werden enthousiast verstuurd door de aanhangers van de 
mailart, maar ook kunstenaars als Joseph Beuys, On Kawara, 
Marcel Broodthaers en Peter Downsbrough maakten er gebruik 
van. Peter Downsbrough (°1940) is vooral bekend voor zijn 
minimalistische interventies in architecturale omgevingen 
waarbij hij gebruikmaakt van twee buizen, de zogenaamde Two 
Pipes, die hij rechtop en naast elkaar plaatst om de ruimte te 
herdefiniëren. Op muren, vloeren of  zuilen voegt hij soms rechte 
lijnen toe en woorden als if, out, as, then, to, from… Het gaat om 
woorden die pas betekenis krijgen door de talige context waarin 
ze gebruikt worden, maar die hier geïsoleerd worden gepresen-
teerd. Sinds de jaren tachtig past hij dit procedé ook toe op 
prentbriefkaarten, waarbij hij parallelle lijnen (Two Lines) aan-
brengt, maar soms ook fragmenten van rechthoeken en woor-
den. Hij doet dit door middel van transferfolie, beter bekend onder 
de merknaam Letraset. De prentbriefkaarten stellen meestal 
gebouwen of  stadszichten voor en de esthetiek van Peter 
Downsbrough drijft vooral op het plezier van de interactie met 
dat beeld. Ondertussen heeft Downsbrough meer dan vierhon-
derd exemplaren bewerkt. De meeste prentbriefkaarten zijn niet 
verstuurd en enkele reeksen zijn als editie verschenen. Naar 
aanleiding van een dubbeltentoonstelling in het S.M.A.K. (Gent) 
en het MAC’s (Le Grand Hornu) verscheen een publicatie met 
tweehonderd reproducties. Sabine Folie draagt een essay bij over 
de prentbriefkaart, vooral als communicatiemiddel. Ondertussen 
is de tentoonstelling in het S.M.A.K. afgelopen, maar in het 
MAC’s kan men nog tot 8 januari 2017 een selectie van de 
prentbriefkaarten bekijken. De publicatie valt op door het verti-
caal formaat, de ringbinding en het dikke papier, zoals bij een 
echt verzamelalbum.

• Florian Graf. FG / Artist Service Group. Everything 
Artists Offer. [Baden]: Kodoji Press, 2016. 120 blz.  
73 afb. ISBN 978-3-03747-076-3

De positie van de kunstenaar in onze samenleving is netelig.  
Hij produceert geen consumptiegoederen en levert ook geen 
diensten. Hij staat aan de rand van het economisch systeem en 
vervult geen duidelijk omschreven taak. Vanuit zijn zielenroerse-
len, inspiratie of  creatieve intelligentie creëert hij beelden die in 
het beste geval een publiek aanspreken. Kunstenaars zijn zonder-
lingen. Weinig ouders vinden het leuk wanneer hun kind kunste-
naar wil worden. Een onzekere toekomst jaagt angst aan. Maar 
het vooruitzicht van succes is altijd aanwezig, eventueel post 
mortem. De Zwitserse kunstenaar Florian Graf  (°1980) behan-
delt in zijn nieuwste kunstenaarsboek FG / Artist Service Group de 
blik van de buitenwereld op het kunstenaarschap. Het boek is 
opgevat als een catalogus van een fictief  boekingskantoor dat een 
rist kunstenaars presenteert die zich aanbieden om tijdelijke 
opdrachten te vervullen. De diensten die deze artiesten leveren, 
vallen uiteen in vijf  categorieën: practical, scientific, social, mental 
en spiritual services. De kunstenaars behoren tot 54 verschillende 
types, waaronder een activist, genie, idealist, outsider, fotograaf, 
filosofisch adviseur, uitvinder, vagebond en visionair. Deze 

kunstenaars kunnen ingehuurd worden voor een vastgestelde 
periode aan een vaste prijs. Elke kunstenaar wordt met tekst en 
portret op een spread gepresenteerd. De teksten persifleren 
reclametaal. De foto’s tonen telkens Florian Graf  zelf  in aange-
paste omgevingen en outfits. Door de zakelijke Zwitserse typogra-
fie imiteert het kunstenaarsboek bedrijfscatalogi. De ironie druipt 
van de bladzijden. Merkwaardig is dat Florian Graf  de 54 beelden 
voor deze publicatie niet ensceneerde. De fotoportretten uit zijn 
persoonlijk archief  zijn afkomstig van projecten, performances 
en films die hij de voorbije jaren realiseerde. Dit boek is niet alleen 
visueel attractief, maar reveleert ook de heikele situatie van de 
beroepskunstenaar. 

• Gerard Herman. Allemaal Gedichten. [Aalst]: Het 
Balanseer, 2016. 72 blz. 6 afb. ISBN 978-9079202355
Het werk in boekvorm van de Antwerpse kunstenaar Gerard 
Herman (°1989) is vrolijk absurdistisch, maar dikwijls ook 
sarcastisch. Onder de noemer van kinderboeken, strips en dicht-
bundels publiceert hij kolder met een scherp kantje. De grafische 
zwart-witstijl suggereert een speelse, maar ingehouden artistieke 
ambitie. Het aantal publicaties in eigen beheer onder de uitgever-
snaam Groepsdruk is nauwelijks bij te houden, maar voor zijn 
laatste dichtbundel heeft hij de literaire uitgeverij Het Balanseer 
geëngageerd. Het boekje Allemaal Gedichten oogt vrolijk, met 
knalrode letters op een gele kaft. Het kleine, ernstige portret van 
de kunstenaar onderaan de cover is uiteraard ironisch bedoeld. 
In het colofon verneemt men dat de cover geïnspireerd is door de 
typografie van Willy Fleckhaus, bekend voor zijn vormgeving van 
het sixties tijdschrift Twen, maar ook van de pockets uitgegeven 
door Insel Verlag en Suhrkamp Verlag. De bundel van Gerard 
Herman bevat 27 korte gedichten. De gelijkenis met het dicht-
werk van de Nederlander Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-
1992) valt op, redacteur van Gard Sivik en medeoprichter van De 
Nieuwe Stijl in de jaren zestig. Voor zijn bundel Gedichten (1967) 
assembleerde Vaandrager poëzie met fragmenten uit kranten, 
advertenties en folders. Een mooi voorbeeld van deze werkwijze: 
‘De kroketten in het restaurant / zijn aan de kleine kant’. Gerard 
Herman past hetzelfde procedé toe, maar beperkt zich daarbij tot 
het Vlaamse pulpblad Dag Allemaal. Met fragmenten van inter-
views uit dat tijdschrift stelde hij gedichten samen, wat wonder-
baarlijke no-nonsensepoëzie oplevert zoals: ‘…Want of  ik nu wil 
of  niet: / ik wil elke dag gaan wandelen / onder plaatselijke verdo-
ving…‘ De bundel bevat ook nog zes foto’s van banale tuintjes, 
terrassen en buitenwijken, gefotografeerd door Sine Van Menxel. 

• Tuur & Flup Marinus. Belgisch Congo Belge. [Gent]:  
Art Paper Editions # 75, 2016. 16 blz. 16 afb.  
ISBN 978-9490800536

Tuur Marinus is danser en choreograaf  (zie Youtube) en zijn 
broer Flup Marinus tekent beeldverhalen en cartoons (zie Flickr). 
Sinds 2009 werken ze samen aan een ‘groots’ maar bizar project. 
Dit najaar was het resultaat te zien in Cultuurcentrum Mechelen. 
Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie die het project 
nauwkeurig weergeeft. Het boek is een facsimile van een postze-
gelalbum gevuld met postzegels van Belgisch Congo uit de 
verzameling van hun grootvader. Spontaan komt de vraag op 
waarom de broers deze eerder banale postzegelcollectie lieten 
reproduceren, maar bij nader toezien blijkt dat de 315 postzegels 
stuk voor stuk nauwkeurig nageschilderd zijn. Met welke intentie 
werkten de gebroeders Marinus zeven jaar lang aan dit project? 
Het antwoord is noch op het internet, noch in persmededelingen 
te vinden. Is het een absurd eerbetoon aan hun grootvader? Is 
het een grap? Een minutieus uitgevoerde dwanggedachte? Of  
gaat het om een artistiek project in de traditie van de miniatuur-
schilderkunst, de trompe-l’oeil, het hyperrealisme? Bij het album 
is een los vel gevoegd met twee essays die enkele interpretaties 
voorstellen. Volgens Petra Van Brabandt bezweren de kleurrijke 
dieren, planten en inboorlingen op de postzegels de angsten voor 
het onbekende. Tegelijk representeren ze de ‘beheersdrang’ van 
de kolonisator. Het maniakaal naschilderen van de postzegels zou 
de neurotische dwang van de postzegelverzamelaar reveleren. 
Het tweede essay van Bambi Ceuppens focust vooral op de 
geschiedenis van het verzamelen van afbeeldingen van exotica. 
Ceuppens komt tot de conclusie dat het absurd was om de onbe-
kende wereld van Belgisch Congo te willen begrijpen via het 
aanleggen van collecties. Maar stemmen deze interpretaties wel 
overeen met de bedoeling van de kunstenaars? Ik zou dat maar al 
te graag vragen aan Tuur en Flup Marinus.

• Lynda Morris (et al.). Time Extended / 1964-1978. 
Works and Documents from the Herbert Foundation. Gent: 
Herbert Foundation, 2016. 96 blz. 170 afb.  
ISBN 978-9082083934

Naar aanleiding van de tentoonstelling Works and Documents 
from the Herbert Foundation (zie bespreking p. 11) verscheen onder 
dezelfde titel een kleine, maar goedgevulde publicatie. Het boekje 
evoceert de verhouding die Anton en Annick Herbert hebben 
met de conceptuele en minimalistische kunst, en met de geschie-
denis van hun privécollectie. In een eerste tekst vertelt Lynda 
Morris over haar ontmoeting met Anton en Annick Herbert in 
1973 en over de context waarin die plaatsvond. Dit mondt uit in 
een verslag over deze periode van de conceptuele kunst, aange-
vuld met veel persoonlijke anekdotes. Hierna volgt een interview 
van Sophie Richard met Anton en Annick Herbert waarin ze 
vertellen over hun werkwijze bij de samenstelling van hun 
collectie. In een tweede interview, deze keer afgenomen door 
Philippe Ungar, spreken ze over hun plannen met de Herbert 
Foundation en leggen ze uit hoe ze de werking van het archief  
willen opvatten. Ten slotte stellen Samantha Ismail-Epps en 
Laura Hanssens tien stukken voor uit het archief, waaronder 
kunstenaarsboeken, posters en uitnodigingskaarten. Het boekje 
is goed geïllustreerd en geeft een snelle, heldere kijk op de wereld 
van de conceptuele kunst en de Herbert Foundation.

• Femmy Otten. Slow Down Love. Rotterdam: nai010 
uitgevers, 2016. 136 blz. 152 afb.  
ISBN 978-94-6208-321-9

De Nederlandse kunstenares Femmy Otten (°1981) bewandelt een 
ongewoon pad. Archaïsche vrouwenportretten, marines en 
landschappen zijn haar belangrijkste genres en onderwerpen. 
Voorts maakt ze ook houten sculpturen en reliëfs in gips. Haar 
werken bevatten sporen van onder anderen de dichteres Emily 
Dickinson (1830-1886), Fra Angelico, antieke sculpturen en René 
Magritte. Voorbijgaand aan de waan van de dag streeft ze naar een 
‘transhistorische’ esthetiek. Door de fragiele en provisorische 
uitvoering toont ze tegelijk de breekbaarheid en vergankelijkheid 
van schoonheid. Naar aanleiding van haar tentoonstelling Days 
Undressed bij Galerie Fons Welters in Amsterdam verscheen eind 
oktober voor het eerst een monografie onder de titel Slow Down 
Love. Het grote formaat (24,5 x 34 cm) en de glasheldere vormge-
ving zorgen voor een geprononceerde presentatie. Het boek bevat 
een geïllustreerde tekst van John C. Welchman waarin hij de 
iconografie van Femmy Otten nauwkeurig vergelijkt met die van 
oude meesters. In een tweede tekst brengt Laurie Cluitmans 
verslag uit van haar bezoek aan het atelier van de kunstenares. 

• Dennis Tyfus. Summer Whine. [Antwerpen]: Ultra 
Eczema # 215, 2016. 64 blz. 64 afb.
Van Dennis Tyfus verscheen onlangs een bundel tekeningen onder 
de titel Summer Whine (‘Zomers gezeur’). Het gaat om ontwerp-
tekeningen voor schilderijen die nooit werden gerealiseerd. Nu 
worden ze als een reeks zelfstandige werken gepresenteerd. Met 
onder andere stift, inkt en krijt tekent Tyfus groteske taferelen in 
felle kleuren. Opvallend is het gebruik van stippelpatronen. Soms 
monteert hij fotofragmenten in zijn composities. De dolle fantasie 
en de spontane stijl zorgen voor de fun. De titel Summer Whine 
alludeert wellicht op Tyfus’ niet aflatende drang om te tekenen, tot 
vervelens toe, wat blijk geeft van zelfspot. Deze 215e uitgave van 
uitgeverij Ultra Eczema (een naam waarachter Dennis Tyfus zelf  
schuilgaat) bevat afgezien van de titel en het colofon geen tekst. 
Het boekblok is gevat in een groene linnen kaft met paarse opdruk, 
wat heel chique oogt. ‘Not much to whine about, after all’ zegt 
Dennis Tyfus hierover op zijn website (ultraeczema.com).

