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(De inversie van) privaat 
en publiek

Het private wordt publiek; en het publieke 
wordt privaat: met die dubbele omkering 
is de insteek van dit nummer beknopt 
samengevat. In het panelgesprek waar-
mee dit nummer opent, stellen Thomas 
Decreus, Tine Hens, Jan Masschelein en 
Willem Schinkel vast dat allerhande pu-
blieke diensten en uitingen van solidariteit 
werden geprivatiseerd en dus ‘handels-
waar’ zijn geworden. Zelfs ons denken 
en handelen is ‘geëconomiseerd’: we zien 
onszelf  als ondernemende subjecten die 
in zichzelf  investeren om een meerwaarde 
te realiseren. Deze neoliberale consensus 
kan echter worden gecounterd via nieuwe 
praktijken van gemeenschappelijkheid 
op verschillende niveaus: van de publieke 
ruimte in een stad, over het heropeisen 
van de natiestaat, tot de ecologische idee 
van een (supranationale) ‘gedeelde grond’.
 Twee bijdragen benaderen de tegenstel-
ling publiek-privaat vanuit een ruimte-
lijk perspectief. Geïnspireerd door Max 
Stirner gaat Wim Cuyvers op zoek naar het 
private, in de zin van ‘wat ons het meest 
eigen is’. Hij constateert dat ‘het publieke 
en het private elkaar [blijken] te raken 
in de ruimte’: ‘We trekken naar de pu-
blieke ruimte om echt onszelf  te zijn.’ Rixt 
Woudstra las een recent boek van Mark 
Pimlott over het ‘publieke interieur’ – de 
publieke ruimte die ‘binnen’ is – en neemt 
het idealisme achter diens pessimistische 
betoog op de hak: ‘Het idee dat het publie-
ke interieur […] ooit een correcte afspiege-
ling was van de samenleving, is een illusie.’
 Wordt niet ook de publieke kunstsec-
tor stilaan ‘geprivatiseerd’, onder meer 
doordat steeds meer verzamelaars hun 
collecties voor het publiek openstellen? 
In een tweede panelgesprek leggen Rudi 
Laermans en Dirk Pültau deze en andere 
kwesties voor aan twee Vlamingen (Joost 
Declercq en Lieven Van Den Abeele) en 
twee Nederlanders (Caroline Roodenburg 
en Fieke Konijn). Arnold Witte belicht 
aansluitend het naoorlogse fenomeen van 
de bedrijfscollectie. Ooit wilden bedrijven 
kunst dichter bij de mensen (of  werkne-
mers en klanten) brengen, thans wordt de 
bedrijfscollectie steeds vaker door de CEO 
als middel voor ‘private zelfmanifestatie-
drang’ gebruikt. 
 Het vierde en laatste deel draait om de 
inversie van publiek en privé in de kunsten 
en de communicatiemedia. Erwin Jans 
doorstond de pijnlijke uitstalling van in-
timiteit in de theatervoorstelling Privacy 
(Wunderbaum & De Warme Winkel). Is 
dit een zoveelste stap in de ‘pornografie 
van het vlees’ of  houdt deze voorstelling 
de mogelijke belofte in van een ‘van alle 
geïdealiseerde verwachtingen ontdane 
intimiteit’? Katleen Gabriels exploreert 
de ‘omkering van privé en publiek in het 
internettijdperk’. Tegen de beschreven 
tendensen in constateert zij: ‘Merkwaardig 
genoeg kunnen we onze betrokkenheid 
bij de ander en bij het maatschappelijk 
debat enkel vergroten als we afstand ne-
men.’ Sven Vitse fileert de ambivalenties in 
de publieke zelfpresentatie van schrijver 
Daan Heerma van Voss en herkent in diens 
dubbele verhouding met de media een bre-
dere tendens in de hedendaagse literaire 
cultuur: ‘een beeld van onafhankelijkheid 
ten opzichte van dominante commerciële 
spelers’ gaat naadloos samen met een ‘in-
novatief  gebruik […] van alle beschikbare 
mediakanalen om aandacht en publiciteit 
[…] te genereren’. Tot slot ontdekt Rudi 
Laermans een ‘verlicht emotionalisme’ in 
de ‘autobiografische bekenteniskunst’ van 
Tracey Emin: net als bij het melodrama 
gaat het uitlokken van affectieve identifi-
catie er samen met een reflexief  spel met 
de codes en conventies inzake intimiteit en 
jezelf  blootgeven. 

Dit nummer werd gerealiseerd in samen-
werking met Rudi Laermans.

Francisco Goya

Contra el bien general [Tegen het algemeen belang], ca. 1814-1815. Uit de serie: Los Desastres de la Guerra (De gruwelen van de oorlog)

Dat we in neoliberale tijden leven is geen 
nieuws. Maar wat houdt dit precies in voor 
de wijze waarop aan politiek wordt gedaan, 
voor het bestuur van gesubsidieerde secto-
ren als de zorg, het onderwijs of  de kunsten, 
of  voor de manier waarop burgers worden 
aangesproken? Wat kan de politiek nog bete-
kenen binnen een context waarin de notie 
van algemeen belang steeds verder lijkt te 
eroderen ten gevolge van privatiseringen of  
de eis van ‘een marktconforme werking’? 
Krijgt ‘het algemene’ of  ‘het gemeenschap-
pelijke’ in het kielzog van deze ontwikkelin-
gen niet ook een meer gediversifieerd karak-
ter? Winnen niet-representatieve vormen 
van handelen die zijn verbonden met oude 
en nieuwe ‘commons’, gaande van gemeen-
schappelijke stadstuinen tot energiecoöpe-
ratieven, niet hoe langer hoe meer aan 
belang tegenover het klassieke niveau van 
de nationale staat? Over deze vragen praten 
we met Thomas Decreus, Tine Hens, Jan 
Masschelein en Willem Schinkel. 

Thomas Decreus doctoreerde in de filosofie 
op een proefschrift over politieke represen-
tatiemechanismen en werkt momenteel als 
journalist voor dewereldmorgen.be. Zijn 
proefschrift inspireerde ten dele zijn boek 
Een paradijs waait uit de storm. Over markt, 
democratie en verzet (2013). Recent publi-
ceerde hij samen met Christophe Callewaert 
Dit is morgen (2016), waarin mogelijke 
recepten om onze samenleving uit de 
impasse te halen worden besproken. Tine 
Hens is historica en werkte als freelance-
journaliste onder meer voor De Standaard, 
Humo en Knack. In 2014 trok ze door 
Europa om de vele praktijken te documente-
ren die zijn gericht op een andere economie, 
een die niet langer groei als alleenzaligma-
kende maatstaf  heeft. Dat resulteerde in het 
boek Het klein verzet: de wereld na het kapita-
lisme (2015). Jan Masschelein is hoogleraar 
wijsgerige pedagogiek aan de KU Leuven, 
waar hij het Laboratorium voor Educatie en 
Samenleving leidt. Hij publiceerde talrijke 

artikelen en boeken waarin hij, samen met 
Maarten Simons, de huidige ontwikkelin-
gen in het onderwijs kritisch onder de loep 
neemt, waaronder De schaduwzijde van onze 
welwillendheid. Kritische studies van de peda-
gogische actualiteit (2008), Apologie van de 
school: een publieke zaak (2012) en Wat als we 
nu verkeerd zijn? Klein pleidooi om de universi-
teit opnieuw uit te vinden (midden 2017). 
Willem Schinkel is bijzonder hoogleraar 
sociale theorie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Naast meer theoretisch georiën-
teerde publicaties komt hij regelmatig kri-
tisch tussen in het debat over immigranten 
en de democratie, getuige onder meer zijn 
boeken De nieuwe democratie: naar andere 
vormen van politiek (2012) en Imagined 
Societies: A Critique of  Immigrant Integration 
in Western Europe (2017).

Rudi Laermans: Als het over privatisering 
of  ‘de terugtrekkende overheid’ in de zorg-
sector of  het cultuurbeleid gaat, duikt al 

Van neoliberalisme naar nieuwe vormen 
van politieke gemeenschappelijkheid

Een panelgesprek met Thomas Decreus, Tine Hens, Jan Masschelein en Willem Schinkel, 
gemodereerd door Rudi Laermans
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snel de notie van neoliberalisme op. Is dat 
een bruikbaar begrip en, zo ja, wat moeten 
we daar juist onder verstaan? Wat maakt 
zoal de kern uit van neoliberaal bestuur en 
wat zijn er veelzeggende uitingen van? 
Tine Hens: Het neoliberalisme doet alsof  er 
geen ideologie is, terwijl we eigenlijk binnen 
een heel strikt ideologisch kader leven. Zoals 
Michael Sandel mooi schetst in Niet alles is 
te koop wordt de markt als een waardevrij 
systeem voorgesteld en geldt het vrijemarkt-
denken als de logica zelve. Nochtans klopt 
het voor heel veel sectoren gewoon niet dat 
alleen marktefficiëntie de doorslag kan of  
moet geven. Het neoliberalisme negeert bij-
voorbeeld boudweg het belang van het 
morele denken of  de ethische dimensie. 
Thomas Decreus: Ook voor mij heeft het 
woord neoliberalisme, dat ondertussen een 
containerbegrip is geworden, vooral te 
maken met een specifieke ideologie rond de 
vrije markt: het idee dat de vrije markt de 
beste manier is om een samenleving te orde-
nen en dat zij daarom binnen zoveel moge-
lijk domeinen ingang moet vinden. Terwijl 
een vrije markt op zich niet bestaat. Elke 
zogezegd vrije markt wordt immers altijd 
ook politiek gestructureerd. Daarnaast ver-
bind ik neoliberalisme met de privatisering 
van het publieke. Het neoliberale discours 
wordt dominant vanaf  de jaren tachtig, met 
Margaret Thatcher en Ronald Reagan, en 
hun beleid heeft in veel sectoren geleid tot 
privatiseringen. Daarmee continueerden zij 
een strategie die al eigen was aan het kapi-
talisme, namelijk de enclosure of  the com-
mons. Het neoliberalisme is dus geen histo-
rische uitzondering en was in wezen een 
reactie op de naoorlogse welvaartsstaat, die 
via het publieke domein bepaalde commons 
of  vormen van solidariteit heeft kunnen 
vrijwaren. Misschien is dat wel belangrijker 
en gaat het dus niet zozeer om marktdomi-
nantie als zodanig, maar om de privatise-
ring van het publieke, en daardoor ook om 
een depolitisering en een de-democratise-
ring van vele sociale domeinen.
T.H.: In de documentaire Requiem for an 
American Dream maakt Noam Chomsky een 
vergelijkbare analyse. Je had na de Tweede 
Wereldoorlog een grote consensus, van 
onderuit ontwikkeld door de vakbonden, 
over de wenselijkheid om via de verzorgings-
staat een vorm van solidariteit te organiseren 
tussen de meer en de minder welstellenden. 
Daar werd een sterke democratiserings-
gedachte aan gekoppeld, bijvoorbeeld inza-
ke het onderwijs. Wat tijdens de jaren 
zeventig en tachtig heeft plaatsgevonden, 
noemt Chomsky the great backlash. Net na de 
Tweede Wereldoorlog had het neoliberalis-
me geen kans, maar blijkbaar heeft het die 
tijdens de crisisjaren gegrepen. Het is heel 
belangrijk om te bestuderen hoe dat juist is 
gebeurd, want dat kan ons iets leren over 
hoe je het ideologische tij kan keren.
Jan Masschelein: Ik hanteer een beperktere 
invalshoek en vertrek van Michel Foucaults 
analyse van wat hij zelf  het geavanceerde 
liberalisme noemt, dat hij beschrijft als een 
specifieke vorm van bestuurlijkheid. Ik inte-
resseer mij vooral voor de context van het 
onderwijs, en ook wel die van het onder-
zoek, aangezien beide domeinen binnen de 
universiteit op welbepaalde manieren 
samenkomen. Eigen aan het geavanceerde 
liberalisme is een ‘economisering’ van het 
discours. Doorslaggevend is dat het denken 
en spreken over onszelf  en over ons hande-
len, evenals over de instrumenten die we 
daarvoor ontwikkelen, in economische ter-
men wordt opgevat. In de context van het 
onderwijs wordt bijvoorbeeld voortdurend 
in termen van investering of  meerwaarde 
gesproken. Die laatste uitdrukking valt niet 
te reduceren tot een strikte notie van winst 
of  functionaliteit, maar sluit wel per defini-
tie de idee van verlies uit. Tijdverlies kan bij-
voorbeeld niet, alle tijd – ook de tijd die je 
bijvoorbeeld besteedt aan kunst – moet ‘een 
meerwaarde hebben’, en dus in zekere zin 
productief  zijn. Alles wordt een soort van 
kapitaal: we spreken over sociaal kapitaal, 
menselijk kapitaal… Deze kapitalisering is 
wellicht bijna niet denkbaar zonder een 
vorm van toe-eigening, en dus van privati-
sering. Maar ik weet niet of  al deze proces-
sen allemaal onder één noemer kunnen 
worden gebracht. Het interessante aan 
benaderingen à la Foucault is precies dat ze 
de wereld in haar meervoudigheid tonen, 
als een amalgaam van uiteenlopende pro-
cessen. Op bepaalde momenten kunnen die 
in elkaar grijpen en een zekere stabiliteit tot 
stand brengen, maar dat betekent niet dat je 