  Samenstelling: Marc Goethals

Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma

289 concrete islands Douglas Fogle, Hanneke skerath (curators) 80 p 14.8 x21 cm € 14.00 isbn 9789491843846 2016

288 choses tuées 2 gerlach en koop 120 p 21 x 29 cm € 25.00 isbn 9789491843839 2016

287 these strangers.... Painting and People ann Hoste (curator) 56 p 22.5 x 28 cm € 25.00 isbn 9789491843822 2016

286 the athens Recorder Johannes schwartz 545 p 26.5 x 38 cm € 60.00 isbn 9789491843792 2016

285 Rome-malibu ari marcopoulos 368 p 21.1 x 27.9 cm € 35.00 isbn 9789491843785 2016

284 the Preparator louis lüthi, Kasper andreasen 76 p 15.5 x 20 cm € 14.00 isbn 9789491843754 2016

283 a Public character shannon Ebner 216 p 19.5 x 29 cm € 30.00 isbn 9789491843747 2016

282 Parallel Encyclopedia 2 batia suter 592 p 21 x 28 cm € 60.00 isbn 9789491843761 2016

281 Prints Karel martens 48 p 17 x 24 cm € 22.50 isbn 9789491843792 2016

280 Horseday mohamed bourouissa 32 p 17 x 23 cm € 15.00 isbn 9789491843730 2016

279 Falaise misha de Ridder 52 p 30 x 36 cm € 40.00 isbn 9789491843723 2016

278 composite Jan Kempenaers 72 p + print 24 x 31 cm € 65.00 isbn 9789491843709 2016
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Atelier & Kunstgalerie QuARTier A
Burgemeestersplein 10 – 0474 49 21 91 
vr-zo 14-18u
❑ Christophe Malfliet [20/11 tot 18/12]

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Surprise – Impossible things don’t know 
they are impossible (W. Disney)’ – Netwerk 
Archief, Jana Cordenier, Ivo Provoost & 
Simona Denicolai, Roel Backaert, Floris 
Vanhoof, Rik Moens… [tot 11/12]

Antwerpen

(re)D.
Mechelsesteenweg 4 – 0478 25 80 44 
do-za 14-18u
❑ ‘Between the bars’ – Joan van 
Barneveld, Manor Grunewald, Nicolas 
Lachance [tot 3/12] ❑ ‘Will it bloom?’ 
– Cindy Wright [11/12 tot 14/1/2017]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Tsuyoshi Maekawa in the 1970s’ [tot 
3/12] ❑ ‘Chung Chang-sup’ [8/12 tot 
28/1/2017]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 /  
0476 62 03 17 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Fractal’ – Katleen Vinck [tot 3/12]  
❑ ‘Zoetrope’ – Han Hoogerbrugge 
[10/12 tot 4/2/2017]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Designerfgoed. Labo-oefening met 
archief Bataille & ibens’ – Nathalie Van 
der Massen [tot 15/1/2017] ❑ 
‘Ensembles – Architectuur en ambacht’ 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘BWMSTR Label 
– We kopen samen den Oudaan’ [tot 
15/1/2017]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Tarpaulin Blue’ – Marie Julia 
Bollansée [tot 18/12] ❑ ‘ByPass – We 
only pass everything by like a 
transposition of air’ – Aurélie Gravas, 
Francis Denys, Fred Michiels, Joke Raes, 
Marieke Van Wuytswinkel, Nick 
Hullegie… [15/1 tot 26/2]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Braakland – Experimentele ruimte voor 
fotografie’ [tot 4/6/2017] ❑ ‘Selleslags 
pakt uit’ [tot 4/6/2017] ❑ Saul Leiter 
(1923-2013) [tot 29/1/2017]  
❑ ‘Indivisible: New American Documents’ 
– Gregory Halpern, Sam Contis, Bayeté 
Ross Smith [tot 29/1/2017]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u, di-do: op afspraak
❑ ‘Core Beats’ – Mariëlle Soons [tot 17/12]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Inter Galactic Dust’ – Goele De 
Bruyn, Elke Andreas Boon, Keiko Sato, 
Hana Miletic, Marie Cloquet, Bernaded 
Dexters [tot 15/1/2017]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘How the Light gets in’ – Michel 
Buylen [tot 8/1/2017] ❑ ‘Insight out’ 
– Agnès Guillaume [tot 8/1/2017]  
❑ ‘Transparency of Time’ – Dr. Hugo 
Heyrman [15/1 tot 12/3]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / gsm: 
0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Wunderkammer – Een bijzondere 
verzameling van oude meesters, antiek, 
literatuurobjecten, nieuwe kunst, design 
en rariteiten’ [tot 29/1/2017] ❑ ‘Space 
between Dream and Reality’ – Paul Van 
Hoeydonck [tot 4/12] ❑ ‘3 x Delft: 
Bogart – Schoonhoven – Henderikse’ 
[11/12 tot 29/1/2017]

Galerie Verbeeck-Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai – (0)0475 
342 388 – (0)3 231 36 85 
vr-zo 13-8u
❑ Camiel Van Breedam [tot 27/11]  
❑ Roel Sauviller [2/12 tot 31/12]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘John Stezaker in dialogue with Marcel 
Broodthaers’ [tot 26/11] ❑ ‘It is midnight. 
Rain is beating against the window. It was 
not midnight. It was not raining’ – 
Hannelore Van Dijck [9/12 tot 14/1/2017]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘De Nada’ – Peter De Bruyne [tot 
20/11] ❑ ‘20 years of photography’ – 
Frieke Janssens [10/12 tot 20/1/2017]

Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22 – 03/222.93.20 
di-zo 10-17u
❑ ‘Escaut! Escaut! Een literaire 
Scheldetocht met Verhaeren & co’ [tot 
29/1/2017]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Ademgaten’ – Michèle Matyn [tot 
5/2/2017] ❑ ‘Van Broodthaers tot 
Braeckman. Fotografie in de beeldende 
kunst in België’ [tot 5/2/2017] 
❑ ‘Het geheim van de permanente 
creatie’ – Robert Filliou (1926-1987) 
[tot 22/1/2017] ❑ ‘Lodgers #8: Pages 
Magazine’ [tot 22/1/2017]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
okt-maart: 10-17u
❑ ‘Project pour un jardin’ – Roman 
Signer [tot 2/4/2017]

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
Nationalestraat 28 – 03 470 27 70 
di-zo 10-18u
❑ ‘Rik Wouters & het huiselijk utopia’ 
[tot 26/2/2017]

Museumstraat 25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Please Painter Paint’ – Peter 
Weidenbaum [tot 26/11]

Pedrami Gallery
Verbindingsdok – Westkaai 10 
0488 49 96 68 
wo-zo 13-17u
❑ ‘Smiling Women’ – Ulrike Bolenz [tot 
18/12]

Plus One Gallery
Sint-Hubertusstraat 58+ (Berchem) 
vr-za 14-18u
❑ ‘Feelings Aren’t Final’ – Stefan Marx 
[17/11 tot 17/12]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘as close as two coats of paint’ – Els 
Nouwen [tot 19/11]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 13-18u
❑ ‘Take care, amigo – group show’ – Otto 
Dix, Armen Eloyan, Adrian Ghenie, A.R. 
Penck, Peter Rogiers, Ben Sledsens, 
Rinus Van de Velde [tot 19/11]  
❑ Kati Heck [24/11 tot 21/1/2017]

Tommy Simoens
Waalsekaai 31 – 03 345 06 01 
wo-za 13-17u
❑ ‘Michoacán Report’ – Yutaka Sone 
[25/11 tot 28/1/2017]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op afspraak)
❑ ‘The Spam of Control’ – Vincent 
Geyskens [tot 26/11] ❑ ‘Braaf Qua 
Jongen’ – Gerard Herman [3/12 tot 
23/12] ❑ ‘Congé Casanier’ – Ken 
Verhoeven [7/1 tot 28/1]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Mark Manders [tot 16/12] ❑ ‘Walled 
Garden’ – Kees Goudzwaard [tot 16/12]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Interieur’ – Paul Gees [27/11 tot 25/12]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Art Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Siegfried van Malderen 
/ Maurice Langaskens [tot 31/12]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Humanity’ – Mieke Teirlinck [tot 18/12]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u, laatste wo/maand 11-21u
❑ ‘Inland Voyages in an Inland Voyage’ 
– Mira Sanders [tot 18/12]  
❑ ‘STEP UP! Belgian Dance and 
Performance on Camera 1970-2000 – 
Chapter 1’ [tot 18/12]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-za 12-22u
❑ ‘Materials’ – Hana Miletic [tot 17/12] 
❑ ‘Mural: Atelier Pica Pica’ [tot 17/12] 
❑ ‘Black Box Screenings: Night Soil/
Economy of Love’ – Melanie Bonajo 
[16/11 tot 26/11] ❑ ‘Black Box 
Screenings: You The Better’ – Ericka 
Beckman [30/11 tot 17/12]

Boghossian Stichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67 – 02 627 52 30 
di-zo 10-18u00
❑ ‘Decor. Curatoren: Tino Sehgal, 
Dorothea von Hantelmann en Asad Raza’ 
– Marcel Broodthaers, Pierre Huyghe, 
Jeroen de Rijke/Willem de Rooij, 
Rosemarie Trockel, Jeff Koons… [tot 
29/1/2017]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12/2017]  
❑ ‘North Road’ – Sebastien Van 
Malleghem [8/12 tot 8/1/2017]  
❑ ‘5 Cities’ – William Klein [8/12 tot 
5/2/2017]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘The Power of the avant-garde. Now 
and then’ – Duchamp, Delaunay, Severini, 
Léger, Malevich… in dialoog met: 
Forsythe, Richter, Dumas, Tuymans… [tot 
22/1/2017] ❑ ‘Congo Art Works. Popular 
Painting’ [tot 22/1/2017] ❑ ‘Drie foto’s 
uit de reeks ‘Les Nuages’’ – Jafar Panahi 
[tot 28/11] ❑ ‘A Feverish Era in 
Japanese Art. Expressionism in the 50’s 
and 60’s’ [tot 22/1/2017] ❑ ‘Picasso. 
Sculptures’ [tot 5/3/2017] ❑ ‘NIKON 
Monography Series Award 2016’ [16/11 
tot 8/1/2017]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘Inhabited by objects. A dialogue with 
the house of Jean Prouvé’ – Koenraad 
Dedobbeleer, Erika Hock, Judith Hopf, 
Alicja Kwade, Tony Matelli, Timo van 
Grinsven… [tot 28/1/2017]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘Voyager Mission – Sparkles & 
Emptiness’ – The Sour [tot 4/12] ❑ ‘and 
the winner is’ – Vaast Colson [tot 4/12] 
❑ ‘BXL Universel’ – GAL, Christoph 
Fink, Charlemagne Palestine, Elvis 
Pompilio, Franky D.C, Ana Torfs… [tot 
26/3/2017] ❑ ‘Bien manger, bien tuer, 
bien manger’ – Elsa Maury [15/12 tot 
29/1/2017] ❑ ‘La Grande Retification’ 
– Dialogist-Kantor [15/12 tot 29/1/2017]

Cinematek
Baron Hortastraat 9 – 02/551.19.19 
www.cinematek.be
❑ ‘Schijn bedriegt, de rechtvaardige 
oorlog als illusie – samengesteld door 
Michel Lorand’ [tot 30/11]

CIVA – Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
ma-vr 12-18u, za-zo 10u30-18u
❑ ‘The children town’ [tot 31/12]  
❑ Ferdinand Joachim [tot 27/11]  
❑ ‘Parijs-Brussel-Hyères’ – Rob 
Mallet-Stevens [15/11 tot 12/2/2017]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20 
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u
❑ Arnaud De Wolf [22/11 tot 15/1/2017] 
❑ ‘(never) Let me go’ – Solal Israel 
[22/11 tot 15/1/2017] ❑ ‘This is not 
America’ – Benjamin Leveaux [22/11 tot 
15/1/2017] ❑ ‘Through Nowhere – 
Brutal Unfeelingness’ – Nagib Chtaib 
[22/11 tot 15/1/2017]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘Portrait / Landscape’ – Sol Lewitt, 
Stanislas Lahaut, Marco De Sanctis, 
Raffaella Crispino, Loïc Van Zeebroek, 
Quinten Ingelaere, Karl Philips… [16/11 
tot 23/12]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ Ana Jotta [tot 23/12]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘Col tempo ‘ – Guido Guidi [tot 11/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Fred Sandback [18/11 tot 18/2/2017] 
❑ ‘Dimenticare, mettersi in salvo’ – 
Katinka Bock and Carla Accardi [18/11 
tot 18/2/2017]

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘An Experiment in Leisure’ – Manon 
de Boer [tot 17/12]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ Thorsten Brinkmann [tot 23/12]  
❑ ‘Window #6’ – Djos Janssens (Invited 
by Anne-Françoise Lesuisse) [tot 23/12] 
❑ ‘Window #7’ – Sara Bjarland (Invited 
by Valerie Verhack) [14/1 tot 25/2]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘Guggenheim. Full Abstraction 
(1940-1960)’ [tot 12/2/2017]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70 
di-za 11-18u30
❑ ‘#INSTITUT. Zone d’altération 
temporaire. Part 1: Table of Content – 
Part 2: De l’assemblée à l’imprimante 
– Part 3: Erg’ – Joseph Kosuth, Sarah 
van Lamsweerde, Stefan Brüggeman, 
Yoann Van Parys, Catharina van 
Eetvelde… [tot 24/12] ❑ ‘Lauréats du 
concours #CONNECTIF: MESSIDOR’ 
– Meggy Rustamova, Pieter Geenen, 
Sirah Foighel Brutmann, Eitan Efrat [tot 
30/8/2017]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02 741 72 14 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ukiyo-e – De mooiste Japanse 
prenten’ [tot 12/2/2017]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Ontluikend bewustzijn (Nieuwe 
ruimte)’ – Gao Xingjian [tot 26/2/2020] 
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020]  
❑ ‘14-18, Rupture or Continuity?’ – 
Marthe Donas, Jules Schmalzigaug, 
Prosper de Troyer, Jozef Peeters… [tot 
22/1/2017] ❑ ‘Moderniteit à la belge’ – 
Wiertz, Vantongerloo, Ensor, Dotremont, 

Broodthaers, Tuymans…/ Chagall, 
Rouault, Jorn, Segal… [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Iconotexturen’ – Thierry De Cordier 
[tot 22/1/2017]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 13-19u
❑ ‘Le Réduit’ – Sven Augustijnen [tot 
19/11] ❑ ‘Meeting Points 8 – Both Sides 
of the Curtain’ – Alaa Abdullatif, 
Lawrence Abu Hamdan, Dwarfs of East 
Agouza, Alix Eynaudi, Kareem Lotfy, Joe 
Namy, Elena Narbutaite, Nile Sunset 
Annex… [7/12 tot 17/12]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ Constant Lambrecht [tot 22/1/2017] 
❑ ‘FOCUS. Hans Bruyneel’ [tot 
22/1/2017]  
❑ ‘Dialogue with Light: Walter Leblanc 
– Jef Verheyen’ [tot 22/1/2017]  
❑ Johan Van Mullem [tot 22/1/2017]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u / op afspraak
❑ ‘Fragments autour d’un portrait’ 
– Patrick Guaffi [tot 10/12]

The Black Wall
Aarlenstraat 75 – 02 286 82 80 
9-16u30
❑ ‘Finish a Start’ – Gery De Smet [tot 
25/11]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u / groepen: di-vr 
(op afspraak)
❑ ‘Man in the Mirror’ – Peter Friedl, 
Sterling Ruby, Thomas Ruff, Peter Halley, 
Haroon Mirza, Cosima von Bonin… [tot 
28/10/2017] ❑ ‘Many suns and worlds’ 
– Tomás Saraceno [tot 28/10/2017]  
❑ ‘Michael’ – Adel Abidin [tot 
15/4/2017]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Corpus’ – Helena Almeida [tot 11/12] 
❑ ‘The Show Must Ego On’ – Erik van 
Lieshout [tot 8/1/2017]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Hic Haec Hoc’ – Walter Swennen [tot 
17/12] ❑ ‘History Painting’ – Malcolm 
Morley [18/11 tot 17/12]  
❑ Cathy Wilkes [13/1 tot 18/2]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
di-zo 11-19u
❑ ‘Panorama. Collection de la Province 
de Hainaut et du BPS22’ – Xavier Mary, 
Jacques Charlier, Mira Sanders, André 
Stas, Benoit Platéus… [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Metamorphic earth’ – Nadine Hilbert 
et Gast Bouschet [tot 21/1/2017]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Weegee by Weegee. Collection Jean 
Pigozzi’ – Usher Fellig (1899-1968) [tot 
4/12] ❑ ‘Sur les plateaux des Dardenne’ 
– Christine Plenus [tot 4/12] ❑ ‘Bois du 
Cazier, Marcinelle 1956’ [tot 4/12]  
❑ ‘Nikon Press Photo Awards 2015’ [tot 
4/12] ❑ ‘Galerie du Soir: Les petites 
filles de Salvatore’ – Erika Vancouver 
[tot 4/12] ❑ ‘Boite Noire – Inventaire 
avant disparition’ – Martine Wijckaert & 
Jacques André [tot 4/12] ❑ ‘Les années 
lumière’ – Jeanloup Sieff [10/12 tot 
7/5/2017] ❑ ‘Exchanging looks ‘ – Wim 
De Schamphelaere [10/12 tot 7/5/2017]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-18u
❑ Richard Aldrich [tot 15/1/2017]  
❑ ‘Image Not Found’ – Lieven De Boeck 
[tot 15/1/2017]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het KMSKA’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Omringd. Vaste collectie 
– Felix De Boeck ‘ [tot 15/1/2017]  
❑ Victor Delhez (1902–1985) [tot 
15/1/2017]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
wo-zo 13-18u
❑ ‘99 Jahre – 99 Farben’ – Roger 
Greisch [tot 20/11] ❑ ‘Jamais-vu / Jean 
Guillaume Ferrée’ – Dirk Dietrich Hennig 
[tot 20/11]

Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Confrontation’ – Eva delvaux / 
Maurice Langaskens [tot 27/11]

Genk

C-mine designcentrum
Evence Coppéelaan 91 – 089 65 44 90 
ma 13-17u, di-zo 10-17u
❑ ‘Stadstriënnale Hasselt-Genk / TM 
Trademarks: Manufactuur 3.0’ [tot 
8/8/2017] ❑ ‘TM Trademarks: This is the 
sound of TM’ [tot 8/1/2017]

G’MERKT
Molenstraat 5 – 04 86 532 498 
di-zo 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Stadstriënnale Hasselt-Genk / TM 
Trademarks: de impact van subculturen 
en streetwear op onze samenleving’ [tot 
8/1/2017]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2019]  
❑ ‘Voor God en Geld – Gouden tijd van 
de Zuidelijke Nederlanden’ [tot 
1/1/2017]  
❑ ‘Restauratie/Revelatie – De 
buitenluiken van het Lam Gods’ [tot 
28/5/2017]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘The Pursuit of the Gentlemen’s 
Gentlemen’ – Frank&Robbert & 
Robbert&Frank & Buren: Melissa 
Mabesoone, Oshin Albrecht, Brian 
Getnick & Noe Kidder [tot 18/12]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ Ingrid Castelein [tot 20/11]  
❑ ‘Amazing women’ – Kris Dewitte 
[27/11 tot 31/12]  
❑ LG White [8/1 tot 12/2]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Les charmes discrets du pouvoir’ – 
Johan Clarysse [25/11 tot 6/12]

Galerij Jan Colle
Jacob Van Caeneghemstraat 16 
09 223 95 50 
do, za-zo 14-18u, vr 14-19u
❑ ‘The Ideal Husband. Gecureerd door: 
Domenico de Chirico’ – Egon Van 
Herreweghe / Thomas Min [10/12 tot 
24/12]

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
contact@herbertfoundation.org 
za-zo 11-17u
❑ ‘Time Extended / 1964-1978. Works 
and Documents from the Herbert 
Foundation’ – On Kawara, Mario Merz, 
Dan Graham, Carl Andre, Niele Toroni… 
[tot 24/4/2017]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 09 235 38 00 
ma-di,do-vrij 9-17u, za-zo 10-18u
❑ ‘Homeless Movies’ – Jasper Rigole 
[tot 15/1/2017]

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09 269 67 60 
do-ma 12-18u
❑ ‘The Empty Foxhole, HISK laureates 
2016 – Curator: Philippe Van Cauteren’ 
[18/11 tot 12/12]

Homeless Movies / In de stad
KASK Café/Sphinx Cinema/
Administratief Centrum Zuid/Uitbureau 
en Cultuurdienst Stad Gent/Sint-
Pietersstation/Minard Schouwburg 
09 235 38 00 
www.huisvanalijn.be
❑ ‘Homeless Movies – i.s.m. KASK – 
School of Arts’ [tot 15/1/2017]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Kamp Kataloog’ – Jérémie Gindre 
[tot 20/11] ❑ ‘Lineage of Love’ – 
Dorothy Iannone [3/12 tot 29/1/2017]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘FallDown app (Death as a Tool)’ – 
Honoré d’O [tot 25/12]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Een andere wereld. Laboratorium van 
waan en fantasie’ – J.J. Grandville, 
Gustav Mesmer, Gerard Heymans, Jean 
Perdrizet, Mathew Kneebone [tot 
28/5/2017]

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]  
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 
31/12/2020] ❑ ‘Metafloristiek’ – Gerda 
Steiner en Jörg Lenzlinger [tot 
22/10/2017] ❑ ‘Een selectie uit de 
verzameling medailles’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Verhaeren verbeeld. De schrijver-
criticus en de kunst van zijn tijd 
(1881-1916)’ – Emile Verhaeren [tot 
15/1/2017]

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 – 092 23 39 53 
ma-vr 10-18u, za 11-16u
❑ ‘Japanese Whispers’ – Zaza Bertrand 
[18/11 tot 14/1/2017]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Artist in residence: Kristof Van 
Gestel’ [tot 31/12] ❑ ‘Uit de Collectie: 
1964-’76 – sans M.B.’ [tot 27/11]  
❑ ‘FROM TO’ – Peter Downsbrough [tot 
27/11] ❑ ‘These Strangers… Painting 
and People’ – Nicole Eisenman, Victor 
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Man, Alice Neel, Paulina Olowska, 
Nicolas Party, Elizabeth Peyton, Avery 
Singer, Henry Taylor & Katharina Wulff 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Déformation 
Professionnelle’ – Nairy Baghramian 
[26/11 tot 19/2/2017]

Hasselt

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011 22 53 21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Drawing is Thinking, Thinking is 
Moving’ – Mario de Brabandere, Céline 
Butaye, Architecten De Vylder Vinck 
Taillieu, Meggy Rustamova, Jura Shust, 
Catharina van Eetvelde, Bart Geerts [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Het Kabinet / Atmospheric 
Measurement Program’ [tot 27/11]  
❑ ‘Het Kabinet / Tiago Duarte’ [2/12 tot 
1/1/2017]

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Trademarks / Identity as a TM’ – 
Duane Michals, Hans Eijkelboom + 
Anne-Sophie Guillet, Emilio Lopez 
Menchero, August Sander, Nobuyoshi 
Araki, Marcel Mariën… [tot 8/1/2017]

Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2 – 011 23 98 90 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘DistillArt. Jenever- en likeuraffiches 
die blijven hangen’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Animalcoholics’ – Frieke Janssens 
[tot 8/1/2017]

Jenevermuseum
Witte Nonnenstraat 19 – 011 24 11 44 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘DistillArt. Jenever- en likeuraffiches 
die blijven hangen’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Animalcoholics’ – Frieke Janssens 
[tot 8/1/2017]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ ‘(…) l’espace reste libre’ – 
Emmanuelle Quertain [tot 8/1/2017]

Modemuseum Hasselt
Gasthuisstraat 11 – 011 23 96 21 
di-zo 10-17u
❑ ‘Label it. Trademarks in Fashion’ – 
Charles Frederick Worth, Louis Vuitton, 
Ann Demeulemeester, Raf Simons, Viktor 
& Rolf… [tot 12/2/2017]

Stadscampus UHasselt
Martelarenlaan 42 
di-vr 10-17u, weekend: gesloten
❑ ‘TM Trademarks: Corporate Parodies’ 
– Matthew Plummer Fernandez & Julien 
Deswaef (Shiv Integer), Dennis De Bel 
(Genius Bar), Guido Segni (The Middle 
Fingle Response), The Yes Men 
(Yeslab)… [tot 8/1/2017]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘TM Trademarks: Manufactuur 3.0 
– alternatieve productiescenario’s / 
nieuwe vormen van leven en werken in 
een (klein)stedelijke context’ – Stijn Van 
Dorpe, Rotor, Hacking Households, 
Andrea de Chirico, Olivier Goethals 
(scenografie)… [tot 8/1/2017]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Mixed Grill’ – Lionel Jadot [tot 4/12] 
❑ ‘Ceci n’est pas une copie – design 
entre innovation et imitation’ – Jasper 
Morrison, Richard Hutten, Unfold, Bas 
van Beek, Konstantin Grcic, Maarten 
Baas… [27/11 tot 26/2/2017]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘FROM TO’ – Peter Downsbrough [tot 
8/1/2017] 
❑ ‘REBEL REBEL. Hedendaagse kunst 
& rock’ – Dennis Oppenheim, Dan 
Graham, Christian Marclay, Johan Muyle, 
Charlotte Beaudry… [tot 22/1/2017]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471 21 63 
88 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Marthe Donas et l’avant-garde 
parisienne (1916-1921)’ – Peeters, 
Villon, Kupka, Larionov, Gontcharova… 
[tot 20/11]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014 85 22 52 
ma-vr 10-17u, laatste Weekend/maand: 
10-17u
❑ ‘Multiplier – Over de dubbele rol van 
het print medium’ – AMVK, Buster 
Keaton, Merlin Carpenter, Emmanuel Van 
der Auwera, Walter van den Broeck, 
Pierre Bismuth, Ryan Gander… [19/11 
tot 30/4/2017] 
❑ ‘Tentoonstelling Jan Cremer’ [19/11 
tot 30/4/2017]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03 789 22 07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Wintertentoonstelling’ – Markus 
Hoffmann, Oey Tjeng Sit, Willem Buijs, 
Wim Taciturn, Ossip [tot 2/4/2017]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le XXVè Prix de la Gravure et de 
l’image imprimée / Les lauréats du Prix 
depuis 1989’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Shakespeare à la folie – Affiches 
internationales’ – Ralph Schraivogel, 
Michel Bouvet, Péter Pócs, Yann 
Legendre, Anthon Beeke… [tot 8/1/2017]

Leuven

Faculty Club Leuven
Groot Begijnhof 14 – 02 250 11 66 
di-vr 11-17u, za 13-17u
❑ ‘Vreemde Oorden’ – Geert Goiris, 
Anne Daems, Lore Vanelslande, Danny 
Veys, Fik van Gestel, Joëlle Dubois… 
[tot 28/2/2017]

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
vr-di 11-18u, do 11-22u (gesloten op wo)
❑ Yto Barrada [tot 17/1/2017] 
❑ Mary Reid Kelley [tot 8/1/2017] 
❑ ‘EUtopia – Mogelijkheid van een 
eiland’ – Office Kersten Geers David Van 
Severen, JDS Architects, noAarchitecten, 
Camiel Van Noten, Maxime Peeters, 
Wouter Van der Hallen, LAb[au] [tot 
17/1/2017] ❑ ‘Op zoek naar Utopia’ – 
Quinten Metsys, Hans Holbein, Jan 
Gossaert, Albrecht Dürer… [tot 
17/1/2017] ❑ ‘Playground 2016’ – Mary 
Reid Kelley, Paul Hendrikse, Sarah van 
Lamsweerde, Filiep Tacq, Hugo 
Roelandt… [17/11 tot 20/11]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
di-vr 18-22u, za-zo 14-18u
❑ ‘Neochronophobiq’ – Emre Hüner [tot 
11/12] ❑ ‘PLAYGROUND 2016 – 
Liveperformance in het veld tussen 
podium en beeldende kunst – www.
playgroundfestival.be’ – Pedro G. Romero 
& Filiep Tacq, Sarah van Lamsweerde, 
Hugo Roelandt, Benjamin Verdonck, Paul 
Hendrikse…. [17/11 tot 20/11]

Tracing The Future
Kunstenparcours: KADOC, universiteits-
bibliotheek, anatomisch theater, 
stadspark – 0479 55 14 21 
do 11-22, vr-zo 11-18u / Anatomisch 
Theater: do-zo 14-18u
❑ ‘Tracing the Future’ – Ursula Biemann 
& Paulo Tavares, Martin Le Chevallier, 
The Otolith Group, Allan Sekula, Adrien 
Tirtiaux [tot 20/11]

Liège

La Boverie
Parc de la Boverie – 02 549 60 49 
di-vr 9u30-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘21 rue La Boétie – d’après le livre d’ 
Anne Sinclair’ – Picasso, Matisse, 
Braque, Léger… [tot 29/1/2017]

Théâtre de Liège
Place du 20-Août, 16 – 04 344 71 60 
di-za 12-18u
❑ ‘Le Madmusée au Théâtre de Liège: 
Exposition Le fonds Duvel Moortgat’ [tot 
8/12]

Yoko Uhoda Gallery
Rue Forgeur 25 – 04 232 01 11 
0478 91 05 53 
do-za 12-18u, zo 10-14u
❑ ‘Joyland’ – Pierre Ardouvin [tot 
11/12]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Nieuwe aanwinst in langdurige 
bruikleen: Mutter, 1985 ‘ – Bernd Lohaus 
[tot 31/1/2018] ❑ ‘Soixante journées 
d’été ‘76 ‘16’ – Marthe Wéry / Stijn Cole 
[tot 23/12] ❑ ‘Actuele prenten’ – James 
Ensor, Francisco Goya, William 
Kentridge, Roger Raveel, Rembrandt van 
Rijn… [27/11 tot 19/3/2017]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 10-18u
❑ ‘Traces’ – Victor Hugo Yruegas Cortes 
[19/11 tot 18/12]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘For Now’ – Herman Asselberghs 
[3/12 tot 12/2/2017]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015 336 336 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘And Even If Nothing Takes Root in 
this Oasis’ – Mehdi-Georges lahlou [tot 
18/12]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘New Space: From Sideway Scenery: 
Dusk or Dawn’ – Anna Lange [tot 18/12] 
❑ ‘Front Space: What’s The Word’ – 
Merlyn Paridaen [tot 18/12]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ Stefaan Dheedene – Freddy Van Parys 
[tot 18/12]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58 
za–zo 14–18u
❑ ‘nog 3 en een 1/2 uur’ – Koba De 
Meutter / Peter Morrens [27/11 tot 
15/1/2017] ❑ ‘Tussen willen en worden 
woont verbeelding’ – Carl Jacobs [27/11 
tot 15/1/2017]