ze kan toeschrijven aan één overkoepelende 
logica. Terwijl het spreken over neolibera-
lisme juist heel vaak een eenheid in de 
gemaakte analyses suggereert. 
T.H.: Het klopt dat uitdrukkingen als return 
on investment zich al helemaal in ons hoofd 
hebben genesteld, terwijl ze eigenlijk uit het 
bedrijfsleven komen. We zijn allemaal aan-
getast door een ideologie die nooit als zoda-
nig benoemd wordt, maar als een soort van 
neutrale logica geldt: ‘Het is toch evident 
dat onderwijs moet opbrengen.’ Dat maakt 
het zo moeilijk om naar alternatieven uit te 
kijken.
J.M.: Ik heb wel een probleem met het woord 
ideologie. Het suggereert een vorm van vals 
bewustzijn, een foute voorstelling van de 
realiteit. Terwijl voor mij de manier waarop 
we naar onszelf  kijken, of  naar de dingen die 
we doen, in de eerste plaats verbonden is met 
een specifieke taal of  discours, waarmee 
tevens bepaalde instrumenten of  technolo-
gieën overeenstemmen om bijvoorbeeld met 
jezelf  of  met studenten om te gaan.
T.D.: Je vertrekt nu wel vanuit een heel klas-
sieke interpretatie van het ideologiebegrip… 
Mijn probleem met Foucault is dat de poli-
tiek in zijn analyses soms verdwijnt en dat 
het enkel nog over machtstechnieken gaat, 
die ontstaan zonder een koppeling met poli-
tieke macht of  met politieke subjecten zoals 
een partij. Terwijl het neoliberalisme duide-
lijk ook een politiek verhaal is. Die ideologie 
is op een bepaald moment ontstaan. Via 
denktanks en departementen economie zijn 
er netwerken gecreëerd met het oog op ideo-
logische hegemonie. Als in de jaren zeventig 
een economische crisis uitbreekt en de wel-
vaartsstaat in het slop raakt, hebben de 
neoliberalen een gedetailleerd recept klaar-
liggen. 
Willem Schinkel: Ik denk dat de politieke 
dimensie ook wel te vinden is bij Foucault. 
Uiteindelijk gaat het bij bestuurlijkheid om 
een manier van besturen van het zelf, de 
ander én de staat. Het neoliberalisme kali-
breert het zelf  als een soort van onderne-
mer en verwerpt tegelijk de klassieke libera-
le idee dat de staat zo klein mogelijk moet 
zijn. Bijgevolg is er vandaag niet per se spra-
ke van een terugtrekking van de overheid, 
maar van een herijking van de staat. De 
staat creëert en bewaakt de voorwaarden 
van een vrije markt en oefent meer of  min-
der repressie uit op mensen die niet voldoen 
aan het ideaalbeeld van de neoliberale bur-
ger. Overigens mag je niet vergeten dat ook 
links op dat vlak de neoliberale kar mee 
heeft getrokken, al dan niet onder de vlag 
van ‘de derde weg’. Het neoliberale project 
wil juist het traditionele links-rechtsonder-
scheid omploegen, precies omdat het een 
depolitiserende inslag heeft. Het zegt dat er 
geen fundamenteel alternatief  is, en dus dat 
‘ideologie niet echt meer nodig’ is. Vandaar 
de door iedereen gedeelde vanzelfsprekend-
heid dat politiek gaat over het technocra-
tisch oplossen van problemen. 
R.L.: Hoe zie jij dat neoliberalisme dan door-
werken op het individuele niveau?
W.S.: Daar heb je heel sterk de idee dat we 
onszelf  dienen te beschouwen als een pro-
ject dat zich moet ontwikkelen en waarin 
we inderdaad behoren te investeren. Maar 
anderzijds is dat een bestuur via vrijheid, 
wat cruciaal is voor het neoliberalisme. 
Inhoudelijk is het neoliberale subject volle-
dig leeg en klaar om met allerlei momenta-
ne substanties te worden opgevuld, door 
consumptie of  wat dan ook. Het gaat om 
een permanent flexibel subject dat iedere 
keer weer iets anders moet kunnen of  zijn. 
Je moet bijvoorbeeld een leven lang leren; je 
kunt niet vier jaar naar de universiteit gaan 
en het dan allemaal weten. 
T.D.: Maar die marktgerichtheid blijft toch 
ook cruciaal, waardoor het neoliberalisme 
depolitisering met de-democratisering com-
bineert. Je observeert in het politieke spre-
ken vaak een verschuiving van het principe 
van volkssoevereiniteit naar wat je bijna een 
vorm van marktsoevereiniteit zou kunnen 
noemen. Soms gebeurt dat heel expliciet: 
‘We weten dat de meeste mensen dit niet wil-
len, maar de markten dwingen ons tot deze 
maatregelen.’ Dat is de-democratisering, 
een uitschakeling van het democratische 
discours. In de manier waarop Griekenland 
door Europa werd behandeld, gebeurde dat 
voortdurend, maar de hele Europese bezui-
nigingspolitiek baadt in deze sfeer, wat een 
enorm probleem is. 
W.S.: Angela Merkel spreekt van de ‘markt-
conforme democratie’, dat zegt alles. De 
socioloog Wolfgang Streeck heeft het in dit 

verband over het verschil tussen het staats-
volk en het marktvolk. Dat het primaat bij 
het tweede is komen te liggen, heeft veel te 
maken met de daadwerkelijke binding door 
schuld, die maakt dat mensen moeilijk in 
verzet komen. Bij publieke schuld zie je dan 
weer hoe sterk de veronderstelling geldt dat 
al het geld in principe privaat is. Daarom 
moet geld dat aan publieke instellingen, 
kunst of  wetenschap wordt besteed, naar de 
private sector terugkeren, uiteraard met 
een meerwaarde, een ‘rente’. Dat is een heel 
bizar idee omdat al het geld uiteindelijk 
publiek is. De lender of  last resort is immers 
een publieke autoriteit die de waarde van 
geld garandeert. In de manier waarop thans 
geld wordt gecreëerd, werkt de premisse dat 
geld ‘privaat’ is niet louter discursief, maar 
ook feitelijk door. Thans creëren banken 
geld via private schulden: ze wachten niet 
tot ze geld binnenkrijgen om dat dan uit te 
lenen. Telkens iemand een lening krijgt, 
wordt er dus geld gecreëerd. Tegelijkertijd 
vindt er zogeheten quantitative easing plaats: 
de ECB en de FED in Amerika pompen mil-
jarden euro’s en dollars in de banken. Dat 
geld wordt publiek gecreëerd, maar omdat 
het naar de banken gaat, precies in de hoop 
dat het uitgeleend wordt, volgt meteen een 
vertaalslag richting private schuld. Daar-
door zullen banken straks te grote schulden 
hebben, zodat weer met publiek geld moet 
worden tussengekomen. De noties van 
publiek en privaat lopen hier dus volstrekt 
door elkaar. De definitie van geld of  van 
schuld is een soort amalgaam van publiek 
en privaat. 
T.D.: Een vraag die ik mezelf  vaak stel, is of  
we nog wel in neoliberale tijden leven. Met 
iemand als Trump krijg je een openlijke 
vorm van crony capitalism waarin kapitaal 
en politiek sterk met elkaar verweven zijn. 
Of  neem de enorme machtsconcentratie 
qua data of  kennis bij spelers als Google, 
Amazon…
W.S.: Als het bij neoliberalisme om een con-
centratie van klassemacht gaat, dan is het 
juist niet voorbij. Hetzelfde als je het defini-
eert in termen van een steeds verdere mone-
tarisering van het dagelijks leven. Wie een 
smartphone bezit, verricht de hele tijd gra-
tis arbeid door data aan te leveren. 
T.D.: Akkoord, maar tegelijk nemen de grote 
wereldspelers niet eens meer de moeite om 
te verbergen dat hun monopoliepositie niets 
met een vrije markt heeft te maken of  dat ze 
nationale overheden kunnen dwingen om 
belastingvoordelen te verlenen.

Solidariteit

R.L.: De basisidee waarop Willem lijkt te zin-
spelen is dat we meer en meer neigen naar 
een de-differentiatie van politiek en econo-
mie. Enerzijds krijg je daardoor de bekende 
draaideurpolitiek, waarbij ex-politici het 
zakenleven ingaan en datzelfde zakenleven 
via ex-lobbyisten of  kabinetsleden een ster-
ke greep op overheden heeft; anderzijds 
leveren global players als Google of  Facebook 
in het digitale tijdperk diensten die je bin-
nen een klassiek perspectief  als publiek zou 
beschouwen, maar die nu volledig gepriva-
tiseerd zijn. Dat je bijvoorbeeld op een 
gestructureerde manier informatie bij 
elkaar moet kunnen surfen, is in digitale tij-
den een algemeen belang – maar het is dus 
Google dat deze dienst wereldwijd op private 
basis verleent.
T.D.: Die bedrijven zijn tegelijk een mooi 
voorbeeld van de hedendaagse enclosure of  
the commons. Eigenlijk krijg je een volledige 
privatisering van menselijke communicatie. 
Bedrijven eigenen zich letterlijk alle data toe 
die je produceert, om ze vervolgens te ver-
handelen. We staren ons daarbij te veel 
blind op Facebook of  Twitter, want het ware 
gevecht vindt plaats in de industriële con-
text. Er worden bijvoorbeeld veel digitale 
platformen gecreëerd binnen bedrijven, 
maar door wie worden die vandaag vooral 
aangeleverd? Door Amazon. De data op die 
platformen vloeien bovendien terug naar 
bedrijven als Amazon, wat voor een enorme 
monopolievorming zorgt. Het blijft neolibe-
ralisme, maar met een nieuwe enclosure-
beweging erbovenop.
W.S.: Enclosure is eigenlijk een dubbele 
term. Omwille van de monetarisering van 
participatie werpen Facebook en Google 
juist géén barrières op. Ze bewerkstelligen 
enclosure net via openness.
J.M.: Ik begrijp die monetarisering, althans 
binnen het onderwijs, zoals gezegd ook als 

een soort kapitalisering, in de brede beteke-
nis van het woord. Niet alleen wordt alles 
kapitaal in de letterlijke zin dat je er geld 
mee kan verdienen. We denken ook over 
onszelf  en over wat we doen in termen van 
een kapitaal dat op een of  andere manier 
een soort meerwaarde tot stand moet bren-
gen. En dat is toch niet enkel een gevolg van 
een machtsgreep door één groep, maar 
hangt samen met heel verschillende logica’s 
en discours. Je kan het bijvoorbeeld niet los 
zien van het discours dat allerlei alternatie-
ve bewegingen tijdens de jaren zeventig 
hebben ontwikkeld over persoonlijke ont-
plooiing, authenticiteit, creativiteit… Die 
termen pasten toen binnen een contestatie, 
maar werden ondertussen gemeengoed en 
hebben tegelijk een andere betekenis gekre-
gen. Dat kan je niet op het conto schrijven 
van één machtige groep. Naast de economie 
heeft bijvoorbeeld de psychologie in deze 
ontwikkeling een grotere rol gespeeld dan 
vaak wordt gedacht. 
T.D.: Daar kan je toch ook een meer econo-
misch verhaal over vertellen, zoals binnen 
het Italiaanse autonoom marxisme gebeurt. 
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig 
kwam er steeds meer kritiek op het fordisti-
sche model, waarbinnen arbeid gebaseerd is 
op discipline, het onderdrukken van het 
individu, het onder controle houden van 
communicatie. De groep die daartegen 
rebelleerde, zeg maar die van Mei ‘68, werd 
de avant-garde van een nieuw type van 
postfordistisch kapitalisme, met een nieuw 
arbeidsethos dat draait rond flexibiliteit, 
communicatie, zelfontplooiing door 
arbeid… De vroegere onderdrukking van de 
individualiteit heeft plaatsgemaakt voor een 
bijna totale mobilisatie van de persoonlijk-
heid in het arbeidsproces. 
W.S.: Dat individualiserende discours en de 
bijhorende noties van creativiteit en derge-
lijke zijn volgens mij gekoppeld aan de druk 
op de publieke uitgaven van overheden die 
tijdens de jaren zeventig is ontstaan. Onder 
meer de teruglopende belastinginkomsten 
zorgden ervoor dat publieke gelden onder 
druk kwamen te staan, wat resulteerde in 
meer accounting van overheidsuitgaven 
binnen de wetenschap, de kunst, de zorgsec-
tor… En accounting heeft uiteindelijk klein-
ste eenheden nodig die liefst telbaar zijn. 
Daarom wordt het onderwijs van mijn kin-
deren in termen van individuele skills gedefi-
nieerd, die bij elkaar opgeteld een opleiding 
vormen. Tegelijk is die benadering direct 
gekoppeld aan het al genoemde ‘besturen 
door vrijheid’. Jij bent verantwoordelijk of  
accountable voor de skills die je verwerft in de 
loop van je individuele onderwijstraject.
T.D.: Die individualisering was en is ten dele 
ook een bewuste machtsstrategie. Op de 
werkvloer zie je een complete fragmente-
ring of  versplintering van het arbeidspro-
ces, waarbij individuen tegen elkaar wor-
den uitgespeeld als concurrenten, wat een 
disciplinerend effect heeft. Dat speelt niet 
enkel binnen de zogeheten creatieve econo-
mie. Bij de grote bedrijven in de Antwerpse 
haven bijvoorbeeld werkt eveneens een sub-
stantieel aantal mensen als freelancers. In 
de jaren vijftig of  zestig creëerde de door-
sneefabriekssituatie een solidaire gemeen-
schap met een zekere machtspositie. Binnen 
het thans dominant wordende model van 
freelancearbeid heb je daarentegen indivi-
duele micro-ondernemingen die met elkaar 
concurreren en elkaar zo in een houdgreep 
houden. In combinatie met het proces van 
globalisering kunnen we ons daardoor nog 
maar moeilijk vormen van gemeenschappe-
lijkheid inbeelden. Hedendaagse protestbe-
wegingen als Occupy proberen met vallen en 
opstaan – en vooral vallen – nieuwe manie-
ren van gemeenschappelijkheid te creëren. 
Mensen komen samen op een plein en 
pogen een soort van demos te scheppen die 
we eigenlijk verloren zijn, en die dan ook 
weer snel versplintert. 
T.H.: Het interessante daaraan is de fysieke rol 
van de plek, naar analogie met de arbeidsplek 
of  de wijk. In een recent onderzoek gaat 
DieGem (Diversiteit en Gemeenschaps-
vorming) na hoe we solidariteit kunnen 
herdefiniëren. De onderzoekers zijn op zoek 
gegaan naar de kleinst mogelijke vormen 
van solidariteit en kwamen uit bij gemeen-
schappelijke plekken, gaande van de 
arbeidsvloer en de wijk – nog altijd – tot een 
woongemeenschap. Solidariteit of  de idee 
van gemeenschappelijk belang moet je van 
daaruit opbouwen, gekoppeld aan de idee 
van de natiestaat als herverdelend solidari-
teitsmechanisme. Vanuit een plek die 
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gemeenschappelijk is, komen ook gemeen-
schappelijke verlangens, gemeenschappe-
lijke eisen naar boven. Dat gaat gepaard met 
discussie en zo deels ook met het heruitvin-
den van wat democratie is, namelijk in dia-
loog gaan met elkaar en met mensen die 
anders denken dan jezelf. 
W.S.: Ik ga even vervelend zijn. Jij zegt dat 
gemeenschappen binnen het kapitalisme 
versplinteren, wat een traditioneel verhaal 
is. En je stelt ook dat we meer moeten com-
municeren. Maar dat is eveneens een heel 
kapitalistisch verhaal. 
T.H.: Nee, ik zeg dat we naar nieuwe manie-
ren van gemeenschappelijkheid of  solidari-
teit moeten zoeken en dat het bij het afbake-
nen van het algemeen belang belangrijk is 
om te praten met mensen die niet zoals wij 
zijn. Vandaar het belang van de publieke 
ruimte in een stad.
W.S.: Ja, maar dan gaat het ook over uiteen-
lopende schaalniveaus. Er bestaat een ver-
schil tussen het publieke belang en de 
publieke ruimte in een stad. Publiek belang 
is in een massamaatschappij tamelijk ano-
niem, wat ik eigenlijk wel prima vind. Ik 
hoef  echt niet met iedereen een gesprek te 
hebben als we met vijftien of  twintig mil-
joen mensen samenleven. We moeten daar-
om het publieke belang zo kunnen definië-
ren en organiseren dat onze solidariteit via 
anonimiteit vorm krijgt. Dat hebben we ook 
een tijdlang gedaan en dat ging best goed. 
En daarbij hadden we niet eerst gemeen-
schappen die vervolgens verloren gingen. Je 
moet veeleer kijken naar de verschillende 
kapitalistische regulatieregimes. Dan zie je 
dat de eerdere arbeidersgemeenschappen 
een effect waren van een bepaalde produc-
tievorm en tot op zekere hoogte nuttig 
waren voor het toenmalige fordistisch kapi-
talisme. Het huidige kapitalisme stoelt veel-
eer op de kapitalisering van individuele 
waarden rond creativiteit. 
T.H.: Het valt mij wel op dat we zo sterk van-
uit de natiestaat blijven denken als het over 
solidariteit gaat. Dat kan je toch in vraag 
stellen, ook al omdat de natiestaat een jong 
begrip is.
R.L.: Die natiestaat heeft aan het kapitalis-
me wel een georganiseerde vorm gegeven 