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
❑ ‘Perspective 04: GO’ – Timo Seber [tot 
12/2/2017] ❑ ‘The MoMA Collages’ – 
Mies van der Rohe [tot 12/2/2017]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘24 Halbwahrheiten: Twodo’ – Kathrin 
Sonntag [tot 27/11] ❑ ‘Referenz – Im 
Kontext Mies van der Rohe’ – Joachim 
Brohm, Koenraad Dedobbeleer, Johannes 
Wohnseifer [tot 27/11]

Augsburg

Staatsgalerie Moderne Kunst im 
Glaspalast
Glaspalast – (0821) 324 – 4107 
di 10-17u
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
16/7/2017]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
woi-zo 11-19u, di 14-22u
❑ ‘Uncertain States: migration-audio-
archiv.de – Facets of Migration / 
Presentation: Global Flow of People’ [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Uncertain States. Artistic 
Strategies in States of Emergency ‘ – 
Walter Benjamin, Valeska Gert, Heinrich 
Mann, Kurt Tucholsky, Francis Alÿs, Ayse 
Erkmen, Mona Hatoum, Isaac Julien, 
Arkadi Zaides… [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Before the war, it was the war. After the 
war, it is still the war. Sound Installation’ 
– Mazen Kerbaj [23/11 tot 4/12]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘The Frankfurt Art School. Modernism 
on the Main’ [tot 27/2/2017] 
❑ ‘The English Years: 1934-1958’ 
– Lucia Moholy (1894-1989) [tot 
27/2/2017]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – 030 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘GASAG Art Prize 2016’ – Andreas 
Greiner [tot 6/2/2017] 
❑ ‘IBB video space’ – Judith Hopf [tot 
28/11] 
❑ ‘Hannah Höch Prize 2016 – A Blink of 
an Eye’ – Cornelia Schleime [25/11 tot 
24/4/2017] ❑ ‘Hannah Höch Förderpreis 
2016 – New World Atlas’ – Tatjana Doll 
[25/11 tot 24/4/2017] 
❑ ‘IBB video space’ – Cornelia Schleime 
[30/11 tot 2/1/2017]

Bode-Museum
Am Kupfergraben – 030 266424242 
di-zo: 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Canova und der Tanz’ [tot 22/1/2017]

Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz – 030 266424242 
di-wo, vr: 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Hieronymus Bosch und seine 
Bilderwelt im 16. und 17. Jahrhundert’ 
[tot 19/2/2017] ❑ ‘Die Teheran 
Sammlung. Das Teheran Museum für 
Zeitgenössische Kunst in Berlin’ – Mark 
Rothko, Behjat Sadr, Jackson Pollock, 
Mohsen Vaziri Moghadam, Faramarz 
Pilaram… [4/12 tot 5/3/2017]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 
030.39 78 34 11
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Chronographia’ – Gülsün Karamustafa 
[tot 15/1/2017] 
❑ ‘Hieroglyphics’ – Ernst Ludwig 
Kirchner [tot 26/2/2017]

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
Am Sudhaus 2 – 030 832 15 91 20 
do-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Olympia’ – David Claerbout [tot 
28/5/2017] ❑ ‘How Long Is Now?’ – 
Philip Akkerman, Ceal Floyer, Andrea 
Geyer, Jeppe Hein, Manfred Pernice… 
[tot 19/2/2017] ❑ ‘Inhalt ‘ – Eberhard 
Havekost [tot 19/2/2017]

Kunstbibliothek
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42 
di-wo,vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 
11-18u
❑ ‘Freiheit für die Tonkunst!’ – Ferruccio 
Busoni (1866–1924) [tot 8/1/2017]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Pina Bausch and the Tanztheater’ [tot 
9/1/2017] ❑ ‘+ultra. knowledge & 
gestaltung’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘The British View: Germany – 
Memories of a Nation’ [tot 9/1/2017] 
❑ ‘Building with Timber – Paths into the 
Future’ [tot 15/1/2017] ❑ ‘Talking is not 
always the solution’ – Omer Fast [18/11 
tot 12/3/2017] 
❑ Robert Doisneau (1912–1994) [9/12 
tot 5/3/2017]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 11-19u, do 11-20u
❑ ‘Bernard Larsson. Leaving is Entering. 
Fotografien 1961–1968’ [tot 8/1/2017]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ Candida Höfer [3/12 tot 29/1/2017] 
❑ Rosa Barba [6/12 tot 27/1/2017]

Bochum

Situation Kunst (für Max Imdahl)
Nevelstr. 29c (im Parkgelände von Haus 
Weitmar) – 0234 3228523 
wo-vr 14-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Artige Kunst – Kunst und Politik im 
Nationalsozialismus’ – Hans Schmitz-
Wiedenbrück, Arno Breker, Claus Bergen, 
Franz Radziwill, Karl Schmidt-Rottluff, 
Otto Dix, Kurt Schwitters, Felix 
Nussbaum… [tot 9/4/2017]

Bonn

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228 91 71 200 
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘The Rhine. The Biography of a 
European River’ [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Touchdown. An exhibition with and 
about people with Down’s syndrome’ [tot 
12/3/2017] ❑ ‘A Brief History of 
Humankind. 100 000 Years of Cultural 
History: archaeological objects from the 
Israel Museum juxtaposed with 
contemporary art’ – Bruce Conner, Haim 
Steinbach, Paul Pfeiffer, Aernout Mik, 
Douglas Gordon… [22/11 tot 26/3/2017] 
❑ ‘Wall Before Wall’ – Gregor Schneider 
[2/12 tot 19/2/2017]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘Am Horizont’ – Thomas Huber [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Unheimlich. Innenräume 
von Edvard Munch bis Max Beckmann’ 
[tot 29/1/2017] ❑ ‘Terror Artists’ – 
Matthias Wermke – Mischa Leinkauf [tot 
11/12] ❑ ‘Bonner Kunstpreis 2015’ – 
Anna Lea Hucht [17/11 tot 22/1/2017]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Till Krause [26/11 tot 12/2/2017] 
❑ ‘Jahresgaben 2016/2017’ – Juliette 
Blightman, Emese Kazar, Marie Lund, 
Max Schaffer… [26/11 tot 12/2/2017]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 
0421/329.08.24 
wo-zo 10-18u, di 10-21u
❑ ‘A Marquee Piece of Sod. The WWI 
films’ – Mary Reid Kelley [tot 
19/2/2017] 
❑ ‘And then a Plank in Reason, broke. 
Prints and drawings about WWI selected 
by Mary Reid Kelley’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Max Liebermann: From Leisure to 
Modern Sport’ [tot 26/2/2017]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203 283 26 30 
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Wilhelm Lehmbruck: In The Studio. 
The finest graphic works acquired from 
his estate’ [tot 5/2/2017]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203 3019 48 11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ Baselitz – Vedova [tot 29/1/2017]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Stipendiatin der Günther-Peill-
Stiftung 2014–2016’ – Rana Hamadeh 
[tot 20/11] 
❑ ‘Ernst Wilhelm Nay. 
Farbkompositionen’ [tot 20/11] 
❑ ‘Preisträgerin der Günther-Peill-
Stiftung 2014’ – Haris Epaminonda [tot 
20/11] ❑ ‘Stipendiat der Günther-Peill-
Stiftung 2014–2016’ – Robert Elfgen 
[tot 20/11]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Wolke und Kristall – Die Sammlung 
Dorothee und Konrad Fischer’ [tot 
8/1/2017]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘WARTESYSTEM 7’ – Arpad 
Dobriban [tot 22/1/2017] 
❑ ‘My Phantasies. Neue Bilder, 
Zeichnungen, Skulpturen, Videos und 
Installationen in der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen 2009-2016’ – 
Jürgen Klauke, Dieter Roth, Nancy 
Spero, Rosemarie Trockel… [tot 
15/1/2017]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Less is a Bore. Reflections on 
Memphis’ – Memphis group, Raymond 
Barion, Eva Berendes, Barbara Kasten, 
Graham Little, Tobias Rehberger [tot 
11/2/2017]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘De Statua – curated by Prof. Didier 
Vermeiren (Kunstakademie Düsseldorf) ‘ 
– Johannes Döring, Fabien Ducrot, 
Moritz Karweick, Valerie Krause, Claudia 
Mann, Heiko Räpple, Philipp Röcker, 
Johannes Wald [tot 28/2/2017]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Schaf und Ruder / Wool and Water’ 
– Lili Dujourie, Isa Genzken, As trid Klein, 
Aron Mehzion, Rosemarie Trockel… [tot 
27/11] 
❑ ‘Mur Brut 08’ – Damaris Kerkhoff [tot 
29/1/2017] 
❑ Samson Young [17/12 tot 5/3/2017] 
❑ Simon Fujiwara [17/12 tot 5/3/2017]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ ‘Studio for Propositional Cinema. 
From the Inauguration to the End’ [tot 
8/1/2017]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Spot on: German Grobe’ [tot 
5/2/2017] ❑ ‘Behind the curtain. 
Concealment and Revelation since the 
Renaissance’ – Titian, Giovanni Bellini, 
François Boucher, Max Beckmann, 
Arnold Böcklin, Robert Delaunay, 
Gerhard Richter… [tot 22/1/2017] 
❑ Nic Tenwiggenhorn [tot 15/1/2017] 
❑ ‘The Boy with the Watering-Can’ – 
Stephen Cone Weeks [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Form Raum Farbe’ – Lyonel Feininger 
[tot 29/1/2017]

Essen

Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, 
za-zo 10-18u
❑ ‘Dancing with Myself. Self-portrait 
and Self-invention. Works from the 
Pinault Collection’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Nam June Paik Award 2016’ – 
Lawrence Abu Hamdan, Trisha Baga, Neïl 
Beloufa, Katja Novitskova [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Das rebellische Bild Situation 1980: 
Die Kreuzberger „Werkstatt für 
Photographie“ und die junge 
Folkwang-Szene’ [9/12 tot 19/2/2017] 
❑ ‘Vom Rufen zum semiotischen 
Fallenstellen’ – Emil Siemeister [9/12 
tot 19/2/2017]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
di 11-20u, wo-zo 11-18u
❑ ‘Thicker than water. Family concepts 
in contemporary art’ – Simon Fujiwara, 
Nan Goldin, Ragnar Kjartansson, Gillian 
Wearing… [18/12 tot 26/2/2017]

Stedelijk Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65 – 015 294030 
ma-di,vr-zo 10-17u, do 10-22u
❑ ‘Zot Geweld/Dwaze Maagd’ – Auguste 
Rodin, Edgar Degas, Jules Schmalzigaug, 
Marlene Dumas, Berlinde De Bruyckere, 
Alain Platel, Bruce Nauman… [tot 11/12]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #6’ – Vincent Geyskens 
[tot 23/12]

Mol

Jakob Smitsmuseum
Sluis 155a – 014 31 74 35 
do-zo 13-17u
❑ ‘The Dreamer’ – Igor Verpoorten [tot 4/12]

Namur

Bibliothèque universitaire Moretus-
Plantain
rue Grandgagnage, 33 – 081 775 525 
ma-vr 9u30-17u30
❑ ‘Roger Bastin architecte’ [tot 23/11]

Les Bateliers
rue Saintraint, 7 – 081 775 525 
12-18u
❑ ‘Roger Bastin (1913-1986). Art et 
architecture’ – Gaston Bertrand, Maurice 
Rocher, André Willequet, Bernadette 
Lambrecht. Lambert-Rucki… [tot 23/11]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het echte « Mu.ZEE imaginaire »’ 
– Patrick Corillon [tot 31/12] 
❑ ‘Videoretrospective with Two 
Lightmachines’ – Carsten Höller [tot 
5/2/2017] ❑ ‘Jules Schmalzigaug en het 
kookboek van het futurisme’ [tot 5/3/2017]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Modern Talk’ – Günther Förg, Melissa 
Gordon, Thomas Kratz & George Little 
[tot 4/12] ❑ ‘La Transavantguardia’ – 
Domenico Bianchi, Francesco Clemente, 
Enzo Cucchi, Gianni Dessì, Giuseppe 
Gallo & Mimmo Paladino [tot 4/12] 
❑ ‘Collector’s Room #12: Diversity First’ 
– Koen Vanmechelen [tot 4/12]

Oudenburg

Foundation ‘De 11 Lijnen’
Groenedijkstraat 1 – 059 27 07 57 
vr-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Poetica-Politica’ – Marcel 
Broodthaers, Panamarenko, Walter 
Swennen, Francis Alÿs, Kasper Bosmans 
[27/11 tot 5/2/2017]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u
❑ ‘Emile Verhaeren, een dichter voor 
Europa’ [tot 27/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Panoptikum’ – Romain Van Wissen 
[tot 24/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘de wand’ – Ali Sabri [tot 31/12] 
❑ ‘Foto-jaarproject: Louay Daboos en 
Ayham Seif ‘ [tot 18/12] ❑ ‘Weaving the 
World – Thread Routes – Chapter 2’ – 
Kimsooja [18/11 tot 18/12]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Mad Power. Werk van studenten van 
de PXL-MAD SCHOOL OF ARTS’ [tot 
22/1/2017] ❑ ‘Eens was ik een mens’ 
– Peter De Cupere [tot 22/1/2017]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
za-zo 14-18u, kerstvakantie: do-zo 
14-18u (gesloten op 24-25 dec, 1-2 jan)
❑ ‘Uitblinkend door afwezigheid (2)’ 
– Jean-Marie Bytebier, Eric Colpaert, 
Lukas Vandenabeele [tot 8/1/2017]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10 
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘The Great Cape Rinderhorn’ – 
Thorsten Brinkmann [tot 12/2/2017]

Romain
Van Wissen

30-10
24-12
2016

Galerie
TRIANGLE BLEU

Cour de l’Abbaye, 5
4970 Stavelot - Belgique
T +32(0)80 86 42 94
info@trianglebleu.be
www.trianglebleu.be

du jeudi au dimanche 
de 14 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous

van donderdag tot zondag 
van 14 u tot 18 u 30 of op afspraak

von Donnerstag bis Sonntag 
von 14 Uhr bis 18 Uhr 30 oder nach Vereinbarung

from Thursday till Sunday
from 2 pm till 6.30 pm or by appointmentPANOPTIKUM
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Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan – 1 53 01 86 60 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Peindre l’âme’ – Arnold Schönberg 
[tot 29/1/2017] ❑ ‘Prix Maratier 2015’ 
– Moshe Ninio [tot 29/1/2017] ❑ ‘Miqlat 
(Abri)’ – Sigalit Landau [tot 26/3/2017]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Spectaculaire Second Empire, 
1852-1870’ [tot 16/1/2017] ❑ ‘Frédéric 
Bazille (1841-1870). La jeunesse de 
l’impressionnisme’ [15/11 tot 5/3/2017]

Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 – 01 55 31 95 67 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’oeil de Baudelaire’ [tot 29/1/2017]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘American Painting in the 1930’s – 
The Age of Anxiety’ [tot 30/1/2017]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
di-do 10-19u, ma, vr: 10-22u, za-zo 9-20u
❑ ‹À fleur de peau› – Henri Fantin-
Latour (1836–1904) [tot 12/2/2017]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Mer Intérieure’ – Rodrigo Braga [tot 
18/12] ❑ ‘Carte blanche à Tino Sehgal’ 
– Daniel Buren, James Coleman, Félix 
González-Torres, Pierre Huyghe, Isabel 
Lewis, Philippe Parreno [tot 18/12]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u
❑ ‘l’impertinent absolu’ – Oscar Wilde 
(1854-1900) [tot 15/1/2017] 
❑ ‘L’Art de la Paix – Secrets et trésors 
de la diplomatie’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Lamentation’ – Kehinde Wiley [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Modernités Belle Epoque 
‘ – Albert Besnard (1849-1934) [tot 
15/1/2017]

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
1 allée du Musée – 03 20 19 68 88 
di-zo 10-18u
❑ ‘Dubuffet. Jean des villes, Jean des 
champs’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Jean-Luc 
Parant, boekenmaterie’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Premonitions’ – Luc Tuymans [tot 
8/1/2017]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘Carving: A Traditional Sculpture’ – 
Eleanor Antin [tot 3/1/2017] ❑ ‘City 
Sculpture Projects 1972’ [24/11 tot 
19/2/2017]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u50
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ – 
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12] ❑ ‘In 
Focus: Tracey Emin and Francis Bacon’ 
[tot 3/9/2017] ❑ Edward Krasinski [tot 
5/3/2017] ❑ Cécile B. Evans [tot 
19/3/2017] ❑ Yves Klein [tot 5/3/2017]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘44’ – Omer Arbel [tot 18/4/2017] 
❑ ‘The Gulch’ – Bedwyr Williams [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Numina’ – Zarah Hussain 
[tot 25/1/2017] ❑ ‘The Vulgar. Fashion 
Redefined’ [tot 5/2/2017] ❑ ‘The 
Barbican Exhibition. The Fantastic 
Barbican World’ [tot 16/4/2017] 
❑ ‘Designer Jewellers Group. New 
contemporary jewellery’ [tot 1/1/2017]

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00 
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Maíno’s Adorations: Heaven on Earth’ 
[tot 29/1/2017] ❑ ‘Beyond Caravaggio’ 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘Australia’s 
Impressionists’ [7/12 tot 26/3/2017]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Ai Weiwei 360 – Experience the show 
online’ [tot 12/1/2017] ❑ ‘Surface 
Cutting. Art Sales at the RA’ [tot 
20/2/2017] ❑ ‘Thought of Train of 
Thought’ – Ron Arad [tot 1/1/2017] 
❑ ‘John Gibson RA A (1790-1866) 
– British Sculptor in Rome’ [tot 18/12] 
❑ ‘ Abstract Expressionism’ [tot 
2/1/2017] ❑ ‘Origins. A Project by 
Ordinary Architecture’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Intrigue: James Ensor by Luc Tuymans’ 
[tot 29/1/2017] ❑ ‘Academicians in 
Focus: Olwyn Bowey RA’ [tot 27/3/2017] 
❑ ‘Virtually Real’ [11/1 tot 14/1]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 
10-18u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12] ❑ ‘IK Prize 2016: 
Recognition’ [tot 27/11] ❑ ‘Turner Prize 
2016’ – Michael Dean, Anthea Hamilton, 
Helen Marten, Josephine Pryde [tot 
2/1/2017] ❑ Paul Nash [tot 5/3/2017] 
❑ Rachel Maclean [tot 2/4/2017]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘Display: Artist rooms. Joseph Beuys/
London. From sculpture to performance’ 
[tot 31/12] ❑ ‘The EY Exhibition: 
Wifredo Lam’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘The 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Houses of the year 2016. The best 
single-family dwellings’ [tot 20/11] 
❑ ‘MAATWERK \ MASSARBEIT – 
Custom Made Architecture from Flanders 
and the Netherlands’ [tot 12/2/2017] 
❑ ‘International Highrise Award 2016’ 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘Hot To Cold – An 
Odyssey of Architectural Adaptation ‘ – 
Bjarke Ingels Group (BIG) [tot 
12/2/2017] ❑ ‘The Renewal of Dwelling 
– European Housing Construction, 
1945–1975’ [24/11 tot 18/12]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘MMK 1 / 25 Years MMK Museum für 
Moderne Kunst. New Collection 
Presentation’ [tot 31/12] ❑ ‘Geography 
of Time’ – Fiona Tan [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Entitled’ – Willem de Rooij [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Mefloquine Dreams’ 
– Mathieu Kleyebe Abonnenc [19/11 tot 
8/1/2017] ❑ ‘Formulations’ – Florian 
Becker [26/11 tot 5/2/2017]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘White Suprematism’ – Jos de Gruyter 
& Harald Thys [tot 20/11]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ Rosa Barba [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Ulay Life-Sized’ [tot 8/1/2017] 
❑ Giacometti-Nauman [tot 22/1/2017]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234 
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘The Draughtsman’ – Antoine Watteau 
(1684–1721) [tot 15/1/2017]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50 
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Viehof Collection, International 
Contemporary Art’ [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Shaping the world’ – Peter Keetman 
(1916-2005) [17/11 tot 12/2/2017] 
❑ ‘The Concept of Lines’ – George 
Hoyningen-Huene (1900–1968), Richard 
Avedon (1923–2004), Irving Penn 
(1917–2009) [17/11 tot 15/2/2017]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Drawing Rooms. Trends in 
Contemporary Graphic Art – PART I’ 
– Jürgen Klauke, Hanne Darboven, 
James Rosenquist, John Cage, Rosemarie 
Trockel, Jorinde Voigt… [tot 21/5/2017] 
❑ ‘Quasi-Pagan Serial’ – Haegue Yang 
[tot 30/4/2017] ❑ ‘Honey, I rearranged 
the collection. The Magic of Things. 
Perfidious Objects’ [tot 29/1/2017] 
❑ ‘Looking for traces – Drawings and 
Watercolours from Three Centuries’ [tot 
4/12] ❑ ‘Seeing with the Inner Eye – 
Masterpieces from the Hegewisch 
Collection’ [tot 1/1/2017] ❑ ‘Affected 
Places’ – Clemens von Wedemeyer [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Surreal Encounters from 
the Collections Roland Penrose, Edward 
James, Gabrielle Keiller, Ulla and Heiner 
Pietzsch’ [tot 22/1/2017]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘Teeth, Gums, Machines, Future, 
Society’ – Lili Reynaud Dewar [tot 
20/11] ❑ ‘C & O’ – Christoph Meier [tot 
20/11] ❑ ‘11 Directors & 7 Convulsions 
Later’ – Studio Miessen [tot 20/11] 
❑ ‘Prix Pictet – Disorder’ – Alixandra 
Fazzina, Brent Stirton, Maxim Dondyuk, 
John Gossage, Pieter Hugo… [3/12 tot 
8/1/2017]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ James Richards [3/12 tot 5/2/2017] 
❑ Rochelle Feinstein [3/12 tot 5/2/2017]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511 32 45 94 
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ Alexandra Bircken [tot 27/11] 
❑ Susan Philipsz [10/12 tot 26/2/2017]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511 168 438 75 
di 10-20u, wo-zo 10-18u
❑ ‘The Big Shots’ – Niki de Saint Phalle 
[tot 7/5/2017] ❑ ‘130% Sprengel – 
Sammlung Pur’ – Pablo Picasso, Max 
Beckmann, Anna Oppermann, Meret 
Oppenheim, Julian Rosefeldt… [tot 
7/5/2017] ❑ ‘Präsent: Gert & Uwe Tobias. 
Collagen im Dialog mit der Sammlung’ [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Und plötzlich diese Weite 
– Dreiteiliges Ausstellungsprojekt zum 
Aufbruch der Fotografie in den 1970er- 
und 1980er-Jahren’ [11/12 tot 19/3/2017]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721 28 226 
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘31,2 running meter. On the history of 
Badischer Kunstverein’ [tot 31/12] 
❑ ‘The value in mathematics – How do 
we learn?’ – Falke Pisano (with Luca 
Frei & Will Holder) [tot 27/11] 
❑ ‘Relative Schwingungen’ – Dóra 
Maurer / Kurt Kren [tot 27/11] 
❑ ‘Mitgliederausstellung & Jahresgaben 
2016/2017’ [13/12 tot 8/1/2017]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0 
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘ArtOnYourScreen’ [tot 31/12] 
❑ ‘More Sweetly Play the Dance’ – 
William Kentridge [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Kunst in Europa 1945–1968’ [tot 
29/1/2017] ❑ ‘Denken in Modellen’ – 
Frei Otto (1925-2015) [tot 12/3/2017] 
❑ ‘Film Art on Air. Gideon Bachmanns 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres  
(0)3 28 65 84 20 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Dis-moi voir’ – Günther Brus, 
Maddalena Fragnito de Giorgio, Rodney 
Graham, Henri Michaux, Allen 
Ruppersberg… [tot 31/12] ❑ ‘La 
quadrature du cercle’ – Hans Haacke, 
Joëlle Tuerlinckx, Richard Long, Julien 
Prévieux… [tot 31/12] ❑ ‘Contro-
corrente #2’ – Chantal Vey [tot 31/12]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-do 10-18u, vr-zo 10-19u
❑ ‘Musicircus. Œuvres phares du Centre 
Pompidou’ [tot 17/7/2017] ❑ ‘Entre 
deux horizons. Avant-gardes allemandes 
et françaises du Saarlandmuseum’ [tot 
16/1/2017] ❑ ‘L’homme qui danse 
– Oskar Schlemmer (1888-1943)’ [tot 
16/1/2017] ❑ ‘Un musée imaginé. Et si 
l’art disparaissait? Trois collections 
européennes: Centre Pompidou, Tate, 
MMK’ [tot 27/3/2017] ❑ ‘Symphony – 
The Mnemosyne Revolution’ – Lundahl & 
Seitl [tot 27/3/2017]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01 44 78 12 33 
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di / do 11-23u
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [tot 30/12/2017] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6/2017] ❑ ‘Cher(e)s 
Ami(e)s : Hommage aux donateurs des 
collections contemporaines’ [tot 
27/3/2017] ❑ ‘La Collection Thea 
Westreich Wagner et Ethan Wagner’ [tot 
27/3/2017] ❑ ‘Kollektsia ! Art 
contemporain en URSS et en Russie. 
1950-2000 / Vladimir Potanin Foundation’ 
[tot 27/3/2017] ❑ ‘La trahison des 
images’ – René Magritte [tot 23/1/2017] 
❑ ‘André Breton, surréalisme et politique’ 
[tot 2/1/2017] ❑ ‘La partie invisible de 
l’infini’ – Mircea Cantor [tot 6/3/2017] 
❑ ‘Politiques de l’art’ [tot 6/3/2017] 
❑ Jean-Luc Moulène [tot 20/2/2017] 
❑ ‘Polyphonies – la voix comme matériau’ 
– Franck Leibovici, Oliver Beer, 
Mariechen Danz [tot 23/1/2017] 
❑ ‘Art et liberté. Rupture, guerre et 
surréalisme en Egypte (1938-1948)’ [tot 
16/1/2017] ❑ ‘Prix Marcel Duchamp 
2016’ – Kader Attia, Yto Barrada, Ulla 
von Brandenburg, Barthélémy Toguo [tot 
30/1/2017] ❑ ‘Brassaï – Graffiti’ [tot 
30/1/2017]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50 
di 11-22u, wo-zo 11-20u
❑ ‘Le Grand Orchestre des Animaux, 
inspiré par l’oeuvre de Bernie 
Krause’ – Mauricio Rocha et Gabriela 
Carrillo, Hiroshi Sugimoto, Raymond 
Depardon et Claudine Nougaret, Shiro 
Takatani, Ryuichi Sakamoto, Cyprien 
Tokoudagba… [tot 8/1/2017]

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi 
01 40 69 96 00 
ma, wo-do 12-19u, vr 12-23u, za-zo 11-20u
❑ ‘L’Observatoire de la lumière – Travail 
in situ’ – Daniel Buren [tot 30/4/2017] 
❑ ‘Icônes de l’art moderne. La 
Collection Chtchoukine’ [tot 20/2/2017]

Grand Palais
Avenue Winston-Churchill  
01.44.13.17.17 
wo 10-22u, do-ma 10-20u / Grand 
Palais, Nef: ma,wo,zo: 10-19u, 
do-za 10-22u
❑ Hergé [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Mexique 1900-1950. Diego Rivera, 
Frida Kahlo, José Clemente Orozco et les 
avant-gardes’ [tot 23/1/2017] 
❑ ‘Sites éternels. De Bâmiyân à Palmyre 
– Voyage au cœur des sites du patrimoine 
universel’ [14/12 tot 9/1/2017] 
❑ Almagul Menlibayeva [17/12 tot 
2/1/2017]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Soulèvements: Éléments, Gestes, 
Mots, Conflits, Désirs (Commissaire: 
Georges Didi-Huberman, philosophe et 
historien de l’art)’ – Hogarth, Polke, 
Oiticica, Daumier, Goldstein, Marker, 
Vallotton… [tot 15/1/2017] 
❑ ‘No Shooting Stars’ – Basim Magdy 
[tot 15/1/2017] 
❑ ‘Satellite 9: une proposition de Heidi 
Ballet’ [tot 15/1/2017]

Le Bal
6, Impasse de la défense – 01 44 70 75 50 
wo 12-21u, do 12-22, vr 12-20u, 
za 11-20u, zo 11-19u
❑ ‘Provoke. Entre contestation et 
performance: la photographie au Japon 
1960-1975’ – Takuma Nakahari, Yutaka 
Takanashi, Takahiko Okada, Koji Taki, 
Daido Moriyama… [tot 11/12]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u, 1ste wo/maand 14-21u
❑ ‘Deux mille quinze’ – Mark Geffriaud 
[tot 11/12] ❑ ‘Strange Days’ [19/1 tot 
2/4]