en ze heeft de anonieme solidariteit die 
Willem aanhaalt via een hele reeks – inder-
daad vaak corporatistische – mechanismen 
geïnstitutionaliseerd, wat zijn voorgaande 
niet heeft gekend in de wereldgeschiedenis. 
W.S.: Ja, en evengoed heeft de natiestaat 
zonder voorgaande op grote schaal de 
democratie gelegitimeerd. 
T.D.: Die sociale en politieke evenwichten 
binnen de natiestaat hadden ook te maken 
met globale machtsverhoudingen en niet 
enkel met de natiestaat op zich. Je had een 
relatief  gesloten intraraciale economie, er 
was bijvoorbeeld een ijzeren gordijn… Thans 
is de natiestaat veeleer een manier om glo-
bale ongelijkheden in stand te houden. We 
kennen allemaal de vluchtelingenproblema-
tiek, de problematiek van grenzen. Ergens 
zouden we dus wel afstand moeten nemen 
van het idee van een afgegrensde natiestaat 
met een min of  meer homogene cultuur.
W.S.: Het nationalisme was tijdens de 
negentiende eeuw wel een extreem interna-
tionaal en ontzettend creatief  fenomeen. 
Het riep immers iets in het leven wat hele-
maal niet bestond. In 1850 sprak bijvoor-
beeld tachtig procent van de Fransen geen 
Frans; het Franse nationalisme moest dus 
enorm veel werk verzetten. Dat deed het op 
erg gewelddadige wijze, maar ergens blijft 
het ook inspirerend. Nationalisme is een 
vorm van solidariteit waarvan de successen 
niet zomaar weggegooid moeten worden 
met de nare kanten ervan. De gecreëerde 
solidariteit was exclusief, en toch kan ze als 
voorbeeld dienen om opnieuw solidariteit 
tot stand te brengen. Het is belangrijk om 
ons het nationalisme toe te eigenen en het 
niet helemaal aan rechts over te laten.
R.L.: Het succes van het nationalisme hangt 
ook samen met het feit dat het erin geslaagd 
is om voormoderne vormen van solidariteit, 
in het bijzonder familiale, te integreren. Ik 
ben solidair binnen de natiestaat omdat ik 
via bijdragen het pensioen van mijn vader 
mee betaal. En mijn vader heeft ervoor 
gezorgd dat ik onderwijs kon volgen. Binnen 
het kader van de natiestaat lopen dus vor-
men van micro- en macrosolidariteit, en 
ook van voormoderne en moderne solidari-
teit, door elkaar. 

T.H.: Die solidariteitsmechanismen zijn niet 
inherent aan de natiestaat. Bismarck heeft 
ze in Duitsland voornamelijk na druk van 
onderuit ingevoerd. Het is altijd ook een 
gevecht om rechten geweest, bijvoorbeeld 
om de afschaffing van het cijnskiesrecht, 
om de uitbreiding van het zogezegd alge-
meen stemrecht naar vrouwen, om de defi-
niëring van sociale rechten… Het is dus niet 
zo dat de natiestaat als het ware vanzelf  en 
op natuurlijke wijze de behoeder is van alle 
rechten. En thans weten we ook dat het in 
stand houden en blijven voeden van de soci-
ale verzorgingsstaat verbonden is met de 
idee van permanente economische groei, 
terwijl je dat onmogelijk vol kan houden. 
Ook dat is een crisis waar we nu mee wor-
den geconfronteerd: die economische groei 
kan niet eeuwig blijven duren, want ze gaat 
gepaard met een ecologische kost die tot nu 
nooit in rekening is gebracht.
T.D.: Een ander onderbelicht aspect is het 
verband tussen het ontstaan van het indus-
trieel kapitalisme, de enclosures of  the com-
mons en het beperken van de bewegingsvrij-
heid van mensen binnen het kader van de 
natiestaat. Sommige mensen mogen zich 
vrij bewegen, anderen zijn aan grenzen 
gebonden. In die zin heeft de natiestaat ook 
een bijzonder donkere kant: soevereine 
machtsuitoefening is altijd gepaard gegaan 
met zware vormen van uitsluiting en onder-
drukking.
W.S.: Klopt, maar we zitten nu eenmaal met 
natiestaten en hun potentieel, dat thans 
politiek is bezet. Het blijft ontzettend belang-
rijk om dat niveau van de natiestaat terug te 
pakken, waarbij we ook gebruik dienen te 
maken van de solidariteit die de natiestaat, 
met al haar nare effecten, juist mogelijk 
heeft gemaakt. Het is ook dé les van het 
populisme. Het enige wat populisten bindt, 
is dat nationalisme. Dat zorgt blijkbaar voor 
een affect waar mensen nog de straat voor 
willen opgaan of  waarvoor ze nog op een 
andere partij willen gaan stemmen. Het 
nationalisme leeft overal, alleen wordt het 
nu voornamelijk regressief  en reactionair 
ingevuld. Terwijl het wel degelijk de poten-
tie van een andere politiek inhoudt. De 
natiestaat is voorts belangrijk omdat je een 
hoger schaalniveau nodig hebt. Ik heb heel 
veel sympathie voor bottom-updemocratie 
in allerlei vormen, maar zodra je met meer 
dan enkele honderdduizenden mensen 
bent, volstaat dat niet meer. We moeten het 
niveau van de natiestaat dus terug claimen 
van het populisme en van de neoliberale 
kaste die het thans bezet. De natiestaat blijft 
onze beste ingang als we het publieke belang 
willen definiëren op een manier die sterk 
genoeg kan zijn om met anonimiteit om te 
gaan. 
R.L.: In elk geval lijkt het mij dat je een ‘wij’ 
dient af  te lijnen waarvoor een overheid 
werkt, zo niet wordt het moeilijk om het 
publieke belang of  het algemene karakter 
van die overheid, of  van instellingen die 
werken met overheidsgeld, te definiëren. 

Gedeelde grond

J.M.: Gewoon een vraag vanuit het onder-
wijs en het onderzoek: wie is het ‘wij’ waar 
de universiteit zich op richt? Kan je dat ook 
verbinden met een soort van nationaal pro-
ject?
R.L.: Dat is ook de centrale vraag in de dis-
cussie over de verengelsing van het hoger 
onderwijs die in Vlaanderen af  en toe de kop 
opsteekt. Vlaams-nationalisten zijn daar 
koele minnaars van, waardoor de verengel-
sing bijlange niet zo ver staat als in Nederland. 
Zelf  kan ik er overigens niet omheen dat ik 
voornamelijk aan Vlamingen lesgeef, al zal 
dat in de computer- of  ingenieursweten-
schappen misschien anders liggen. 
J.M.: Maar je zou juist kunnen zeggen, in de 
lijn van wat Willem net zei over de con-
structie van de Franse natie via de taal, dat 
wij aan de universiteiten een nieuw soort 
Engels aan het maken zijn. Wij spreken 
geen native English, maar iets dat we samen 
construeren en waarmee misschien een 
soort ‘wij’ overeenstemt of  kan worden 
gevormd. Kan je dat hoger onderwijs dus 
nog wel nationaal duiden? Tegelijk zie ik in 
dat er op dat nationale niveau een potenti-
eel aanwezig is en dat we iets kunnen leren 
van de manier waarop daar een specifiek 
soort solidariteit gecreëerd is en gereprodu-
ceerd wordt. 
W.S.: Een links nationalisme installeert een 
solidariteit op basis van het delen van 

grond. Dat is een heel ecologisch principe. 
Het is evenwel nog maar de vraag welke 
grond wij delen en waar de grenzen ervan 
liggen. Voor mij hoeven die niet met de 
grenzen van Nederland, Duitsland, België 
of  Frankrijk samen te vallen. Het gaat erom 
dat mensen beseffen dat die grond relatio-
neel is en dat ze zich verantwoordelijk voe-
len voor die gedeelde grond. In de tijd van 
het antropoceen is het onzin om de grond in 
stukken te verdelen en die los van elkaar te 
beschouwen. Dat is de traditionele idee van 
nationalisme: natiestaten zijn afgebakende 
territoria. Als je dat weet te doorbreken, cre-
eer je meteen ook een opening naar een veel 
bredere solidariteit, alleen sluit die wel aan 
bij een semantiek en een repertoire die 
thans door het rechts-populisme worden 
gedomineerd.
T.D.: Eigenlijk geloof  ik niet dat het per se de 
natie of  de taal is die eenheid creëert, maar 
wel het conflict waarin je verwikkeld bent. 
In lijn met wat Claude Lefort schrijft, wordt 
de eenheid binnen een democratie net 
gecreëerd door de gezamenlijke verdeeld-
heid met elkaar. Je discussieert met elkaar 
en over gemeenschappelijke kwesties, op 
een manier die min of  meer gereguleerd is 
door procedures, maar niet door de natie. 
R.L.: Aansluitend bij Benedict Andersons 
notie van de natie als verbeelde gemeen-
schap kan je die juist opvatten als een fictief  
kader dat toelaat om ‘wij’ te zeggen.
T.D.: Je hebt enkel een ‘wij’ via het aanhou-
dende debat over wie dat ‘wij’ is, dat op zijn 
beurt berust op de onmogelijkheid van een 
reëel of  substantieel wij. Daarom heeft het 
‘wij’ van de natiestaat nooit bestaan. Wat 
was of  is bijvoorbeeld het ‘wij’ van de 
Verenigde Staten? Een natiestaat wordt 
altijd verdeeld door conflict en onderdruk-
king, door groepen die strijden om er deel 
van uit te kunnen maken. Dat zorgt voor 
een gemeenschappelijke politieke ruimte, 
niet ook voor een natie.
W.S.: Die natie is inderdaad contrafactisch, 
maar ook altijd toe te eigenen door strijd en 
mobiliseerbaar met reële gevolgen. 
Solidariteit geschoeid op een soort van nati-
onalisme is daarom geen verloren zaak, net 
zoals we de politieke instituties die we nu 
hebben niet moeten laten zitten. Mensen die 
het transitiedenken onderschrijven, zien 
dat vaak anders en benadrukken de nood-
zaak om direct en lokaal aan de slag te gaan. 
Ik vind dat ook belangrijk, maar ik zal daar-
naast altijd benadrukken dat we het 
bestaande politieke schaalniveau moeten 
terugpakken.
T.D.: Ja, maar bij veel mensen is er een zeke-
re tweestrijd. Want in hoeverre kan je die 
bestaande instituties nog vertrouwen? Veel 
mensen willen die daarom zelfs niet meer 
veroveren, wat strategisch wellicht niet de 
verstandigste keuze is. Maar er leeft wel een 
grote weerzin, zowel ter linker- als ter rech-
terzijde, tegenover het traditionele apparaat 
van de representatieve democratie. Dat 
heeft mij bijvoorbeeld heel sterk getroffen 
toen ik vorig jaar in Parijs het Nuit debout-
protest bijwoonde. Bij veel van de jonge 
deelnemers, ook linkse mensen, observeer-
de ik niet alleen een totale afkeer van de 
instituties die eigen zijn aan de representa-
tieve democratie, maar ook van de wel-
vaartsstaat, de vakbonden… Die afwijzing 
gaat samen met de idee dat je het hele sys-
teem eerst volledig moet afbreken en dan 
pas kan beginnen herop te bouwen. Het is 
een vorm van ultrapolitiek die tegelijk ont-
zettend depolitiserend werkt. 
W.S.: Tegelijk blijft de staatsmacht een enorm 
sterke factor in alles wat we nu bespreken. 
Met het opgeven van dat staatsniveau, wor-
den ook alternatieven op de andere schaal-
niveaus bijna tot helemaal onmogelijk. Forget 
it als je niet ook die staat terugpakt.
T.D.: Maar wat als blijkt dat ook het verove-
ren van de staat eigenlijk niet veel uitmaakt? 
Is dat niet de les van Griekenland? Als mor-
gen een radicaal-linkse partij met een abso-
lute meerderheid aan de macht komt in 
België, zal er niks veranderen. We zitten in 
een globale machtsconstellatie waarbinnen 
nationale staten nog heel weinig zeggen-
schap hebben, behalve misschien grote 
natiestaten als de VS, het Verenigd 
Koninkrijk, Rusland, China… 
W.S.: Deze diagnose lijkt mij iets te makke-
lijk. Tenslotte heeft het grootste deel van 
onze handel een regionaal en geen mondi-
aal karakter, en vindt die binnen Europa 
plaats. Tegelijk klopt het dat de macht van 
staten wordt beperkt door financiële mark-
ten en door schuldwerking. Juist daarom 
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moet je je eigen munt kunnen controleren. 
Zo niet ben je in Europa machteloos en com-
manderen daarbinnen de noordelijke staten 
de zuidelijke.
T.H.: Wat ik een interessant begin vind, ook 
al zal veel ervan mislukken, zijn coalities 