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
❑ ‘Benjamin Katz – dans les collections 
permanentes’ [tot 31/12] ❑ ‘You are my 
biggest inspiration’ – Eva & Adele [tot 
26/2/2017] ❑ ‘Sculpture as place, 
1958-2010’ – Carl Andre [tot 
12/2/2017] ❑ ‘Rétrospective’ – Bernard 
Buffet (1928-1999) [tot 26/2/2017] 
❑ ‘Marc Riboud – dans les collections 
permanentes’ [tot 15/1/2017]

Gespräche mit Filmpersönlichkeiten’ [tot 
19/2/2017] ❑ ‘Games and Politics’ 
[16/11 tot 15/1/2017] ❑ ‘Beat 
Generation’ [26/11 tot 30/4/2017] 
❑ ‘QUEST. Fotografien 1989–2009’ – 
Albrecht Kunkel [11/12 tot 23/4/2017] 
❑ ‘Leibniz’ Lager – Sammlungswelten in 
Fotogrammen’ – Floris Neusüss und 
Renate Heyne [11/12 tot 5/3/2017]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Von Haltung und Leidenschaft. Werke 
aus 500 Jahren Kunstgeschichte – Die 
Sammlung Wörner’ [tot 29/1/2017]

Köln

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘We Call It Ludwig. The Museum Ludwig 
Is Turning 40!’ – Rosemarie Trockel, Maria 
Eichhorn, Guerrilla Girls, Alexandra Pirici & 
Manuel Pelmus, Gerhard Richter, Villa 
Design Group… [tot 8/1/2017] ❑ ‘Master 
of Beauty: Karl Schenker’s Glamorous Im-
ages’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Home Visit: an 
exhibition taking place in private homes 
throughout the city (on Saturday and 
Sunday)’ [tot 27/11]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘Das Echo der Utopien. Tanz und 
Politik’ [tot 29/1/2017] 
❑ ‘Photographische Konzepte, 1970 bis 
heute’ – Hans Eijkelboom [tot 
19/3/2017] ❑ ‘Blick in die Sammlung: 
Fachwerkhäuser des Siegener 
Industriegebietes’ – Bernd & Hilla 
Becher [tot 19/3/2017]

Temporary Gallery – Centre for 
contemporary art
Mauritiuswall 35 – 0221 302 344 66 
do-vr 14-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Straub/Huillet/Weiss: Fremdheit 
gegenüber unserer engen, vertrauten 
Welt’ – Manon de Boer, Marguerite 
Duras, Harun Farocki, Deimantas 
Narkevicius, Peter Weiss… [tot 18/12]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151 97 55 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘From Anxiety to Volition’ – Ludger 
Gerdes [tot 22/1/2017] ❑ ‘Unlearning 
the Body’ – Eva Kot’átková & Ketty La 
Rocca [tot 22/1/2017]

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0 
di-zo 11-17u
❑ ‘Reopening Kaiser Wilhelm Museum: 
The adventure of our collection I’ [tot 
28/2/2017]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Drama Queens – Die inszenierte 
Sammlung’ – Tony Oursler, Tim Scott, 
Pablo Picasso, Mary Vieira, Andy Warhol, 
Oskar Schlemmer… [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Aah … Aha !’ – Peter Radelfinger 
[tot 23/3/2017]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Arche. Masterpieces of the Collection’ 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Mannheim Chair, 
2015’ – Michaela Melián [tot 8/1/2017] 
❑ Fritz Schwegler (1935–2014) [tot 
8/1/2017]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘What Would I Do in Orbit?’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven [tot 26/2/2017]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘No Place Like Home. Sammlung 
Goetz at Haus der Kunst’ [tot 8/1/2017] 
❑ Michael Buthe [tot 20/11] 
❑ ‘Postwar: Art Between the Pacific and 
the Atlantic, 1945–1965’ [tot 
26/3/2017] ❑ ‘Haus der Kunst – The 
Postwar Institution, 1945-1965: Archive 
Gallery 2016/17’ [tot 26/3/2017] 
❑ ‘Two Suns in a Sunset’ – Joana 
Hadjithomas & Khalil Joreige [tot 
12/2/2017]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-20, wo-zo 10-18u
❑ ‘I got to have one of those. 
Contemporary Art from the Lenbachhaus 
and KICO Foundation’ – Michel Majerus, 
Hans-Peter Feldmann, Michael Heizer, 
Group Spur… [tot 30/4/2017] 
❑ ‘Friedrich Wilhelm Murnau. An 
Homage’ – Alexander Kluge, Ulrike 
Ottinger, Guy Maddin and Evan Johnson, 
Luc Lagier… [tot 26/2/2017] 
❑ Gabriele Münter [tot 8/4/2017] 
❑ Thomas Bayrle [13/12 tot 5/3/2017]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
dagelijks 10-20u
❑ ‘Spaniens Goldene Zeit – Die Ära 
Velázquez in Malerei und Skulptur’ 
[25/11 tot 26/3/2017]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 
26/8/2018] 
❑ ‘Schiff Ahoy. Contemporary Art from 
the Brandhorst Collection’ [tot 
23/4/2017] 
❑ ‘Double Garage’ – Thomas Hirschhorn 
[tot 30/6/2017]

Radical Eye: Modernist Photography 
from the Sir Elton John Collection’ [tot 
7/5/2017] ❑ Robert Rauschenberg [1/12 
tot 2/4/2017]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘A Civic Utopia: Architecture and the 
City in France, 1765-1837’ [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Rodin and Dance: The 
Essence of Movement’ [tot 22/1/2017]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Undressed: A Brief History of 
Under wear’ [tot 12/3/2017] ❑ ‘You Say 
You Want a Revolution? Records and 
Rebels 1966-1970’ [tot 26/2/2017] 
❑ ‘Opus Anglicanum: Masterpieces of 
English Medieval Embroidery’ [tot 
5/2/2017]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Introduction to Nyau Cinema’ – 
Samson Kambalu [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Barjeel Art Foundation Collection 
Imperfect Chronology – Mapping the 
Contemporary II’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Thick Time’ – William Kentridge [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Medium Median’ – Alicja 
Kwade [tot 25/6/2017] ❑ ‘Guerrilla 
Girls: Is it even worse in Europe?’ [tot 
5/3/2017] ❑ ‘Artists’ Film International’ 
– Andrés Denegri, Mateusz Sadowski, 
Dimitri Venkov [tot 27/11] ❑ ‘Artists’ 
Film International’ – Fareha Khezal / 
Mak Ying Tung [29/11 tot 22/1/2017]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02 22 50 45 
ma,wo,vr-zo 11-19u, do 11-23u
❑ ‘La nuit politique’ – Aude Moreau [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Blackbox: The Greatest 
Show on Earth’ – Sven Johne [tot 28/11] 
❑ ‘Blackbox: Continuous Cities / Œuvres 
vidéo de la collection Argos’ – Peter 
Downsbrough, Beatrice Gibson, Johan 
Grimonprez, Ken Kobland, Nicolas Provost, 
Shelly Silver [30/11 tot 30/1/2017]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
do-ma 10-18u, wo 10-23u
❑ Wim Delvoye [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Trading Transcendence’ – Cristina 
Lucas [tot 14/5/2017]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073 627 36 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Heaven, Hell & Earth’ – Jake & Dinos 
Chapman, Pipilotti Rist, Gabriel Lester 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘CULT – nieuwe 
sieraden van 17 jonge ontwerpers’ [tot 
12/2/2017] ❑ ‘Reinventing Happiness 
2016’ [tot 15/1/2017]

Willem II Fabriek
Boschveldweg 471 – 06 42 75 85 65 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Beïnvloed’ – M van de Laar en LJ 
Godhaas [tot 4/12] ❑ ‘Investigations into 
the Uncanny’ – Elly Strik, Anna Lange, 
Kurt Ryslavy, Ron Amir, Robert Gober, 
Jan van Imschoot, Johannes Kahrs… 
[10/12 tot 8/1/2017]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30 
di-zo 11-17u
❑ ‘Self-Fiction’ – David Altmejd en 
Friedrich Kunath [tot 1/1/2017]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ Pierre Alechinsky [tot 8/1/2017]

Amsterdam

andriesse eyck galerie
Leliegracht 47 – 020 623 62 37 
wo-za 13-18u
❑ ‘Stay’ – Charlotte Dumas [tot 3/12] 
❑ Stephen Wilks [10/12 tot 11/2/2017]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Incidental Music – Samengesteld 
door Marc-Olivier Wahler en Peter 
Coffin’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘LOCUSSOLUS/ Let it keep secrets 
– Michael Gibbs: Kunstenaars-
tijdschriften: Kontexts Magazine en 
Artzien. Website met kritische kunst op 
en over het internet: Why Not Sneeze’ 
[tot 11/12] ❑ ‘de Appel timeline: 40+ 
years of risks’ [tot 11/12] 
❑ ‘In-Out Center’ [15/11 tot 11/12]

De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 – 020 625 82 84 
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ Marinus Boezem [24/11 tot 
26/3/2017]

De School
Doctor Jan van Breemenstraat 1 
020 737 3197 
17-21u
❑ ‘Kunstreeks: Tijdgenoten/ eerste editie’ 
– Mohamed Bourouissa [tot 27/11]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
dagelijks 10-19u
❑ ‘Celluloid’ – Tacita Dean, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Rosa Barba, 
Gibson & Recoder [tot 8/1/2017]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u, do 10-20u 
/ Neue P.: wo-ma 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Neues Sehen. Photography of the 
1920’s and 1930’s from the Ann and 
Jürgen Wilde Foundation’ [tot 
22/1/2017] ❑ ‘Outskirts / Randlagen’ – 
Bernd and Hilla Becher, Lewis Baltz, 
Robert Adams, Stephen Shore, Joachim 
Brohm, Sven Johne… [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Murano glass Biennale di Venezia and 
Triennale di Milano (working title)’ [tot 
20/11] ❑ ‘Photography Today: Distant 
Realities’ [tot 29/1/2017] ❑ ‘Three 
Colours Black’ – Johann Heinrich Füssli, 
Édouard Manet, Franz Xaver 
Winterhalter, Diego Velázquez, Bartolomé 
Estéban Murillo… [tot 9/1/2017] 
❑ ‘Donation from the Art Mentor 
Foundation Lucerne’ [tot 12/2/2017] 
❑ Werner Aisslinger [tot 17/9/2017] 
❑ ‘Radically Simple’ – Francis Kéré 
[17/11 tot 26/3/2017] ❑ ‘Ruhr 
landscapes (1927-1935)’ – Albert Renger-
Patzsch [16/12 tot 23/4/2017]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ ‘Michael Buthe and Ingvild Goetz – A 
friendship’ [tot 3/12] ❑ Assume Vivid 
Astro Focus [tot 3/12]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘Bit Rot’ – Douglas Coupland [tot 
8/1/2017] ❑ Jan Toorop (1858–1928) 
[tot 29/1/2017]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘19. Jahres- und Verkaufsausstellung 
2016’ [tot 29/1/2017]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 11-19u
❑ ‘GWK-Förderpreis’ – Julia Gruner [tot 
20/11] ❑ Israel Aten [tot 20/11] 
❑ ‘She Shah’ – Raphaela Vogel [10/12 
tot 12/2/2017] ❑ ‘Pivot Joint Economy 
Class’ – Jessica Twitchell [10/12 tot 
12/2/2017]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Mit anderen Augen. Das Porträt in 
der zeitgenössischen Fotografie’ [tot 
15/1/2017]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Sherrie Levine. Werke 1981-2016’ 
[tot 12/2/2017]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Ficcionario IV’ – Sebastián Díaz 
Morales [tot 19/2/2017] ❑ ‘me and you’ 
– Takako Saito [tot 28/2/2017]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Sound in Motion. Internationale 
Video- und Performancekunst’ – Candice 
Breitz, Kristof Georgen, Rodney Graham, 
Ragnar Kjartansson, Christian Marclay… 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘Video Quartet’ – 
Christian Marclay [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Auf papier… arbeiten von Willi 
Baumeister’ [tot 22/1/2017] ❑ ‘[un]
erwartet. Die Kunst des Zufalls’ – Timm 
Ulrichs, Max Ernst, Marcel Broodthaers, 
Christian Jankowski… [tot 19/2/2017] 
❑ Melanie Dorfer [tot 17/9/2017]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Rembrandt’s Shadow – England and 
the Black Art’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Invisible 
Rooms’ – Francis Bacon [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Videobox: 32 and 4’ – Chan Hau Chun 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Manifesto’ – Julian 
Rosefeldt [16/12 tot 14/5/2017]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Not Dressed For Conquering’ – Ines 
Doujak [tot 15/1/2017]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u, do 10-20u, zo 11-18u
❑ ‘The Amish – Fotografien von Timm 
Rautert’ [tot 19/2/2017] ❑ ‘Von der 
Sehnsucht nach Farbe. Klassische Quilts 
der Amischen aus der Sammlung 
Schlumberger’ [tot 19/2/2017]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘In the Cage of Freedom’ – Georg 
Herold, Gert Jan Kocken, Jeff Koons, 
Johannes Kahrs, Katie Armstrong… [tot 
15/1/2017] ❑ ‘This Was Tomorrow. Pop 
Art in Great Britain’ [tot 19/2/2017]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‹Überschreiten› [25/11 tot 5/2/2017]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox [tot 
19/2/2017]
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Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 10-18u
❑ ‘Dynasty Marubi – A Hundred Years of 
Albanian Studio Photography’ – studio 
Marubi (1856-1959) [tot 27/11] 
❑ ‘Foam 3h: Olya Oleinic’ [tot 27/11] 
❑ ‘#SafePassage’ – Ai Weiwei [tot 7/12] 
❑ ‘Night Soil’ – Melanie Bonajo [tot 7/12] 
❑ ‘Black Box: Theaters (1976-heden), 
Lightning Fields (2006-heden), Dioramas 
(1976-2012), Portraits (1994-1999), 
Seascapes (1980-heden)’ – Hiroshi 
Sugimoto [16/12 tot 8/3/2017]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Exploded View – Schilderijen’ – 
Benjamin Roth [19/11 tot 24/12]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 320 70 36 
wo-za 12-18u
❑ ‘Looking for Langston’ – Isaac Julien 
[25/11 tot 7/1/2017] ❑ Boris Mikhailov 
& Jan Hoek – curated by Paul Kooiker 
[14/1 tot 18/2]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Atomes Crochus’ – Voebe de Gruyter 
[tot 23/11] ❑ ‘De toekomst ligt in zee’ 
– Stijn Verhoeff [tot 23/11] ❑ ‘Voorraad’ 
– Klaas Kloosterboer [25/11 tot 
8/1/2017] ❑ Nickel van Duijvenboden 
[25/11 tot 8/1/2017] ❑ Kimball Gunnar 
Holt [14/1 tot 22/2] ❑ Hana Miletic 
[14/1 tot 22/2]

Gerrit Rietveld Academy Library
Frederik Roeskestraat 96 – 020 5711600 
ma-o 10-19u, vr 10-18u
❑ ‘Concrete poetry & jottings’ – Michael 
Gibbs [tot 30/11]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘The Power of Pictures – Fotografie 
en film uit de vroege Sovjet-Unie’ – 
Aleksandr Rodchenko, El Lissitzky, 
Arkadi Schaichet, Sergei Eisenstein, 
Dziga Vertov… [tot 27/11] 
❑ ‘Film-installatie van Douglas Gordon’ 
[tot 19/2/2017]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
do-za 13-17u
❑ ‘Sorry! NO We Don’t Do REQUESTS ‘ 
– Will Holder [tot 17/12]

OBA Amsterdam
Oosterdokskade 143 – www.oba.nl 
❑ ‘Michael Gibbs’ artists’books’ [tot 30/11]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Pense-Bête VI: Object: image and 
language / Conversation Four – Reflected 
upon by gerlach en koop (27/11)’ – Riet 
Wijnen [20/11 tot 8/12]

Reutengalerie Amsterdam
prinsengracht 510 – 020 6207537 
wo-za 13-18u
❑ ‘BOOGIE WOOGIE RHYTHM 
SECTION. Celebration of the centennial 
of De Stijl. Schilderijen, beelden en 
videowerken’ – art collective: www.
rhythmsection.de [14/1 tot 20/2]

S1
Lindenstraat 1 – 06 15 89 53 44 
ma 10-14u, do-vr 12-17u, za 10-17u
❑ ‘Sol Lewitt’s chapel in the Barolo 
vineyards – New murals by Gijs Frieling’ 
[tot 1/1/2017]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Works on Paper’ – Dan Walsh, Ian 
Davenport, Steven Aalders, Paul Drissen, 
Callum Innes [tot 17/12] ❑ ‘Inner Space 
Outer Space II’ – Michael Jacklin [14/1 
tot 25/2]

Soledad Senlle Art Foundation
Sloterkade 171 – 06 26671215 
ma-za 11-18u
❑ ‘Let it keep secrets – Works of 
Michael Gibbs (1949–2009)’ [tot 18/12]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Dream out Loud! Designing for 
tomorrow’s demands’ – Studio Drift, 
Formafantasma, Hella Jongerius, 
Metahaven, Studio Roosegaarde… [tot 
1/1/2017] ❑ ‘Mustard’ – Magali Reus [tot 
27/11] ❑ ‘Horseday’ – Mohamed 
Bourouissa [tot 1/1/2017] ❑ ‘Machine-
spektakel’ – Jean Tinguely (1925-1991) 

[tot 5/3/2017] ❑ ‘Sandberg – Directeur en 
Vormgever’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Manic love 
& Truth love – Deel 1: MANIC/LOVE’ – 
Jordan Wolfson [27/11 tot 29/1/2017] 
❑ Loretta Fahrenholz [10/12 tot 5/3/2017]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 9-19u, vr 9-22u, za 9-21u
❑ ‘Van Gogh inspireert. Hoogtepunten 
uit de Merzbacher Collectie’ – Matisse, 
Kirchner, Kandinsky [tot 27/11] 
❑ ‘Impressies van het landschap’ – 
Daubigny, Monet, Van Gogh [tot 29/1/2017]

Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84 
di-za 12-18u
❑ ‘Poezie van de Dingen’ – Maurice 
Bogaert, Marie Jose Hoeboer, Studio 
Makkink & Bey, Maurice van Tellingen 
[tot 26/11] ❑ ‘Verstrooid Licht (door 
Kunst on Location)’ – Henric Borsten, 
Johan Claassen, Vincent Hamel, Dorien 
Melis, Henri Plaat, Marc de Roover [tot 
26/11] ❑ ‘Time encircled’ – Rody Luton 
[2/12 tot 18/12]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
vr-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘Spent’ – Dove Bradshaw [tot 8/1/2017]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie’ – Marlene Dumas, 
Pyke Koch, Henry Moore, Carel 
Willink… [tot 31/12] ❑ ‘Dick Ket. 
Magisch tekenaar’ [tot 4/12] 
❑ ‘Millennials – Jonge kunstenaars 
geboren na 1980’ – Christina Lucas, 
Christina Lucas, Priscila Fernandes, 
Sachi Miyachi, Urok Shirhan… [tot 
29/1/2017] ❑ ‘Living, Giving. Biënnale 
Gelderland 2016 ‘ – Mounira Al Solh, 
Danielle Lemaire, Lieven Hendriks & 
Jaap Kroneman, Fiona Lutjenhuis… [tot 
20/11] ❑ ‘Jeanne Oosting Prijzen 2016’ 
– Jo Baer, Kinke Kooi [tot 15/1/2017]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41 
di-zo 11-17u
❑ ‘Peredvizhniki. Russisch Realisme 
rond Repin 1870-1900’ [tot 2/4/2017]

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-zo 13-17u
❑ ‘Elementaire Beelding – Presentatie 
in de aanloop naar het honderdjarig 
bestaan van De Stijl. Curator: Fabian 
Westphal’ – Wim Biewenga. Wilma 
Vissers, Debora Kim, Cordula Prieser, 
VosenvanderVeen… [tot 4/12]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 11-17u
❑ ‘Hier voel je dat de wereld draait. 
Collectie Kranenburgh’ [tot 27/11] 
❑ ‘Overmacht. Armando in Bergen’ [tot 
27/11] ❑ ‘Na de bui, schone wereld. Een 
collectieverkenning ‘ [11/12 tot 19/3/2017] 
❑ ‘Hemelrijk. Over vriendschap en 
verzameldrift – collectie van Jaap 
Hemelrijk (1888-1973)’ [11/12 tot 
19/3/2017] ❑ ‘ZWART. Van houtskool tot 
high-res’ – Awoiska van der Molen, Bob 
Eikelboom, Tom Callemin, Paul Beumer, 
Renie Spoelstra [11/12 tot 19/3/2017]

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 
06 520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Solo #10’ – Karin Arink [20/11 tot 
18/12]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ Lucy Beech and Edward Thomasson 
[tot 27/11]

25-jarig jubileum Galerie Maurits van 
de Laar
Paviljoensgracht 20 – 070 364.01.51 
www.mauritsvandelaar.nl
❑ ‘Kunstenaars van de galerie – Op 
speciale locatie: Paviljoensgracht 20’ 
[tot 20/11]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 20 januari 2017. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
20 december 2016 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on January 20th, 2017.
Please send your information before
December 20th, 2016 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Eindhoven

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
Willemstraat 27 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘On the Soft Edge of Space’ – Marleen 
Sleeuwits [tot 6/1/2017] ❑ ‘Dictionary 
Dressings’ – Femke de Vries [tot 20/12] 
❑ ‘The Power of Imagination’ – Pinar & 
Viola, Freek Lomme [tot 20/12] 
❑ ‘Standards’ – Thomas Raat [tot 20/12]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie NU’ [tot 10/3/2017] 
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [tot 30/4/2017] 
❑ ‘Guerrilla Girls 1985-nu – Kunst, 
feminisme en institutionele kritiek’ [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Return to Rightful Owner’ 
– Eva Olthof [tot 6/1/2017] ❑ ‘Magic 
Centre’ – Ade Darmawan [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Pracht und Prinzip – Bauhaus en 
Wiener Werkstätte ontmoeten Van Abbe’ 
– Bas van Beek [tot 26/3/2017] ❑ ‘The 
Intimate Earthquake Archive’ – Sissel 
Marie Tonn [tot 26/3/2017] ❑ ‘How to 
Motivate Someone to Leave Voluntarily ‘ 
– Robert Glas [17/11 tot 19/2/2017] 
❑ ‘Geraakt. Blinde kunstenaars exposeren 
in het museum’ [17/11 tot 4/12] 
❑ ‘Positions #3’ – Rossella Biscotti, 
Duncan Campbell, Maryam Jafri, Natasja 
Kensmil [3/12 tot 5/3/2017]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Capita Selecta – de collectie 
hedendaagse kunst van het Groninger 
Museum’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Something to 
believe in’ – Joost van den Toorn [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Zeefdrukken uit eigen 
collectie’ [tot 29/1/2017] ❑ Ruloff 
Manuputty (1926-2002) [tot 9/4/2017] 
❑ ‘Genius at Work’ – Auguste Rodin 
(1840-1917) [19/11 tot 30/4/2017]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Paper Matters – An Attempt at a 
Critique of Institutional Critique’ – 
Andrea Fraser/ Picasso, Braque, Escher, 
Modigliani, Moore, Delacroix, Daumier 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘What The Heart 
Wants’ – Cécile B. Evans [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Today My Empire Sings’ – Meiro 
Koizumi [tot 8/1/2017]

Heerlen

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Spielerei – Kunst om mee te spelen’ 
– GRAV (Groupe de Recherche d’Art 
Visuel, 1960-1968), François Morellet, 
Gerhard von Graevenitz, Wolfgang 
Lukowski, Pieter Engels, Amalia Pica, 
Aurélien Froment… [tot 27/11] 
❑ ‘Muurschildering in trappenhuis’ – 
Roland Schimmel [tot 16/7/2017] 
❑ ‘Een papieren monument voor de 
papierlozen’ – Domenique Himmelsbach 
de Vries [tot 27/11] ❑ Aad de Haas [tot 
29/1/2017] ❑ ‘Parkstad Limburg Prijs 
2016’ [11/12 tot 19/3/2017]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90 
di-zo 11-17u
❑ ‘:’ – gerlach en koop [tot 27/11] 
❑ ‘My stories of Painting ‘ – Cai Guo-Qiang 
[tot 1/5/2017] ❑ ‘Floors & walls / from 
ground’ – Ton Boelhouwer [tot 2/4/2017] 
❑ ‘Aura’ – Hao Liang [25/11 tot 
11/6/2017] ❑ Ernst Caramelle [24/12 
tot 27/11/2017]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Maasparadox: culturele veerkracht in 
tijden van klimaatverandering’ – Klaas 
Burger, Henriëtte Waal, Ursula Biemann, 
Unknown Fields Division… [tot 
22/1/2017]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Measure of our Traveling Feet’ 
– Francis Alÿs, Paulien Oltheten, Société 

Réaliste, Mounira Al Solh… [tot 27/11] 
❑ ‘Marres Currents #4: Running Time’ 
[14/12 tot 12/2/2017]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ Amanda Ross-Ho [tot 11/12]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u (beeldentuin open tot 
16u30)
❑ Jos Kruit [tot 22/1/2017] 
❑ ‘De vroege Van Gogh: werk tegen de 
onverschilligheid in’ [tot 9/4/2017] 
❑ ‘Move on’ – Gerrit van Bakel, Tom 
Claassen, Constant, Martin van Oel, 
Panamarenko, Carel Visser [26/11 tot 
23/4/2017]

Rotterdam

Galerie Fenna de Vries
Eendrachtsplein 18 – 010/411.40.02 
do-zo 13-17u
❑ ‘Recent werk’ – Co Westerik [tot 
27/11]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘De Staat van Eindhoven’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 
31/12] ❑ ‘Platform Body/Space: 
Yogamat, Badlaken, Tatami, Gebedskleed’ 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Space Embodied. The 
Russian Art of Movement 1920-1930’ 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Control Syntax Rio 
– Monitoring the Collective Body’ [tot 
8/1/2017] ❑ ‘ Munich1972. The Design 
of a Democratic Body’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘The Life Fair. New Body Products’ 
[tot 8/1/2017]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Woodwose’ – Yasser Ballemans [tot 
19/11] ❑ ‘That Which I Recited to You 
at Midnight’ – David Maroto [3/12 tot 
14/1/2017]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘Alles kids – Tentoonstelling voor 
kinderen’ [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Gispen Specials – De klant is koning’ 
[tot 26/2/2017] ❑ ‘Hammershøi en 
Ilsted – Scandinavische kunst van licht en 
rust’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Three Eyes – 
Five Young Chinese Designers’ – Dido 
Liu, Fang Ye, Fixxed Studios, Percy Lau, 
ZAZ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Sensory Spaces 
10’ – Olaf Nicolai [tot 29/1/2017] 
❑ ‘Surrealism and Beyond’ – Breton, 
Duchamp, Picabia… Leo Copers, Otto 
Tschumi, Robert Gober, Scott King, 
Gavin Turk… [tot 29/1/2017] 
❑ ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke 
renaissance’ [tot 15/1/2017]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Eddy 
Posthuma de Boer: Ed van der Elsken 
– Avenue’ [tot 31/12] ❑ ‘I Shall Use My 
Time’ – Ata Kandó [tot 1/1/2017] 
❑ ‘Exiles/Wall’ – Josef Koudelka [tot 
15/1/2017] ❑ ‘The Dutch Volunteers’ 
– Gil & Moti [tot 1/1/2017] 
❑ ‘De collectie belicht door Jan Cremer’ 
[13/1 tot 20/8]

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98 
di-zo 11-18u
❑ ‘TENT en Witte de With: Rotterdam 
Cultural Histories #9: Manifesta 1 
Revisited’ [tot 31/12] ❑ ‘TENT en 
Museum Boijmans Van Beuningen: The 
Back Room’ – Esma Yigitoglu [tot 4/12] 
❑ ‘Navigating the Imaginary’ – Anouk 
Griffioen [tot 4/12] ❑ ‘Dolf Henkes Prijs 
2016’ – Daan Botlek, Rana Hamadeh, 
Rory Pilgrim, Katarina Zdjelar [15/12 
tot 12/2/2017]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Para / Fictions: forword’ – Calla 
Henkel & Max Pitegoff [tot 9/4/2017] 
❑ ‘In the Belly of the Whale ‘ – Mariana 
Castillo Deball, Käthe Kollwitz, Amie 
Siegel, Charles Thomson Rees Wilson, 
Paul Ekman… [tot 31/12] 
❑ ‘Decorations’ – Kasper Bosmans [tot 
31/12] ❑ ‘Para/Fictions: Tweeduizend 

vijftien’ – Mark Geffriaud [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Rome Was Built For A 
Day’ – Fabian Bechtle and Adriana 
Ramic [tot 31/12]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Is there life after lifestyle’ – Sharon 
Houkema [tot 8/1/2017]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Oogst 2016 – Tien jaar de Volkskrant 
Beeldende Kunst Prijs ‘ [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Match Maker ‘ – Geert Mul [tot 
12/2/2017]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u, derde do/maand 11-20u
❑ ‘Mark Wallinger: Race, Class, Sex 
– een bijzonder bruikleen’ – [tot 
22/1/2017] ❑ ‘FUTURE’ – David 
Claerbout [tot 29/1/2017] ❑ ‘I’ll Close 
My Eyes’ – Callum Innes [tot 26/2/2017] 
❑ ‘Remain in Light’ – Hester Oerlemans 
& René Daniëls [tot 8/1/2017]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Englishes’ – Nicoline van Harskamp 
[tot 20/11] ❑ ‘Future vocabularies – 
Instituting otherwise/Learning 
Laboratories: samengesteld door Tom 
Holert’ – Hartmut Bitomsky, Harun 
Farocki, Wendelien van Oldenborgh, 
Florian Zeyfang, Alexander Schmoeger, 
Lisa Schmidt-Colinet… [3/12 tot 
5/2/2017]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 31/12] 
❑ ‘Law & Order’ – Jan Banning [tot 
27/11] ❑ ‘De Wereld van Utrecht – 
Topstukken uit de vijf collecties’ – 
Abraham Bloemaert, Jan van Scorel, 
Gerrit Rietveld, Pyke Koch, Marlene 
Dumas, Bas Kosters… [tot 30/4/2020] 
❑ ‘How the World Occurs’ – Craigie 
Horsfield [tot 5/2/2017]