binnen en van steden. Kijk naar wat er in 
Barcelona of  in Grenoble is gebeurd: daar 
heeft de bevolking de politiek opnieuw in 
handen genomen en probeert ze een 
gemeenschappelijk project uit te bouwen op 
stedelijk niveau. Dat gebeurt echter niet 

enkel binnen de muren van de stad, want 
men werkt tegelijkertijd samen met andere 
steden. De sterkste beweging ter bestrijding 
van de klimaatopwarming is op dit moment 
bijvoorbeeld een alliantie van steden die 
heel verschillende krachten van verande-
ring bundelt. Die alliantie heeft onder meer 
een belangrijke economische kracht. Er 
nemen immers ook burgemeesters van 
wereldsteden aan deel, steden waar even-
veel mensen wonen als in België. De stede-
lijke schaal is ook voor heel veel mensen 
behapbaar: ze vormt een kader waarbinnen 
die gedesillusioneerde jongeren van daar-
net concreet aan de slag kunnen gaan. 
Daarnaast denk ik dat je ook op nationaal 
niveau een ander mechanisme nodig hebt 
dat van onderuit wordt opgebouwd, wat 
natuurlijk tijd nodig heeft. Politieke verte-
genwoordiging kan niet meer alleen via 
partijen lopen. Dat is het interessante aan 
de lopende experimenten in deliberatieve 
democratie.
W.S.: Akkoord, maar het kapitalisme heeft 
finaal ook een back-up nodig. En dat is 
fysiek geweld, dat is staatsmacht. Dat 
mogen we onder geen beding vergeten. Die 
macht en dat geweld vallen nooit helemaal 
te assimileren door het kapitalistisch sys-
teem. 
T.H.: Inderdaad, daarom heb ik ook al veel 
discussies gehad met transitiemensen die ik 
in feite totaal onpolitiek vind. Zij zijn 
gewoon heel blij met hun tuin. En dan denk 
ik: ‘neen, dit is je terugtrekken en overge-
ven’. Soms is dat dan weer niet het hele ver-
haal en kunnen verschillende niveaus of  
handelswijzen op elkaar inhaken. 
W.S.: Zelf  wil ik in Nederland activisten die 
voor verschillende issues vechten, met 
elkaar verbinden door na te gaan waar ze 
elkaar overlappen. Een heel scala aan 
publieke belangen en activistische streef-
doelen staat onder druk. Om dat tegen te 
gaan, moet je zoeken naar equivalenties, 
zoals Ernesto Laclau dat bepleit in zijn diag-
nose van hegemoniepolitiek. Naast het 
terugpakken van de staat, is het dus belang-
rijk om coalities tussen bijvoorbeeld de anti-
racisme- en de klimaatactivisten te smeden.
T.H.: In Vlaanderen werkt Hart boven hard 
daaraan.
T.D.: Ik ben ergens ook wel hoopvol. Je krijgt 
hoe langer hoe meer jongere mensen, voor-
al binnen steden, die in een hyperdiverse 
omgeving zijn opgegroeid en zelfs niet meer 
snappen waar het culturele neoconserva-
tisme ook maar over gaat. Tegelijk is er een 
eerste kristallisering van wat misschien een 
nieuw links project kan zijn. Dan gaat het 
over experimenten met participatieve en 
directe democratie all over the world, over de 
commons-beweging, over een nieuw ecolo-
gisch bewustzijn… Tegelijk zijn er de discus-
sies over het basisinkomen of  arbeidsduur-
vermindering. Al die zaken kunnen zich 
uitkristalliseren in een nieuw links pro-
gramma en een nieuwe linkse beweging. 
Dat kan snel gaan…
W.S.: Als iemand met charisma dat weet te 
bundelen, kan het inderdaad plots heel 
hard gaan lopen. Maar we mogen ook nooit 
vergeten dat er altijd veel meer mogelijk is. 
Al die dingen waar we het al over hadden, 
bestonden eerst niet en zijn dan mogelijk 
geworden dankzij een creatieve, vaak ook 
gewelddadige verbeelding. Als we dat nege-
ren, eindig je eigenlijk met niks. Uiteindelijk 
is ook dat schijnbaar heel stevige bouwwerk 
van democratie en kapitalisme op allerhan-
de contrafactische ficties gebouwd. Ook 
daar zit een werk van verbeelding in dat we 
wel degelijk voor iets anders en beters kun-
nen mobiliseren.
T.D.: Een van de redenen waarom het neoli-
beralisme blijft winnen, is juist dat een 
andere sociaaleconomische orde historisch 
onvoorstelbaar lijkt te zijn geworden. 
Hoewel het bestaande communisme heeft 
gefaald, versterkte het op het niveau van 
het imaginaire de idee dat een andere orde 
mogelijk was. Ook de sociaaldemocraten 
refereerden daaraan, alleen waren zij refor-
misten en geen revolutionairen. Eens die 
idee van een mogelijke andere orde wegvalt, 
krijg je een enorme crisis in de sociale ver-
beelding.
W.S.: Fredric Jameson zegt dat het tegen-
woordig makkelijker is om zich het einde 
van de wereld voor te stellen dan het einde 
van het kapitalisme.
T.H.: Tegelijkertijd is dat een heel westerse 
visie. Ten tijde van die zogenaamde twee 
wereldblokken zijn er altijd veel alternatieve 
economieën blijven bestaan, die er ook nu 

nog altijd zijn, maar die we meestal gewoon 
niet erkennen als reële economieën. Het 
idee van een economie gebaseerd op com-
mons bijvoorbeeld is nooit helemaal verdwe-
nen. Daarnaast is er de factor tijd. Door de 
klimaatverandering en alle andere ecologi-
sche crisissen is de tijdsdruk om te verande-
ren nog nooit zo groot geweest. Ook al is dat 
geen optimistische noot, het vormt een niet 
te onderschatten factor bij het uittekenen 
van en mobiliseren voor een alternatief  pro-
ject. 
J.M.: Als het over het bedenken van andere 
toekomstscenario’s gaat, komen ook de eer-
der technologische milieus in aanmerking… 
Daarbij speelt vaak een transnationale 
schaal. Denk binnen de context van het 
onderwijs bijvoorbeeld aan de MOOC’s of  
massive open online courses. Deels hebben die 
initiatieven een corporate karakter, maar er 
zijn ook ‘tegenbezettingen’ als Linux of  de 
opensourcebeweging. Voor mij zouden die 
mee de inzet moeten vormen van een 
publiek debat. Als we blijven zeggen dat het 
onderwijs een emanciperende betekenis 
heeft, dan kunnen wij niet accepteren dat 
Google zijn algoritmes niet op tafel legt. 
Want het onderwijs is er eigenlijk om ons in 
staat te stellen ons te verhouden tot datgene 
wat ons leven bepaalt. En wat vandaag ons 
leven ongelofelijk bepaalt, is Google. 
T.D.: Sommige linkse denkers, zoals Paul 
Mason, poneren dat de digitale mogelijkhe-
den de potentie scheppen om bijvoorbeeld 
voor de eerste keer een geslaagde planeco-
nomie te organiseren. De idee van een cen-
traal geleide planeconomie liep voorheen 
immers stuk op een gebrek aan accurate 
informatie over wat de mensen wilden en 
wat er kon worden geproduceerd. 
T.H.: Dat is toch ook een sterk onpolitieke 
benadering.
T.D.: Ja en nee, Mason en anderen zien het 
als een mogelijkheid om een systeem te 
organiseren dat efficiënter en beter is dan 
het kapitalisme.
W.S.: De geschiedenis van internet spreekt 
tot nog toe niet in hun voordeel.
T.D.: Internet is begonnen als een vrije liber-
taire associatie en is nu volledig gecontro-
leerd en geprivatiseerd via Facebook, apps…
T.H.: Iets vergelijkbaars is gebeurd met de 
deeleconomie. Er is een verschil tussen het 
delen van een auto onder particulieren, en 
het delen van een auto via autodeelbedrij-
ven of  een rit delen via Uber. De evolutie 
gaat van het coöperatieve naar winstgedre-
ven, van winst die geïnvesteerd wordt in een 
gemeenschappelijk project naar private 
winsten, van transparantie naar geheime 
algoritmen.
T.D.: Ja, het mooiste voorbeeld is natuurlijk 
couchsurfing, het idee dat individuen gratis 
ruimtes aan elkaar ter beschikking stellen. 
Airbnb is de complete commercialisering 
daarvan: een bedrijf  komt tussen en ver-
dient daar een hoop geld mee, al is Airbnb 
voorlopig niet ook winstgevend.
T.H.: Couchsurfing als loutere dienst blijft 
een voorbeeld van het soort alternatieve 
praktijken dat in mainstreammedia te wei-
nig aan bod komt, wat de idee dat er geen 
andere orde of  toekomst mogelijk is mee 
bestendigt. Het benoemen en tonen van 
alternatieve praktijken die méé de realiteit 
maken, kan het gevoelen helpen counteren 
van ‘dat kan niet, dat bestaat niet, dat is 
onmogelijk’.
T.D.: Laat ik proberen te synthetiseren met 
de stelling dat je voor een echte tegenstrate-
gie drie sporen nodig hebt. Dat is ten eerste 
wat Tine mooi beschrijft als klein verzet: een 
heel netwerk van grassroots-bewegingen, 
van burgerbewegingen die alternatieve 
praktijken ontwikkelen met een meer of  
minder politieke inslag. Daartoe behoren 
ook actiegroepen, activisten die zaken kun-
nen blokkeren of  de directe democratie 
praktiseren, bewegingen als Black Lives 
Matter… Daarbovenop dien je inderdaad te 
streven naar het veroveren van de staat, 
misschien met een links-populistisch dis-
cours. Gegeven ons electorale systeem heb 
je daarvoor een partij nodig. En ten slotte is 
het ook nodig te werken aan de uitbouw 
van een netwerk van linkse denktanks, aca-
demici, onderzoekers… die alternatieve 
praktijken zowel intellectueel als praktisch 
mee ondersteunen. 

Transcriptie: Wim Lievens
Redactie: Rudi Laermans

Thomas Struth

Paradise 19, Beierse Woud, Duitsland, 1999

Thomas Struth

Paradise 21, Yuquehy, Brazilië, 2001

Thomas Struth

Paradise 2, Pilgrim Sands, Daintree, Australië, 1998
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Herbert Events

Talk: 
Stefaan Vervoort over 
Dan Graham
Models after Sculpture
Zondag 19.03.2017, 14:00 – 15:30

In 1978 ontwikkelde de Amerikaanse kunstenaar-schrij-
ver Dan Graham (°1942) een aantal projecten die ver-
volgens als architectuurmodellen werden gepresenteerd, 
waaronder Alteration to a Suburban House, Clinic for a 
Suburban Site en Video Projection Outside Home.
 In deze lezing wordt de relatie tussen architectuur en 
beeldende kunst in de jaren 1960 en 1970 verkend. Aan 
de hand van Dan Grahams schaalmodellen, architec-
tuurfotografie en vroege teksten over Minimal art wordt 
dieper ingegaan op zijn fascinatie voor architectuur.

Book Launch: 
On Kawara: 1966
Zondag 23.04.2017, 15:00 – 17:00

In 2015 werden Kawara’s date paintings uit 1966 getoond 
in het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. Dat was 
het laatste project waar de in 2014 overleden kunstenaar 
aan meewerkte, in dialoog met curator en samensteller 
van het boek, Tommy Simoens. 
 De publicatie On Kawara: 1966 verschijnt naar aan-
leiding van deze tentoonstelling en spitst zich toe op  
On Kawara’s productie van 1966, een sleuteljaar binnen 
zijn oeuvre en het begin van zijn wereldberoemde date 
paintings. 

De Book Launch gaat vergezeld van een presentatie met 
documenten uit het Archief van Herbert Foundation en 
vindt plaats in de nieuwe archiefruimte in de Raas van 
Gaverestraat 108. 

In samenwerking met Museum Dhondt-Dhaenens.
Meer informatie via www.herbertfoundation.org 

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A, Gent 
t: +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org

Met de steun van: Mediapartners:

Dan Graham, Clinic for a Suburban Site, 1979

Cover boek On Kawara: 1966

Dan Graham, project drawing for Public Space / Two Audiences, 1976
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

• LOSKIJKEN
Tentoonstelling met werk 
van alle kunstenaars van de 
galerie in het kader van de 
presentatie van het postume 
boek ‘Erik Bos: LOSKIJKEN’

t/m 25/03

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

• De Gruyter & Andeweg 
Voebe de Gruyter en Juliaan 
Andeweg 

19/03–21/05

• Ondertussen: Ana Guedes
t/m 19/03

• OpZicht: Stefan Bandalac 
17/03–23/05 

• Ondertussen: Mischa Daams
25/03–14/05

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

• Train your mental eraser, hippie
Manfred Schneider
installaties en werk op papier 
(met catalogus)

26/03–13/05

• Special Collaborations (NL)
Een hommage aan de inmiddels 
overleden kunstenaars uit Nederland 
(en België) met wie wij de afgelopen 
25 jaar direct of indirect hebben 
samengewerkt. Met werk van 
Jef Diederen, Theo Eissens, Ad 
Gerritsen, Karel Appel, Yvan Theys, 
Jan Schoonhoven en Jan Roëde

26/03–13/05

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

• Spring of Drawings, werken op 
papier van figuratie tot abstractie

Stephan van den Burg, Niels 
Janssen, Harry Markusse, Maryanto, 
Romy Muijrers, Marena Seeling, Guy 
Vording, Sigrid van Woudenberg

t/m 26/03

• photography – regarding new reality
Wim Bosch (solo)

01/04–21/05

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

• You Are Here
Manuel Boden, Bruce Conner, Fort, 
Douglas Gordon, Graham Gussin, 
Peter Piller, Susan Philipsz, Volker 
Schreiner, John Smith, Christoph 
Girardet, Matthias Müller

t/m 14/05

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

• Somebody, Nobody, Anyone 
Christoph Girardet & Matthias Müller

t/m 14/05

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

• Drawing Now Paris [stand B1]
Henri Jacobs, Martin Assig, Robbie 
Cornelissen, Marcel van Eeden 

Carreau du Temple Paris
22/03–26/03

• TROPICAL FEALING
Jan Brokof – installatie

02/04–30/04

• LOODS 6
tentoonstelling Galerie Maurits 
van de Laar i.s.m. Torch, Witteveen, 
Brattinga,  Vriend van Bavink, Frozen 
Fountain o.a. Robbie Cornelissen, 
Nare Eloyan, Diederik Gerlach, 
Stan Klamer, Dieter Mammel

KNSM-laan 143 Amsterdam
08/04–16/04

• Christie van der Haak, 
Elmar Trenkwalder: installatie met 
wandpanelen en sculpturen

06/05–11/06 

• Amsterdam Art Fair
Christie van der Haak, 
Elmar Trenkwalder

25/05–29/05

TWELVE TWELVE 
Prinsestraat 53
+31 (0)63/802.03.38
wo 11:00–18.00
do 12:00–20:00
vr–za 11:00–18.00
zo 12:00–17:00
www.twelvetwelve.gallery

# 2 ‘It rains blessings!’
Wycliffe Mundopa, Jeroen Blok & 
Seyran Kirmizitoprak

03/03–26/03

# 3 ‘Forgiven!’
Saskia Tannemaat

01/04–23/04

# 4 Rutger van der Tas
Een Ode aan de Verwarde Man 

28/04–21/05

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

• PP05 – IN ORDE /  
een rationele benadering

Jaap van den Ende (1944, Delft). 
Overzicht van vijf decennia 
schilderen met één benadering 
en onvoorzien resultaat

t/m 16/04

• PP-06 
Zie website voor informatie 

14/05–09/07

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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WIM CUYVERS

Het ‘publieke’ benoemen is erg moeilijk, 
maar het private zo mogelijk nog ingewik-
kelder. Als we willen spreken over het pri-
vate, grijpen we gemakkelijk terug naar de 
jurisprudentie, naar de rechtspraak, naar 
het eigendomsrecht, en stellen we ons de 
vraag: ‘Wat zegt de rechtspraak over het 
private; wat behoort de privépersoon toe en 
wat behoort hem niet toe, wat is hem 
vreemd?’ Als we echter de wetgeving uit 
verschillende historische periodes of  van 
uiteenlopende machtssystemen (politiek, 
religieus enzovoort) bekijken, zien we dat er 
enorme verschillen bestaan en moeten we 
wel constateren dat we niet het private aan 
het benoemen zijn, maar enkel datgene wat 
op één bepaald ogenblik, op één bepaalde 
plaats door de heersende macht als privaat 
geduld en benoemd, of  privaat verklaard 
wordt; maar bij de essentie van het private 
geraken we op die manier niet.
 Om vat te krijgen op wat wezenlijk aan het 
individu zou toebehoren, grijp ik terug naar 
het boek Der Einzige und sein Eigentum, al in 
1844 geschreven door Max Stirner en in 
2012 in het Nederlands vertaald onder de 
titel De enige en zijn eigendom. De ‘enige’ uit 
de titel dient verstaan te worden als ‘ik’; de 
eigendom van dit ‘ik’, van het individu, is 
het private.
 Het eigene, wat we in ons hebben, wat 
van ons is, is het absolute tegendeel van wat 
extern is aan onszelf. De geschiedenis van 
de mensheid is echter samen te vatten als de 
relatie van de mens tot een extern ideaal. 
Eeuwenlang waren dat God of  de goden. De 
Verlichting leek een wezenlijke breuk met 
dat tijdperk tot stand te hebben gebracht, 
maar we vergisten ons, of  beter gezegd, we 
vergissen ons nog steeds: de ‘mens’, de 
‘mensheid’, de ‘menselijkheid’, vormen 
voor het individu of  het ‘ik’ nog altijd een 
extern ideaal. ‘De mens’, de abstracte of  ver-
algemeende mens, is voor het individu even 
vreemd als ‘God’. De universele mens ligt 
even ver buiten het individu als ‘God’. Hij is 
evenzeer een abstractie als ‘God’.
 Ik kan mezelf, en bij uitbreiding het mijne, 
dat wat van mij is, niet buiten mezelf  vin-
den. Dat klinkt als een evidentie, maar het 
blijkt helemaal niet evident te zijn als we 
zien hoe hardnekkig wij het onze steevast 
buiten onszelf  blijven situeren.
 Het is niet het recht dat mij eigendom ver-
leent, dat mij eigenaar maakt, dat het pri-
vate aan mij toekent. Het recht ligt buiten 
mijzelf, is extern, het behoort niet aan mij 
toe. Het recht dat ons door een externe 
macht of  autoriteit verleend wordt, heeft 
niets te maken met het private: het is slechts 
een afspraak, een tijdelijke gunst. Het kan 
op elk ogenblik nietig verklaard of  ingetrok-
ken worden – als er een machtswissel 
plaatsvindt, als de macht omvergeworpen 
wordt, als de macht van strategie wisselt of  
van inzicht verandert. Op al die momenten 
verandert de eigendom van eigenaar. 
Datgene wat vandaag van mij is, maar mor-
gen van iemand anders kan zijn – zelfs zon-
der dat ik het wil – kan niet privaat, kan niet 
echt van mij zijn. Dat wat van mij is, dat wat 
privaat is, is onvervreemdbaar, is eigen aan 
mij.
 Telkens opnieuw worden de zogezegde 
eigendommen van de individuen herver-
deeld, naar de inzichten en de willekeur van 
de heersende macht: de macht verschuift, 
verandert, wordt omvergeworpen, ver-
zwakt, wordt vervangen door een andere 
macht, en die zogenaamde eigendommen 
verschuiven mee, veranderen van eigenaar. 
Het zijn dus geen werkelijke eigendommen, 
maar gebruiksrechten die slechts voor een 
tijdje gelden, zoals een recht van doorgang 
maar voor een bepaalde tijd van kracht is – 
tot opeens iemand de doorgang met prikkel-
draad verspert of  het land waar je over 
mocht rijden omploegt, en er mais op zaait. 
Plots is dat recht verdwenen, houdt het op 
te bestaan. Het is een contradictio in termi-
nis dat er een externe macht zou bestaan 
die ons zou kunnen verlenen, toekennen, 
toewijzen wat ons toebehoort, wat ons 

eigen is. Eigendomsrechten en -plichten zijn 
niet meer dan aan het individu opgelegde 
normen en regels, gevat en geformaliseerd 
in verhalen.
 Wij omgeven eigendom met wetten en 
regels. Soms blijven die eeuwenlang geldig, 
maar net zo goed worden ze van de ene op 
de andere dag gewijzigd of  vervangen. 
Nieuwe wetten worden gestemd, nieuwe 
belastingen geheven. Met andere woorden: 
wat privé was, is het niet langer, het wordt 
genationaliseerd, aan iemand anders toege-
wezen, herverdeeld. Bijgevolg is dit niet het 
private en is het dat nooit geweest.
 Eigendommen (objecten, ruimtes, land, 
goederen) worden veroverd, heroverd. Ze 
worden toegeëigend, in beslag genomen, 
door groepen of  door individuen. Ze kun-
nen in mijn bezit komen, maar nooit gaat 
het over wat van mij is, wat aan mij toebe-
hoort: het gaat steeds om wat wezenlijk niet 
van mij is, om iets wat ik of  de groep waar-
toe ik behoor, gedreven door uiterlijke 
motieven – winst, rijkdom, aanzien… – van 
anderen afneem omdat ik of  mijn groep op 
dat moment sterker is. Als we het over het 
private willen hebben, hebben wij het vaak 
over ‘privatiseren’: het zich toe-eigenen, het 
appropriëren. Daarmee miskennen we wat 
het private is: het is enkel van mij. 
 En neen, het private, wat van mij is, is 
geen nieuw ideaal: er is geen betrachten, 
geen verlangen of  hoop mee gemoeid.
 Het private is enkel wat van mij is. Ik kan 
nalaten om het te onderkennen, door 
mezelf  voortdurend te spiegelen en te rela-
teren aan het uitwendige. Maar ik kan het 
ook enthousiast opleven; ik kan mijn leven 
verdoen, opbranden. De private ruimte, de 
ruimte van mij, mijn ruimte, is mijn lijf, 
mijn lichaam. Het is de ruimte die niet 
onderworpen is aan sociale controle. Het 
private is de ziel, mijn ziel, die perfect samen-
valt met de ruimte van mijn lichaam, die 
niet door allerlei externe bespiegelingen te 
groot gemaakt is voor mijn lichaam, die niet 
wringt in mijn lichaam, maar die mijn 
lichaam is. Mijn ziel kan niet bezoedeld wor-
den door externe prikkels, eisen, schuld, 
zonden, aan mij opgelegd door God en zijn 
afgezanten op aarde: de Kerk, de clerus, de 
priesters… Mijn ziel tracht niet naar een 
hiernamaals, een Hemel, een Nirvana, een 
Akhirah. Mijn ziel kwijnt niet weg in de 
schaduw van de Verlichting. Mijn ziel is wat 
samenvalt met mijn lijf  en wat ik hier en nu 
verschroei, opgebruik. Het mijne, het priva-
te is wat sterfelijk en vergankelijk is aan mij.
 Intermezzo: ‘egoïsme’ en ‘egoïst’ lijken 
wel de ergste scheldwoorden die we kennen; 
het egoïsme beangstigt ons omdat het de 
samenleving, waar we alle hoop en vertrou-
wen op hadden gesteld, ondermijnt. Erger 
nog: de hoop zelf  wordt door het egoïsme en 
de egoïst van de tafel geveegd. Hoop is het 
tegendeel van genot; de egoïst zoekt het 
genot niet, hij ervaart het genot, het genot 
overkomt hem, hij streeft er niet naar – 
mocht hij ernaar streven, dan zou het bui-
ten hemzelf  liggen. Het private – wat mij 
aanbelangt, wat niet gedicteerd wordt door 
het externe, door reclame, door idealen, 
door wetten en plichten die aan mij worden 
opgelegd, door externe verlangens, hoop en 
abstracties – omvat allicht bijzonder weinig 
en is heel beperkt. Waarschijnlijk ligt daar 
de wezenlijke basis van de wijdverbreide 
afkeer van het egoïsme: het is te moeilijk 
voor ons om het externe los te laten, om de 
kleine diamant van ons eigenste zelf  onder 
de lawine van de externe idealen te gaan 
zoeken. Dat is ook wat het denken van Max 
Stirner zo controversieel maakt. Stirner was 
een leven lang bezig met zichzelf  te denken. 
Hij was een ik die over zichzelf  schreef. Wat 
hij deed was denken tegen zichzelf  én schrij-
ven aan zichzelf. Tegen zichzelf: hij zette zich 
door zijn denken buitenspel, plaatste zich-
zelf  buiten de samenleving. Aan zichzelf: in 
zijn schrijven construeerde hij zichzelf. 
Waarschijnlijk is Stirner problematisch 
voor de filosofie omdat hij het denken zelf  in 
vraag stelt. 
 De tegendelen van het publieke en het pri-
vate blijken elkaar te zoeken, elkaar te raken 
in de ruimte. Of  juister nog: we trekken 

Over het private, of  Der Einzige und sein Eigentum van 
Max Stirner cursief  herlezen

   p. 30.  Het goddelijke is Gods zaak, het menselijke is de zaak van ‘de mens’. 
Mijn zaak is het goddelijke noch het menselijke; is niet het ware, het 
goede, het rechtvaardige, het vrije enzovoort, maar alleen het mijne 
en het is geen algemene, maar een – enige zaak, net zoals ik enig ben. 
Voor mijzelf  gaat niets boven mijzelf !

p. 129.  Niet het denken, maar mijn gedachteloosheid of  mijn ik, de ondenk-
bare, onbegrijpelijke bevrijdt mij van de bezetenheid. 

p. 153.  De zedelijkheid verdraagt het egoïsme niet, omdat ze niet mij, maar 
alleen de mens aan mij laat meetellen.

p. 154.  Ik verricht nooit iets menselijks in abstracto, maar altijd iets eigens, 
d.w.z. mijn menselijke daad onderscheidt zich van al het andere 
menselijke en is slechts door dit onderscheid een werkelijke, mij 
toebehorende daad. Het menselijke eraan is een abstractie en als 
dusdanig geest, d.w.z. geabstraheerd wezen.

p. 155.  Fichte spreekt over het ‘absolute’ Ik, ik echter spreek over mezelf, het 
vergankelijke ik. 

p. 155.  Hoe voor de hand liggend is de mening dat mens en ik hetzelfde 
betekenen en toch ziet men bijvoorbeeld aan Feuerbach dat met de 
uitdrukking ‘mens’, het absolute ik, de soort bedoeld wordt en niet het 
vergankelijke, afzonderlijke ik… De mens is slechts een ideaal, de soort 
slechts een gedachte… Ik ben mijn soort, zonder norm, zonder wet, 
zonder voorbeeld en dergelijke.

p. 157.  Mijn macht is mijn eigendom. Mijn macht geeft mij eigendom. Mijn 
macht ben ik zelf  en door haar ben ik mijn eigendom.

p. 159.  Bij rechten vraagt men altijd: ‘Wie of  wat geeft me daartoe het recht?’ 
Antwoord: God, de liefde, de rede, de natuur, de humaniteit enzovoort. 
Nee, slechts je geweld, je macht geeft je het recht (– je rede kan het je 
bijvoorbeeld geven). 

p. 160.  […] waartoe je de macht hebt om het te zijn, daartoe heb je het recht. 
Ik leid alle recht en alle bevoegdheid uit mezelf  af: ik ben tot alles 
gerechtigd, waartoe ik de macht heb.

p. 160.  Ik beslis of  het in mij het juiste is; buiten mijzelf  bestaat geen recht. 
Als het voor mij recht is, dan is het recht.

p. 161.  Ik ben van mening dat ze [de aarde] aan diegene toebehoort, die in 
staat is haar te nemen of  die ze zich niet laat ontnemen of  beroven […] 
Dat is het egoïstische recht, d.w.z. voor mezelf  is dit recht en daarom is 
het recht.

p. 161.  Niet mijn recht verdedig ik tegen hem, maar mijzelf.
p. 165.  De staat oefent ‘macht’ uit, de enkeling mag dit niet. De handelswijze 

van de staat bestaat uit gewelddadigheid en zijn macht noemt hij 
‘recht’; de macht van de enkeling noemt hij ‘misdaad’.

p. 165.  Hoe is dat te veranderen? Alleen doordat ik geen plicht erken, d.w.z. 
mij niet bind of  laat binden. Als ik geen plicht heb, dan ken ik ook 
geen wet.

p. 171.  Laat het recht niet meer vrij rondlopen, trek het in zijn oorsprong, in 
jezelf  terug; dan is het jouw recht en recht is wat voor jou juist is.