Vlissingen

Stichting IK
Vissingsestraat 239 – 06 113 666 96 
za-zo 12-17u (en op afspraak)
❑ Tanja Engelberts [18/12 tot 
15/1/2017]

Wassenaar

Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660 
11-17u
❑ ‘Ellsworth Kelly, Bloemlezing 
(selectie: Rudi Fuchs)’ [tot 8/1/2017]

Zoetermeer

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c – 0650655680 
do-zo 13-18u
❑ ‘BaZtille kunstenaars’ [8/12 tot 
18/12/2017]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Yume no uchi (In een droom)’ – Koen 
Vermeule & Joris Geurts [tot 31/12]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 12-18u
❑ ‘T-shirt types. Op de rug gezien’ – 
Susan Barnett [tot 5/3/2017] 
❑ ‘Standpunten’ – Werner Bischof 
(1916-1954) [17/12 tot 12/3/2017]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op 
afspraak) – gesloten: 25/07–26/08
❑ ‘Out of time out of space’ – Frank van 
der Salm / Rolf.fr [tot 11/12]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u (gesloten: 23/07–08/08)
❑ ‘Perusing the NI Collection’ [tot 7/12] 
❑ ‘Jerry Keizer (1938-2016), overzichts-
tentoonstelling met schilderijen en werken 
op papier’ [17/12 tot 25/1/2017]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Sol LeWitt (1928-2007)/ een 
eerbetoon met internationaal 
toonaangevende kunstenaars’ – Esther 
Tielemans, Rana Begum, Jose Dávila, 
Susan Hefuna… [17/12 tot 9/4/2019]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘(Bij)geloof’ – Piet Mondriaan, James 
Ensor, Odilon Redon, Jacoba van 
Heemskerck, Daan van Golden, Marlene 
Dumas… [tot 11/12] ❑ ‘Verfstructuren’ 
– Tomas Rajlich [tot 22/1/2017] ❑ ‘Van 
Rodin tot Bourgois. De ontwikkeling van 
de westerse beeldhouwkunst’ [tot 
22/1/2017] ❑ ‘Schilder van de ziel’ – 
Alice Neel (1900-1984) [tot 12/2/2017] 
❑ ‘Hubert de Givenchy: To Audrey with 
Love’ [26/11 tot 26/3/2017]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
tot 17/9: enkel op afspraak
❑ ‘Swap Berlin-The Hague: uitwisseling 
met C&K Galerie, Berlijn: schilderijen en 
werk op papier’ – Roger Wardin & Nadja 
Schöllhammer [tot 7/1/2017] 
❑ ‘Aan Morandi, nieuwe schilderijen en 
beelden’ – Klaas Gubbels [tot 7/1/2017] 
❑ ‘Bedrock – tekeningen, collages, 
installaties’ – Manfred Schneider [15/1 
tot 18/3] ❑ ‘The Broken Promised Land 
– schilderijen’ – Arie van Geest [15/1 tot 
18/3]

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘PP 04 – Bodyscanning’ – Peter Bogers 
[11/12 tot 15/2/2017]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘OpZicht: Yamuna Forzani’ [tot 06/12] 
❑ ‘Ondertussen: Eric Peter’ [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Attempts To Read The 
World (Differently): Three Exhibitions in 
Five Acts’ – Max de Waard, Monira Al 
Qadiri, Jean Katambayi Mukendi [27/11 
tot 5/3/2017]

twelve twelve gallery
Prinsestraat 53 – 06 38020338 
wo-za 11-18u
❑ ‘Tell Me, What Do You Think?’ – 
Wouter Willebrands, Karl Ketamo & Gert 
Scheerlinck [tot 31/12]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘the Artists in their Own Words I’ – 
GAGARIN, Andreas Slominski & Joseph 
Beuys [2/12 tot 26/2/2017]

West in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34 – 070-3925359 
wo-zo 12-18u
❑ ‘the Artists in their Own Words II’ 
[2/12 tot 26/2/2017]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Traumraum’ – Lenneke van der Goot, 
Stan Klamer, Karen Sargsyan, 
Sebastiaan Schlicher, Charlotte 
Schleiffert, Rozemarijn Westerink [tot 
27/11] ❑ ‘The Life of Lines’ – Robbie 
Cornelissen [17/12 tot 5/3/2017]

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Yes and No’ – Lucas Lenglet [tot 
27/11] ❑ ‘Groepstentoonstelling: ‘Modus 
Operandi’’ [17/12 tot 5/3/2017]

Gerrit van Bakel, Tom Claassen, 
Constant, Martin van Oel, 
Panamarenko, Carel Visser

MOVE  ON

www.krollermuller.nl

26.11.2016 - 23.4.2017

Panamarenko, Polistes, 1974
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Personalia

Koen Brams Onderzoeker, curator en publicist. Initiator 
van The Mobile and Temporary Studio for Research and 
Production. Samensteller van de Encyclopedie van fictieve 
kunstenaars (Nijgh & Van Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 
2003; JRP/Ringier, 2011). Recente publicatie: Opus 1. The 
Artist’s Beginnings (redactie i.s.m. Ulrike Lindmayr en Dirk 
Pültau), Roma Publications, Amsterdam, 2015. Recente 
tentoonstelling: Jef  Cornelis – TV works (1964-1997) / Jef  
Cornelis – Obras de Televisão (1964-1997), Galeria da 
Culturgest, Porto, 23 mei – 29 augustus 2015.

Arne De Boever Doceert Amerikaanse Studies en is direc-
teur van het MA Aesthetics and Politics Program aan het 
California Institute of  the Arts (VS). Zijn recentste boek is 
Plastic Sovereignties: Agamben and the Politics of  Aesthetics 
(Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016).

Marc De Cock Oud-voorzitter van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) (1979-1995). 
Gewezen lid van de Toezichtscommissies van het Museum 
voor Schone Kunsten en het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent.

Els Desmedt Zij geeft Esthetica en Gedragswetenschappen 
in de derde graad van het Algemeen Secundair Onderwijs 
(Atheneum Voskenslaan, Gent) en Muziekgeschiedenis in 
het Deeltijds Kunstonderwijs (Academies van Muziek, 
Woord en Dans te Sint-Niklaas en te Gent (hoofdschool)).

Brigitte Dekeyzer Is MA in de wijsbegeerte en doctor in de 
kunstwetenschappen. Zij is docent & studiebegeleider 
kunstwetenschappen, evenals lerarenopleider aan de KU 
Leuven. Kunsteducatie en kunstbemiddeling zijn haar 
voornaamste onderwijs- en onderzoekstopics.

Fieke Konijn Kunsthistoricus. Tot 2015 was zij als docent 
verbonden aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Vrije 
Universiteit, Amsterdam. Sindsdien werkt ze als zelfstandig 
onderzoeker gespecialiseerd in de geschiedenis van het 
museum van moderne kunst, met een accent op canonvor-
ming, ordeningsprincipes en presentatiemodellen.

Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties: The clandestine in the 
work of  Jef  Cornelis (i.s.m. Koen Brams), Jan van Eyck 
Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009; Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (i.s.m. 
Koen Brams), Köln, DuMont, 2011; Opus 1. The Artist’s 
Beginnings (i.s.m. Koen Brams en Ulrike Lindmayr), Roma 
Publications, Amsterdam, 2015.

Koen Van Baelen Is hoofdredacteur van het platform voor 
literaire kritiek De Reactor en verzorgt de eindredactie van 
enkele literaire tijdschriften. Hij publiceerde onder meer in 
Yang, nY, Parmentier, Poëziekrant en Het kritisch lexicon van 
de Nederlandstalige literatuur na 1945.

Camiel van Winkel Kunsthistoricus en publicist. Hij 
doceert aan LUCA/Sint-Lukas Brussel, en is daarnaast 
begeleider aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam. Zijn recentste boek is During the Exhibition the 
Gallery Will Be Closed. Contemporary Art and the Paradoxes of  
Conceptualism (Amsterdam, Valiz, 2012).

Marieke Wensing Opgeleid als docent tekenen/kunstge-
schiedenis en theoretisch psycholoog. Ze is tot 2017 werk-
zaam bij Cito, Instituut voor toetsontwikkeling, als toetsdes-
kundige voor examens in de kunstvakken. 
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Dr. Jan van Adrichem
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Arne De Boever – Why aesthetic education? Jacques Rancière’s 
political play
This text analyses the influence of  Friedrich Schiller’s concept 
of  aesthetic education, developed in his Letters on the education 
of  man (1793-1795), on Jacques Rancière’s thinking on politics, 
aesthetics and pedagogy. De Boever explains how Rancière tries to 
conceptualise a politics of  ‘manifold small shifts’ as an alternative 
to a politics of  radical rupture (e.g. as proposed by Alain Badiou) 
and how aesthetic education à la Schiller plays a major role in this 
attempt.
aesthetic education – Jacques Rancière – Friedrich Schiller 

Brigitte Dekeyzer – ‘Aesthetic Education’ in General Secondary 
Education in Flanders
This text discusses the role and place of  ‘aesthetic education’ in 
general secondary education in Flanders. The author analyses 
the manifold lacunae concerning this aspect of  education in 
these schools and formulates some proposals for a full-fledged 
programme that takes it seriously.
Aesthetic Education – General Secondary Education – Education 
policy in Flanders

Dirk Pültau & Koen Van Baelen – Conversation with Brigitte 
Dekeyzer on the Specialist Teacher Training Programme in 
Art at the University of  Leuven
Brigitte Dekeyzer is Head of  the ‘Art’ section of  the Specialist 
Teacher Training Programme in ‘History, Art and Music’ at the 
University of  Leuven. In this interview an explanation of  the basic 
principles of  the programme is followed by a discussion of  the 
difficulties confronting it, difficulties which are partly the result of  
the problematic position of  ‘aesthetic education’ within secondary 
education in Flanders in general. 
Art – Art Education – Specialist Teacher Training Programme in 
History, Art and Music (University of  Leuven)

Dirk Pültau & Koen Van Baelen – Conversation with Els 
Desmedt on teaching ‘Aesthetics’ in General Secondary 
Education
Els Desmedt teaches ‘Aesthetics’ in a secondary school in Ghent. 
This interview discusses her approach, the problems she deals 
with in the classroom and the precarious position of  her course 
within general secondary education in Flanders. 
Art Education – Aesthetics (course)

Marieke Wensing – What young people need to know about 
art. On the content of  and assessment in (visual) arts 
courses in the Netherlands
Marieke Wensing discusses the development of  aesthetic education 
in general secondary schools in the Netherlands since 1968, 
with a special focus on the construction of  the assessments at a 
national level. 
art education – education – secondary education

Fieke Konijn – Art in General Secondary Education in the 
Netherlands. Some comments.
Starting from Marieke Wensing’s text, Fieke Konijn reflects 
on the contemporary situation of  ‘aesthetic education’ in the 
Netherlands.
aesthetic education – art education – secondary education in the 
Netherlands

Camiel van Winkel – Antichrist: suture and separation
This essay is an analysis of  Lars von Trier’s film Antichrist. Van 
Winkel argues that Von Trier’s film can be read as a subversive 
version of  the biblical story of  creation: the woman in this film tries 
to rectify God’s ‘fault’ in making woman subordinate to man. He 
shows that Von Trier deliberately uses the kind of  craft metaphors 
that also appear in the book of  Genesis (e.g. God ‘built the rib that 
he had taken from Man into a woman’) and that he thus shows 
himself  to be a craftsmanlike film maker who, at the same time, 
transcends the limits of  traditional craftmanship. Finally Van 
Winkel identifies a connection between the ambivalent attitude 
towards craftmanship in the film (the ‘repair tools’ are also used 
for (self-)mutilation) and the ambivalent attitude towards woman. 
Lars von Trier – Antichrist – film

Koen Brams & Dirk Pültau – 1996-2000: the end. Conversation 
with Marc De Cock, former president of  the ‘Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst’, Ghent (final episode)
This is the sixth and final episode of  a conversation with Marc 
De Cock, former president of  the ‘Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst’ (V.M.H.K.) [Association for the Museum 
of  Contemporary Art] in Ghent, covering the period 1996-2000. 
The interview elaborates on the transformations the Association 
underwent, mainly under pressure from the S.M.A.K. and its 
director Jan Hoet. It ends with the dismissal of  a number of  long-
term members of  the Association, among which Marc De Cock 
himself, shortly after the opening of  the S.M.A.K. in 1999.
Association for the Museum of  Contemporary Art (V.M.H.K.), 
Ghent – Museum of  Contemporary Art, Ghent (S.M.A.K.) – 
Museum history



De Witte Raaf  – 184 / november – december 2016 Ondertussen 28

©
 2

0
1
6
 -

 L
ia

m
 G

ill
ic

k 
&

 M
O

R
E
p
u
b
lis

h
er

s

16.09.2016 — 22.10.2016 

the school of no return 
Ulf Aminde
—————————————————————————————

West    www.westdenhaag.nl 

gagarin the Artists in their Own Words i  :  exhibition curated by held

see how the land lays
Saâdane Afif / Diego Tonus / Guillaume Bijl / Edith Dekyndt 
Marilou van Lierop / Gabriel Kuri / Suchan Kinoshita 
Fabio Zimbres / Javier Téllez / Latifa Echakhch & others
02.12.2016 — 26.02.2017 > location: huis huguetan, lange voorhout 34, 2514 ee den haag

—————————————————————————————
gagarin the Artists in their Own Words ii  :  the books on show 

gagarin, slominski & beuys
02.12.2016 — 26.02.2017 > location: groenewegje 136, 2515 lr den haag  

—————————————————————————————
gagarin the Artists in their Own Words iii  :  lecture

the magazine
Wilfried Huet
09.02.2017 > location: reflections room, art rotterdam, van nelle fabriek

—————————————————————————————