Francisco Goya

El tío Paquete, ca. 1819-1820. Collectie Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
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naar de publieke ruimte* om echt onszelf  te 
zijn, om in die niet-geprivatiseerde ruimte 
het private te genieten. Individuen die de 
norm van God, maatschappij en externe 
macht, ook al is het maar voor een ogenblik, 
niet langer (kunnen) accepteren, die voor 
een ogenblik alleen zichzelf  accepteren 
(allicht is het volledige en totale accepteren 
van het mijne onmogelijk omdat de maat-
schappij dat niet duldt) kunnen elkaar 
tegenkomen, ontmoeten in de publieke 
ruimte. Het is in de publieke ruimte dat twee 
individuen, zonder dat ze elkaar zoeken, 
wezenlijk van elkaar gescheiden, doordron-
gen van de onmogelijkheid van contact, 
elkaar kunnen ontmoeten. Twee individuen 
die de idee van de lijfelijkheid hebben opge-
geven en ingeruild voor de lijfelijkheid zelf. 
Vreemd genoeg overkomt het mij in de 
publieke ruimte dat mijn private het private 
van een ander overlapt, dat ik zo van mezelf  
en het mijne kan genieten dat ik er een 
ander mee kan raken, voor een ogenblik. 

Noot

 *  Zie mijn reeds eerder gepubliceerde definitie 
van publieke ruimte:

 — Publieke ruimte is het tegendeel van 
privéruimte, is het tegendeel van 
geprivatiseerde ruimte.

 — Diegene die ruimte privatiseert heeft die ruimte 
verworven, hij heeft ze gekocht, of  geërfd, heeft 
ze in beslag genomen of  bezet. Hij wordt 
beschermd door wetten, gewoontes en macht.

 — Diegene die ruimte privatiseert heeft macht.
 — Diegene die ruimte privatiseert oefent er 

controle over uit.
 — De onmachtige heeft de publieke ruimte nodig.
 — Publieke ruimte is niet-gecontroleerde ruimte.
 — Publieke ruimte is de ruimte van de onmacht.
 — Publieke ruimte is economisch onbelangrijke, 

op dat ogenblik waardeloze ruimte.
 — De perfecte publieke ruimte zou die ruimte zijn 

waar iedereen op elk ogenblik eender wat zou 
kunnen doen.

 — Publieke ruimte is dus een platonisch begrip, 
honderd procent publieke ruimte lijkt 
ondenkbaar.

 — De straat is veel minder publiek dan men op het 
eerste zicht zou denken: de straat scheidt 
verschillende verkeersstromen, vermijdt het 
conflict tussen de verschillende 
verkeersstromen: je moet een auto hebben om 
op het ene deel van de straat te mogen komen, 
of  een fiets voor nog een ander deel van de 
straat.

 — En ook het plein is een weinig publieke ruimte, 
de cafébaas of  de winkelier eigent zich de 
ruimte toe, installeert er zijn terrassen of  
winkelwaar en veegt het vuil zorgzaam samen.

 — Publieke ruimte is te herkennen aan het afval 
dat er rondslingert: in een eenduidig op winst 
gerichte samenleving zijn de plekken waar het 
afval slingert genegeerde plekken.

 — Publieke ruimte is de ruimte van het verlies, 
niet de ruimte van de winst.

 — In de publieke ruimte waait het afval samen 
tegen een verticale opstand, het afval of  zij die 
door de samenleving als afval gezien worden.

 — Publieke ruimte is de ruimte van het verspillen 
(van energie), niet de ruimte van het zuinige 
sparen.

 — Publieke ruimte ligt per definitie vlak bij 
geprivatiseerde ruimte; het verafgelegen woud 
is geen publieke ruimte.

 — Het moment van de maatschappelijke
  overtreding is het moment waarop men in 

contact komt met zichzelf  en met de wereld.
 — De echte overtreding vindt plaats buiten de 

gecontroleerde privéruimte: het kind dat een 
vuurtje wil stoken, de eerste seksuele 
contacten, de drugs…

 — Publieke ruimte is de ruimte van de overtreding 
van de maatschappelijke norm(en).

 — Publieke ruimte is de ruimte van het zijn.
 — Publieke ruimte is de ruimte van het niet-

hebben.
 — Publieke ruimte is de existentiële ruimte.
 — Publieke ruimte is de ruimte van de nood (de 

dwang om de maatschappelijke norm te 
moeten overtreden).

 — Publieke ruimte is de ruimte waar diegenen 
gaan die in nood zijn.

 — Publieke ruimte is de ruimte waar diegenen die 
in nood zijn elkaar ontmoeten.

 — Zij die in nood zijn laten in de publieke ruimte 
hun sporen na (afval van afval), zoals hun 
lichaamssappen: tranen, urine, bloed, sperma. 
Er is niemand om het op te vegen, de ruimte is 
van niemand, niemand voelt er zich 
verantwoordelijk voor, niemand heeft zich de 
ruimte toegeëigend.

 — Mensen van verschillende leeftijden, rassen of  
culturen, mensen met heel verschillende noden 
blijken dezelfde publieke ruimte op te zoeken. 
Zij die op verschillende manieren in nood zijn 
blijken de ruimte op een zo goed als identieke 
manier te lezen: het kind en de grijsaard, de 
drugsverslaafde en degene die op zoek is naar 
een maatschappelijk ongeoorloofd seksueel 
contact… maken op dezelfde manier gebruik 
van de publieke ruimte, lezen de ruimte op 
eenzelfde manier: net naast de parkeerplek aan 
de drukke rijweg, net achter een scherm van 
struiken. Diegenen die in nood zijn, die 
toegeven aan hun nood, die hun nood 
accepteren, lezen de plek, lezen de ruimte op 
dezelfde manier.

 — Wie zijn eigen nood accepteert zal de publieke 
ruimte zien, lezen en begrijpen, hij leest die 
ruimte op dezelfde wijze als de andere 
noodlijdende, die voor hem de ruimte als zijnde 
‘publiek’ gezien en herkend had.

 — Wij hebben allemaal nood aan overtreding, 
aan ruimte voor de overtreding, aan publieke 
ruimte, wij zijn allemaal noodlijdend en 
kwetsbaar.

 — Als een schrijver een boek schrijft leest de lezer 
een ander boek, een volgende lezer leest nog 
iets anders.

 — Ruimte blijken we eenduidig, zonder ruis of  
storing te kunnen lezen, als we onze nood 
accepteren (in plaats van macht en kennis en 
overzicht en begrip).

 — Via de ruimte is een niet-talig of  een voor-talig 
spreken mogelijk.

 — Als ik de ruimte op eenzelfde manier kan lezen 
als vele anderen, kan ik, langs de ruimte om, 
met die anderen spreken, over mezelf, over die 
anderen, over onze noden en onze angst, over 
de wereld.

 — Ik kan jou aanraken, voor een ogenblik, in de 
(publieke) ruimte.

 — Ruimte, publieke ruimte is dé interface.

p. 172.  Nu heeft eenieder iets voor op de ander, namelijk zichzelf  of  zijn 
enigheid: daarin blijft iedereen uitzonderlijk of  exclusief.

p. 174.  Recht – is een dwaasheid, die gegeven wordt door een spook. Macht – dat 
ben ik zelf. Ik ben de machtige en de eigenaar van de macht.

p. 179.  – Dood is het volk. – Leve mijzelf !
p. 187.  […] de enig realiseerbare vrijheid, de zijne.
p. 189.  Ik ben slechts een ik omdat ik mezelf  maak, d.w.z. dat niet een ander 

mij maakt, maar ik mijn eigen werk moet zijn.
p. 198. De geschiedenis zoekt de mens: maar hij is ik, jij, wij. Na gezocht te zijn 

als een mysterieus wezen, als het goddelijke – eerst als de God, dan als 
de mens (de menselijkheid, humaniteit, mensheid) – wordt hij 
gevonden als de enkeling, de uiteindelijke, de enige.

p. 200. Het eigendomsvraagstuk herbergt een grotere betekenis dan de 
beperkte vraagstelling laat blijken. Wanneer ze [sic] enkel betrokken 
wordt op datgene dat onze eigendom genoemd wordt, is ze onoplos-
baar: de beslissing bevindt zich slechts bij diegene ‘van wie we alles 
hebben’. De eigendom hangt af  van de eigenaar.

p. 200. Eigendom is het mijne!
p. 200.  Eigendom in de burgerlijke betekenis betekent heilig eigendom, in die 

zin dat ik jouw eigendom moet respecteren. ‘Respect voor de eigen-
dom!’ Daarom wilden de politici dat iedereen een stukje eigendom 
bezat en ze hebben door dat streven deels een ongelooflijke verkaveling 
veroorzaakt. Iedereen moest zijn bot hebben waaraan hij iets te 
kluiven had.

    […] In egoïstische zin staat de zaak er heel anders voor. Voor jouw en 
jullie eigendom treed ik niet schuw terug, maar ik beschouw het 
steeds als mijn eigendom waaraan ik niets hoef  te ‘respecteren’. Doe 
toch net hetzelfde met datgene wat jij mijn eigendom noemt!

p. 202.  Eigenaar is echter noch god, noch de mens (de ‘menselijke maatschap-
pij’), maar de enkeling.

p. 203.  Het privé-eigendom leeft van de genade van het recht. Alleen in het 
recht heeft het zijn waarborg. Bezit is immers nog geen eigendom, het 
wordt pas ‘het mijne’ door de toestemming van het recht –; het is geen 
gegeven, niet un fait, zoals Proudhon meent, maar een fictie, een 
gedachte. Dat is rechtseigendom, rechterlijke eigendom, gegarandeer-
de eigendom. Niet door mij is het mijn, maar door het recht.

p. 204.  Eigendom is echter alleen mijn eigendom wanneer ik het zelf  onvoor-
waardelijk in mijzelf  heb: alleen ik, als onvoorwaardelijk ik, bezit 
eigendom, knoop een liefdesbetrekking aan, drijf  vrije handel.

p. 206.  […] de macht over mezelf  d.w.z. over alles wat alleen mijzelf  toebe-
hoort en alleen maar is, omdat het me eigen is.

p. 206.  Vreemde macht, macht die ik aan een ander overlaat, maakt mij tot 
lijfeigene. Moge zo mijn eigen macht mij tot eigenaar maken. 

p. 232.  Mij eigen is mijn liefde pas wanneer ze volledig uit een baatzuchtig en 
egoïstisch belang bestaat, zodat het voorwerp van mijn liefde werkelijk 
mijn voorwerp of  mijn eigendom is. Mijn eigendom ben ik niets 
schuldig en ik heb er geen verplichtingen tegenover, net zomin als ik 
bijvoorbeeld een plicht ten opzichte van mijn ogen heb; als ik ze met 
grote zorgzaamheid bescherm, dan gebeurt dat omwille van mezelf.

p. 251.  Pas dan, als ik zeker van mezelf  ben en mijzelf  niet meer zoek, ben ik 
werkelijk mijn eigendom: ik bezit mijzelf  en daarom gebruik en geniet 
ik van mijzelf.

p. 252.  Van nu af  aan luidt de vraag niet hoe men het leven verwerven kan, 
maar hoe men het verdoen, ervan genieten kan, of  niet meer: hoe 
men het ware ik in zich tot stand kan brengen, maar hoe men zichzelf  
oplossen, zich uitleven moet.

p. 252  […] heb ik mijzelf  en doe met mijzelf  zoals men met ieder ander 
eigendom doet – ik geniet van mijzelf  naar mijn goeddunken. Ik ben 
niet meer bang voor het leven, maar ‘verdoe’ het.

p. 255.  Een mens is tot niets ‘geroepen’ en heeft geen ‘taak’, geen ‘bestem-
ming’, net zomin als een plant of  een dier een ‘roeping’ heeft. De 
bloem volgt niet de roeping om zich te vervolmaken, maar ze wendt al 
haar krachten aan om van de wereld zo goed zij kan te genieten en 
haar te verteren d.w.z. ze zuigt zoveel sappen uit de aarde, zoveel lucht 
uit de ether, zoveel licht van de zon op, als ze kan krijgen en kan 
bergen.

p. 256.  Alles is mijn eigen, daarom haal ik in mijzelf  terug wat zich aan mij 
wil onttrekken: voor alles echter haal ik mezelf  steeds terug wanneer 
ik mijzelf  ontglipt ben door een of  andere dienstbaarheid.

p. 260.  Anders is het wanneer jij niet een ideaal als je ‘bestemming’ najaagt, 
maar jezelf  oplost, zoals de tijd alles oplost. De oplossing is niet jouw 
‘bestemming’ omdat ze net in de tegenwoordigheid ligt. 

p. 266.  Eigen is mij pas de gedachte als ik er geen bezwaar tegen heb om haar 
elk ogenblik in doodsgevaar te brengen, als ik haar verlies niet als een 
verlies voor mij, een verlies van mijzelf, te vrezen heb. Mij eigen is de 
gedachte pas dan, als ik wel haar, maar zij nooit mij onder het juk kan 
brengen, als ze me niet fanatiek kan maken, me niet tot een werktuig 
van haar verwezenlijking kan maken.

p. 271.  Maar kinderen hebben geen heilige interesse en weten niets van een 
‘goede zaak’ af. Maar des te beter weten ze waar hun zinnen naar 
staan en hoe ze dat kunnen bereiken, daar denken ze naar best 
vermogen over na.

p. 274.  Zolang jij in de waarheid gelooft, geloof  jij niet in jezelf  en ben je een 
– dienaar, een – religieuze mens.

p. 274.  Pas als mijn eigendom komen de geesten, de waarheden, tot rust en ze 
zijn pas werkelijk als ze aan hun treurig bestaan onttrokken en tot 
mijn eigendom gemaakt worden […]

p. 275.  De waarheden zijn materiaal zoals kruid en onkruid; of  het onkruid of  
kruid is, daarover beslis ik.

p. 276.  Vat ik daarentegen de idee als mijn idee op, dan is ze al gerealiseerd 
omdat ik haar realiteit ben: haar realiteit bestaat daarin dat ik, de 
lijfelijke, ze heb.

p. 279.  Jij bent dan niet louter geroepen tot al het Goddelijke, gerechtigd tot al 
het menselijke, maar eigenaar van het jouwe d.w.z. al datgene 
waartoe jij de kracht bezit het je eigen te maken d.w.z. jij bent geschikt 
en bevoegd voor al het jouwe.

Schets van Max Stirner (1806-1856) door  
Friedrich Engels (1820-1895)
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RIXT WOUDSTRA

Zowel het ‘private’ als het ‘publieke’ zijn 
essentieel voor het bestaan van de mens, 
betoogde Hannah Arendt meer dan zestig 
jaar geleden in The Human Condition (1958). 
Arendt plaatste de privésfeer – het familiele-
ven, het huishouden en de opvoeding – 
tegenover het publieke domein, het politieke 
leven. Een van de meest intrigerende aspec-
ten van haar enigszins idealistische en 
abstracte analyse is dat deze noties een ruim-
telijke dimensie bezitten. Zonder er uitgebreid 
op in te gaan, relateert ze het privédomein 
aan het huis, de oikos, en het publieke domein 
aan het plein, de agora. Het huis is niet alleen 
de plek waar de mens zich kan terugtrekken, 
maar ook bepaalde zaken verborgen kan 
houden voor het publiek, schreef  ze. De 
muren van het huis verhullen én bieden 
bescherming. Ook het bestaan van het 
publieke domein vereist een concrete ruimte: 
politieke activiteiten en democratisch debat 
kunnen alleen plaatsvinden waar mensen 
elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten.
 Het nieuwe boek van Mark Pimlott, kun-
stenaar, architect en universitair docent 
architectuur aan de TU Delft, gaat over deze 
verstrengeling tussen het publieke domein 
en de gebouwde omgeving, maar benadert 
deze discussie vanuit een architectuurhisto-
risch perspectief. In The Public Interior as 
Idea and Project nuanceert Pimlott het door 
Arendt gemaakte onderscheid tussen de 
privésfeer als overdekte, beschermde ruimte 
en het publieke domein als ruimte in de 
openlucht door de notie van het ‘publieke 
interieur’ voor te stellen, oftewel de publieke 
ruimte die ‘binnen’ is. Terwijl zijn vorige 
boek, Without and Within: Essays on Territory 
and the Interior (2007), over het interieur in 
algemenere zin ging, concentreert Pimlott 
zich nu op het publieke interieur als speci-
fieke categorie. In plaats van ‘publiek’ te 
definiëren als ‘openbaar toegankelijk’ of  
‘openbaar bezit’, beschrijft Pimlott in zes 
thematische hoofdstukken de geschiedenis 
van interieurs die als publiek ervaren wor-
den: publieke interieurs zijn ‘those spaces 
taken to be public, even though they may be 
privately owned and operated’. In de inlei-
ding geeft Pimlott het winkelcentrum als 
voorbeeld: een interieur dat niet publiek is 
in de traditionele zin van het woord, maar 
wel als dusdanig wordt beleefd. Het ‘publie-
ke’ in The Public Interior as Idea and Project 
vertoont dan ook weinig overeenkomsten 
met Arendts definitie van het publieke 
domein. Publieke interieurs zijn ruimtes 
‘within which we consider ourselves to be 
free individuals, and where we see ourselves 
among others’, schrijft Pimlott. Een publiek 
interieur is met andere woorden een collec-
tieve ruimte, een ruimte waar sociale inter-
actie kan plaatsvinden tussen mensen die 
vreemden voor elkaar zijn.
 In elk hoofdstuk bespreekt Pimlott een 
reeks publieke interieurs aan de hand van 
een thema, zoals ‘de tuin’, ‘het paleis’, ‘de 
schuur’ en ‘de machine’. Na een korte 
omschrijving van dat thema beargumen-
teert hij telkens hoe deze gebouwtypes (de 
hut) of  abstracte ideeën (de machine) 
publieke interieurs hebben beïnvloed. In het 
hoofdstuk over het paleis licht Pimlott bij-
voorbeeld toe hoe het idee van het paleis 
vanaf  de negentiende eeuw doorwerkte in 
ontwerpen voor publieke interieurs zoals 
warenhuizen (paleizen van consumptie), 
wijkcentra (paleizen voor het volk), musea 
(paleizen voor cultuur) en parlementsge-
bouwen (paleizen van de republiek). Hoewel 
de hoofdstukken niet chronologisch zijn 
opgebouwd, eindigt Pimlott bijna altijd met 
een recent voorbeeld. Het boek, prachtig 
vormgegeven en geïllustreerd, is duidelijk 
gebaseerd op een collegereeks voor Pimlotts 
architectuurstudenten aan de TU Delft. Elk 
hoofdstuk is een hoorcollege. The Public 
Interior… is dan ook in de eerste plaats 
geschreven voor architecten en ontwerpers, 
en minder voor academici. Dit uit zich onder 
andere in de manier waarop Pimlott zich 
vrijelijk door de geschiedenis van de archi-
tectuur beweegt: hij springt van het ene 
gebouw naar het andere, zonder veel aan-

dacht te schenken aan de specifieke politie-
ke, sociale en culturele context waarin deze 
ontwerpen tot stand kwamen.
 Pimlotts uitgangspunt is dat het publieke 
interieur een intrinsiek onderdeel is van de 
moderne wereld en ontwikkeld werd in rela-
tie tot de burgerlijke maatschappij vanaf  de 
achttiende eeuw. De plek waar dit fenomeen 
ontstond is de moderne metropool, schrijf  
Pimlott in de inleiding. Dit idee is niet geheel 
nieuw: de socioloog Jürgen Habermas 
betoogde in De Structurele Verandering van de 
Openbare Sfeer op analoge wijze dat de 
publieke sfeer ontstond in West-Europa ten 
tijde van de Renaissance en tot bloei kwam 
in de achttiende eeuw. Voor Habermas, net 
als voor Arendt, wordt de publieke sfeer 
gekarakteriseerd door een vrije uitwisseling 
van ideeën. De socioloog Richard Sennett 
benadrukte in The Fall of  Public Man de rol 
van de publieke sfeer in de ontwikkeling van 
de publieke ruimte, en beschreef  hoe steden 
als Londen en Parijs in de achttiende eeuw 
vorm gaven aan een publiek milieu. Pimlott 
illustreert zijn stelling in het eerste hoofd-
stuk met wat allicht als het beroemdste 
publieke interieur uit de geschiedenis van 
de architectuur kan worden beschouwd: 
Joseph Paxtons Crystal Palace, gebouwd 
voor de Wereldtentoonstelling van 1851 in 
Londen. Het enorme glazen gewelf, moge-
lijk gemaakt door een gietijzeren construc-
tie, was kenmerkend voor de ambities van 
de moderne metropool, schrijft Pimlott, en 
zou beeldbepalend worden voor het publie-
ke interieur. Les Halles, de markthallen van 
Parijs ontworpen door Victor Baltard, en 
het iets later gerealiseerde Pennsylvania 
Station in New York van McKim, Mead and 
White, zijn hier andere voorbeelden van. 
Een meer specifieke uitleg over hoe het 
publieke interieur gerelateerd is aan de 
moderne staat blijft echter achterwege. Het 
publieke interieur was een antwoord op de 
moderne staat ‘with its specialised organi-
sation of  functions’, verklaart Pimlott, 
maar welke functies hiermee bedoeld wor-
den, is niet duidelijk. Tentoonstellingshallen, 
musea, stations, en later winkelcentra en 
vliegvelden, zijn voorbeelden van publieke 
interieurs in de moderne wereld, maar er 
zijn – zoals Pimlott zelf  ook aangeeft in de 
inleiding – genoeg voorbeelden te bedenken 
die veel ouder zijn.
 Het meest geslaagd zijn de hoofdstukken 
gewijd aan een gebouwtype. In het hoofd-
stuk over ‘de schuur’ bespreekt Pimlott 
onder meer Les Halles, Pennsylvania 
Station, het Javits Center in New York (een 
groot congrescentrum) en een aantal ont-
werpen voor tentoonstellingsruimtes, 
waaronder FRAC Nord-Pas de Calais, het 
centrum voor hedendaagse kunst in 
Duinkerke ontworpen door Lacaton en 
Vassal. De tentoonstellings- en congrescen-
tra zijn ruimtes – hallen – die geen vastom-
lijnd programma hebben. ‘It was their sta-
tus as sheds that communicated their 

simple message: anything and everything 
could occur under their shelter’, schrijft 
Pimlott. Lacaton en Vassal transformeerden 
een voormalig boothuis in de haven tot een 
kunstcentrum door er een nieuwe glazen 
hal van hetzelfde formaat naast te zetten. 
De typologie van de hal, of  ‘de schuur’, geeft 
aan dat het interieur een open ruimte is, 
suggereert Pimlott. Een van de vele andere 
voorbeelden van industrieel erfgoed omge-
vormd tot expositieruimte voor moderne 
kunst is de Turbine Hall van de Tate Modern 
in Londen, ontworpen door Herzog & de 
Meuron. Hoewel deze publieke interieurs 
minder ‘vrij’ en ‘open’ zijn dan Pimlott 
voorhoudt – er worden immers program-
ma’s in gerealiseerd die geld moeten opleve-
ren – weet hij het ontwerp van het interieur 
hier aan het ‘publieke’ te verbinden. 
 In de delen opgehangen aan een abstrac-
ter thema is het verband tussen de ontwer-
pen en de notie van het publieke interieur 
minder duidelijk. Een hoofdstuk gewijd aan 
‘de ruïne’ groepeert bijvoorbeeld de Bank of  
England (1788-1833) van John Soane, de 
bibliotheek van Stockholm ontworpen door 
Erik Gunnar Asplund (jaren twintig) en de 
Exeter Library (1971) van Louis Kahn in 
New Hampshire. Soane was geobsedeerd 
door de klassieke oudheid, Asplund incorpo-
reerde Egyptische motieven in zijn ontwerp, 
en Kahn bracht tijd door in Rome en Athene 
– maar zegt dat iets over het fenomeen van 
het publieke interieur? Soanes eigen huis in 
Londen was bijvoorbeeld evengoed beïn-
vloed door de klassieke oudheid. In deze 
hoofdstukken leest The Public Interior te veel 

als een overzichtsboek: het is een aaneen-
schakeling van voorbeelden die elkaar in rap 
tempo opvolgen, maar stuk voor stuk niet 
echt uit de verf  komen. Tegelijkertijd duidt 
de verscheidenheid van Pimlotts voorbeel-
den aan dat ‘invloed’ een problematisch uit-
gangspunt is als het gekozen thema te 
abstract blijft. Een weinig specifiek thema als 
‘de ruïne’ kan gerelateerd worden aan tal 
van publieke interieurs uit verschillende 
periodes, maar dergelijke vergelijkingen 
leveren nauwelijks nieuwe inzichten op. De 
selectie van voorbeelden maakt tevens dui-
delijk dat Pimlott een wel erg brede definitie 
hanteert van interieurs die als publiek erva-
ren kunnen worden: kan een negentiende-
eeuwse sociëteit voor heren, de Reform Club 
in Londen – een ruimte die de helft van de 
bevolking uitsluit – daadwerkelijk als 
‘publiek paleis’ worden betiteld?
 Het publieke interieur is in toenemende 
mate een plek voor consumentisme gewor-
den, stelt Pimlott in een korte reflectie op de 
status van het hedendaagse publieke interi-
eur in het laatste hoofdstuk over ‘het net-
werk’. De relatie tussen publiek interieur en 
consumptie loopt als een rode draad door 
het hele boek. Niet toevallig keert Crystal 
Palace meerdere malen terug, het beeld 
waarmee ook Peter Sloterdijk zijn boek Het 
Kristalpaleis: Een filosofie van de globalisering 
opent. In dat boek interpreteert Sloterdijk 
het Crystal Palace als een allegorie voor de 
moderne wereld, een paleis van consumptie 
en koopkracht, de ‘binnenruimte’ van het 
kapitalisme. Een ander publiek interieur 
genoemd door Pimlott, de passages van 
Parijs, overdekte winkelstraten die gebouwd 
werden omstreeks dezelfde tijd, werden 
door Walter Benjamin als de ‘centra van de 
handel in luxeartikelen’ en ‘fantasmagorie-
en van de markt’ bestempeld. Pimlott inter-
preteert dit idee vrij letterlijk door te 
beschrijven hoe consumeren een activiteit 
is geworden die binnen plaatsvindt. De 
shoppingmall, die ontstond in de jaren vijf-
tig, is een later voorbeeld van hetzelfde feno-
meen  – Pimlott noemt het ontwerp van het 
eerste Amerikaanse winkelcentrum in 
1956 in Southdale, Minnesota, van de 
Oostenrijkse architect Victor Gruen: van-
buiten een grote box, vanbinnen een glim-
mende wereld van roltrappen, tropische 
planten en airconditioning. De shopping-
mall ging nog een stap verder dan de Parijse 
passages. Waar de passages geroemd wer-
den om hun transparantie, was bij 
Southdale Center van buitenaf  niets te zien. 
Gruen zelf  noemde zijn ontwerp ‘introver-
ted’; de winkels in het gebouw waren naar 
binnen gekeerd.
 Uiteindelijk komt Pimlott tot dezelfde 
conclusie als Michael Sorkin, Rem Koolhaas 
en Mike Davis twintig jaar geleden: de 
oprukkende privatisering vormt een bedrei-
ging voor het publieke domein. De privatise-
ring van het publieke interieur heeft gevol-
gen voor het gedrag in deze ruimtes, maar 
vermindert vooral de capaciteit van het 
publieke interieur ‘to accommodate and 
represent all’. Dit is een opvallende conclu-
sie. Aangezien veel van de publieke interi-
eurs die besproken worden in The Public 
Interior slechts toegankelijk waren voor een 
deel van de bevolking, is het opmerkelijk dat 
Pimlott zich zorgen lijkt te maken over de 
toenemende privatisering. Het idee dat het 
publieke interieur, zoals Pimlott dat 
beschrijft, ooit een correcte afspiegeling was 
van de samenleving, is een illusie.

Mark Pimlott, The Public Interior as Idea 
and Project, in 2016 verschenen bij Jap Sam 
Books, Hoge Heijningsedijk 5, 4794 AA 
Heijningen (087/875.55.79; 0168/769.014; 
nl.japsambooks.nl).

De privatisering van het publieke interieur
Over The Public Interior as Idea and Project van Mark Pimlott

transept van Crystal Palace, Hyde Park, Londen (Sir Joseph Paxton, 1851) 
foto: John Nas. © Victoria & Albert Museum, Londen

interieurzichten van het Southdale Center, Edina, 
Minnesota (Victor Gruen, 1956), fotograaf  onbekend 

© Minnesota Historical Society
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Inleiding

Vanaf  de jaren tachtig is de Nederlandse 
museumwereld uitgebreid met een aantal 
private museumstichtingen. Sinds 2007 
werden diverse Belgische (of  Vlaamse) pri-
vécollecties opengesteld voor het publiek. 
Deze eenvoudige vaststelling vormt het uit-
gangspunt van het onderstaande Vlaams-
Nederlandse panelgesprek rond de ‘privati-
sering’ van het veld van de beeldende kunst 
in de Lage Landen.
 Waarom kiezen steeds meer verzamelaars 
ervoor hun collectie zelf  openbaar te maken? 
Waarom schenken ze hun werken niet aan 
een publiek museum? Waarom kiezen 
Nederlandse verzamelaars voor een privé-
museum en Vlaamse verzamelaars voor een 
minder ‘museale’ vorm (een Stichting, 
‘Collection’ of  ‘Art Center’)? Wijzen deze pri-
vé-initiatieven erop dat de houding van pri-
véverzamelaars tegenover de publieke kunst-
sector is verschoven? Welke ontwikkelingen 
in de wereld van de publieke musea spelen 
daarbij een rol? Over deze en nog meer vra-
gen gaan we met twee Vlamingen en twee 
Nederlanders in gesprek. De Vlaamse kunst-
historici Joost Declercq (thans directeur 
Museum Dhondt-Dhaenens) en Lieven Van 
Den Abeele (momenteel verbonden aan het 
Museum voor Schone Kunsten te Gent) 
hebben verschillende malen rond óf  met 
Vlaamse privéverzamelaars gewerkt. De 
Nederlandse Caroline Roodenburg is free-
lancekunsthistorica en werkt regelmatig 
voor zowel private als publieke musea in 
Nederland. Haar landgenote Fieke Konijn is 
‘museumhistorica’, gespecialiseerd in de 
geschiedenis van het museum van moderne 
kunst.
 Om de discussie van stof  te voorzien, 
kozen we tien cases oftewel ‘publiek 
gemaakte privécollecties’ in Nederland en 
Vlaanderen. Het oudere Singer Laren (vol-
uit: Stichting Singer Memorial Foundation) 
werd in 1954 opgericht door Anna Singer-
Brugh, de weduwe van de Amerikaanse 
schilder William Henry Singer Jr. De stich-
ting beheert de nalatenschap van het echt-
paar Singer, bestaande uit een collectie van 
ruim drieduizend kunstwerken, een muse-
um, een theater en hun voormalige woon-
huis met tuin, Villa De Wilde Zwanen  
(singerlaren.nl). Museum De Pont (Tilburg) 
is het geesteskind van de Nederlandse jurist 
en zakenman Jan de Pont (1915-1987), die 
bepaald had dat een deel van zijn vermogen 
voor een stichting ‘ter stimulering van de 
hedendaagse kunst’ moest worden aange-
wend. De Pont opende in september 1992 en 
kan dankzij het legaat van de stichter functi-
oneren zonder gebruik te maken van over-
heidssubsidies of  sponsoring (depont.nl). 
Museum Beelden aan Zee (Scheveningen) 
werd in 1994 gesticht door het verzame-
laarsechtpaar Theo Scholten en Lida 
Scholten-Miltenburg, en richt zich exclusief  
op moderne en hedendaagse beeldhouw-
kunst, met een accent op figuratieve ten-
densen (beeldenaanzee.nl). Museum MORE 
(MORE = ‘Modern Realisme’) in Gorssel 
werd opgericht in 2015. De kern van de ver-
zameling wordt gevormd door de collectie 
van de zakenman Hans Melchers. Deze gaat 
op haar beurt terug op de verzameling van 
Dirk Scheringa, die in 1997 het – inmiddels 
ter ziele gegane – Frisia Museum (later 
Museum Scheringa voor Realisme) in zijn 
woonplaats Spanbroek in Friesland had 
opgericht (museummore.nl). Tot slot werd 
de kunstverzameling van Joop van 
Caldenborgh – algemeen bekend als de 
Caldic Collectie – recentelijk in Museum 
Voorlinden ondergebracht, dat in 2016 zijn 
deuren opende. In de nabijheid bevindt zich 
Beeldentuin Clingenbosch waar sculpturen 
uit de collectie in openlucht worden gepre-
senteerd (voorlinden.nl).
 De Belgische – of  Vlaamse – privé-initiatie-
ven zijn van jongere datum. Drie ervan open-
den in 2007. VanhaerentsArtCollection 
(Brussel) is een initiatief  van bouwpromotor 
Walter Vanhaerents. Zijn verzameling omvat 
kunst van het einde van de jaren zeventig tot 
heden (vanhaerentsartcollection.com). 
Collection Vanmoerkerke (Oostende) is 

gebaseerd op de verzameling van Mark 
Vanmoerkerke. ‘The Vanmoerkerke Collection 
aims to be the best holding of  European and 
American contemporary artists active in 
various disciplines, sculpture, photography 
and video’, zo klinkt het op de site (artcol-
lection.be). Verbeke Foundation is de ‘pri-
vate kunstsite’ van kunstverzamelaars Geert 
en Carla Verbeke-Lens. Hun verzameling 
bestaat uit twee kernen: hedendaagse kunst 
(met onder meer een accent op ‘bio-art’) en 
een 4500-tal collages en assemblages uit de 

twintigste eeuw (verbekefoundation.com). 
Art Center Hugo Voeten (Herentals) werd in 
2012 opgestart. De collectie van Hugo 
Voeten omvat Belgische moderne en heden-
daagse kunst (van Leon Spilliaert tot 
Thierry De Cordier), moderne kunst uit 
West-Europa (Auguste Rodin, maar ook 
Arno Breker), internationale hedendaagse 
kunst (Christo & Jeanne Claude, Vanessa 
Beecroft, Mircea Cantor…) en ‘de grootste 
verzameling Bulgaarse kunst buiten 
Bulgarije’. In Geel worden beelden in open-
lucht gepresenteerd (artcenter.hugovoeten.
org). Tot slot opende in 2013 de Herbert 
Foundation. De collectie van Annick en 
Anton Herbert bestaat uit een hoogstaande 
selectie kunst vanaf  de jaren zestig, met 
accenten op minimal, arte povera en ‘con-
ceptuele kunst’ (de eerste generatie), en 
driedimensionaal werk van kunstenaars 
van de jaren tachtig als Mike Kelley, Martin 
Kippenberger, Reinhard Mucha, Thomas 
Schütte, Jan Vercruysse, Heimo Zobernig… 
(de tweede generatie). ‘Zowel binnen de tij-
delijke tentoonstellingen met werken uit de 
eigen Verzameling als binnen de evenemen-
ten die plaatsvinden (zoals masterclasses, 
lezingen, speciale rondleidingen), nemen de 
Collectie en het Archief  een evenwaardige 
positie in. Vanuit een symbiose tussen beide 
wenst Herbert Foundation een voedingsbo-
dem te bieden voor onderzoek naar het 
artistieke gebeuren van de tweede helft van 
de twintigste eeuw’ (herbertfoundation.
org).

Een eerste ronde

Dirk Pültau: Kunnen jullie kort toelichten 
welke relatie jullie onderhouden met de ‘pri-
vate sector’ in de beeldende kunst, dus met 
privé-instellingen, private musea, privéver-
zamelaars…? 
Joost Declercq: Ik heb mijn leven lang met 
privéverzamelaars te maken gehad. Van 
1979 tot 1986 leidde ik samen met Jan 
Debbaut het Gewad in Gent. Het Gewad was 
een Vereniging voor Actuele Kunst die kun-
stenaars uit binnen- en buitenland voor het 
voetlicht bracht en de steun genoot van een 
aantal verzamelaars, onder wie Annick en 
Anton Herbert. Na het stopzetten van het 
Gewad leidde ik van 1986 tot 1992 de 
Galerie Joost Declercq, wat mijn contacten 
met verzamelaars uiteraard nog intensifi-
eerde. Van 1994 tot 2004 was ik verbonden 
aan de Fondation Hans Hartung & Anna-
Eva Bergman in het Franse Antibes. Ik was 
betrokken bij het beheer van het patrimo-
nium van de stichting, maar hield me in de 
eerste plaats bezig met de internationale 
relaties met kunstenaarsmusea, universi-
teiten en galeries, en de organisatie van de 
internationale tentoonstellingen over het 
werk van Hans Hartung waar de stichting 
haar medewerking aan verleende. Dat is 
misschien wel het meest leerzame deel van 
mijn carrière geweest als je het hebt over de 
rol van de ‘private sector’ in de beeldende 
kunst. 
D.P.: Kan je daar wat meer over vertellen?
J.D.: Met de Fondation Hartung-Bergman 
hebben we enorme inspanningen geleverd 
om het werk van Hartung via publicaties en 
langs digitale weg toegankelijk te maken. 
We hebben gewerkt aan het samenstellen 
van een archief  en een catalogue raisonné 
– in dat kader werkten we onder meer intens 
met veilinghuizen samen – we hebben ten-
toonstellingen opgezet, publicaties uitgege-
ven en symposia georganiseerd. Al die 
inspanningen hebben ertoe bijgedragen dat 
het werk van Hans Hartung nu veel beter 
kan worden gesitueerd in het bredere kader 
van de abstracte kunst van de jaren twintig, 
wat van essentieel belang is om de belang-
stelling van musea, galeries, private verza-
melaars en critici of  onderzoekers te wek-
ken. Je zou kunnen zeggen dat de stichting 
op uiteenlopende manieren bezig is met de 
kunstenaar Hans Hartung ‘in de markt te 
zetten’. De les die ik in die periode heb 
geleerd, kan je dan ook in één zin samenvat-
ten: als je een kunstenaar niet ‘in de markt 
zet’, dan bestaat hij niet. Ik heb het over ‘de 

De privatisering van het kunstenveld
Een paneldiscussie over privémusea in Nederland en publiek gemaakte kunstcollecties in Vlaanderen, met Joost Declercq, 

Fieke Konijn, Caroline Roodenburg en Lieven Van Den Abeele, gemodereerd door Rudi Laermans en Dirk Pültau
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markt’ in de breedst mogelijke zin van het 
woord: je hebt niet alleen de puur specula-
tieve markt van Sotheby’s en Christie’s, en 
het klassieke galeriecircuit, maar ook alter-
natieve markten, zoals de biënnales en de 
triënnales. Als een kunstenaar niet ver-
markt wordt, bloedt de interesse in zijn oeu-
vre dood. Vaak is dat proces onomkeerbaar. 
Het gevolg van die desinteresse is immers 
dat ook het archiefmateriaal verdwijnt dat 
toelaat om een kunstenaar te bestuderen. 
Daardoor wordt het moeilijk om de kunste-
naar in een later stadium nog een plaats in 
de kunstgeschiedenis te bezorgen. De reser-
ves van onze musea zitten vol met werken 
van fantastische kunstenaars waar geen 
kat meer naar omkijkt, en die je eigenlijk 
ook niet meer grondig kan inschatten of  
plaatsen, precies omdat ze nooit vermarkt 
zijn.
D.P.: Intussen ben je een twaalftal jaar 
directeur van Museum Dhondt-Dhaenens 
te Deurle, dat eveneens uit een private col-
lectie is ontstaan. Een belangrijke krachtlijn 
van jullie tentoonstellingsbeleid betreft de 
rol van de privéverzamelaar in België. Zo 
organiseerden jullie reeds tentoonstellingen 
over de collectie van Tony Herbert, die tot 
stand kwam in het interbellum en waarin 
het Vlaamse expressionisme centraal stond, 
en over de verzameling Roger Matthys, die 
haar wortels heeft in de jaren zestig en sterk 
door de pop art wordt gedomineerd. Kan je 
daar iets over vertellen? 
J.D.: We zijn vertrokken van de vraag hoe de 
acceptatie van moderne en hedendaagse 
kunst zich in België voltrokken heeft. 
Anders dan in Nederland en Frankrijk, 
waar de overheid op dat vlak belangrijke 
initiatieven heeft genomen, heeft de over-
heid bij ons nooit enige serieuze belangstel-
ling voor kunst – laat staan voor moderne 
en hedendaagse kunst – aan de dag gelegd. 
De receptie van de moderne kunst is daar-
door zeer traag verlopen en werd volledig 
door privéverzamelaars gestuurd. 
D.P.: Kan je daar wat dieper op ingaan?
J.D.: Je kan in Vlaanderen grosso modo vier 
generaties van verzamelaars onderschei-
den. Een eerste generatie was vooral actief  
tijdens het interbellum en kort na de Tweede 
Wereldoorlog. Voor deze collectioneurs, 
waaronder Tony Herbert, hing verzamelen 
sterk samen met de zoektocht naar een poli-
tieke en culturele identiteit, in een Belgische 
context. Zij zetten zich af  tegen de behouds-
gezinde Brusselse bourgeoisie, tegen het 
koninklijke hof  en de Belgische adel, die 
zich qua smaak vooral op de Franse beaux-
artstraditie richtten. Om die reden kochten 
deze verzamelaars bewust Vlaamse moder-
ne kunst. Voor de tweede generatie – waar-
toe Roger Matthys (1920-2016) behoort – 
speelt die identiteitskwestie veel minder. Bij 
hen leefde in de eerste plaats een sterke 
behoefte om zich binnen een internationaal 
kader te situeren. In tegenstelling tot Tony 
Herbert en zijn generatiegenoten opereren 
deze verzamelaars haast vanaf  het begin 
internationaal, zowel wat de aangekochte 
kunstenaars als wat de galeries betreft, die 
zich situeren in Brussel, Parijs, Londen en 
New York – destijds de belangrijkste of  
zowat de enige relevante centra op het vlak 
van hedendaagse kunst. Verzamelaars als 
Hubert Peeters en Roger Matthys waren 
welgestelde artsen die zich door het kopen 
van vrij ‘agressieve’ of  radicale kunst 
trachtten te identificeren met de progressie-
ve strekkingen in de samenleving waar ze 
zelf  geen deel van uitmaakten – in dat 
opzicht werd hun verhouding tot heden-
daagse kunst getypeerd door een onmisken-
bare ambiguïteit. De derde generatie is die 
van Annick en Anton Herbert. Die is niet 
enkel geïnteresseerd in het object, maar ook 
in de houding van de kunstenaar en alles 
wat rond het kunstenaarschap hangt. De 
Herberts besteden in hun stichting bijvoor-
beeld zeer veel aandacht aan documentatie- 
en archiefmateriaal, dat er haast een even 
groot belang krijgt als het unieke kunst-
werk. En tot slot is er de vierde generatie, die 
haar verzamelactiviteiten aanvatte 
omstreeks het einde van de jaren tachtig en 
de Val van de Berlijnse muur, met collectio-
neurs als Walter Vanhaerents en Wilfried 
Cooreman. Zij heeft de globalisering van de 
kunstwereld meegemaakt en bekijkt de 
kunst in een mondiaal perspectief. Het wes-
ten staat voor deze collectioneurs niet meer 
in het middelpunt van de kunstwereld; wes-
terse noties van radicaliteit, vernieuwing en 
progressiviteit hebben voor hen aan geldig-
heid verloren. 

D.P.: Lieven, kan jij je parcours in de private 
kunstsector kort toelichten? 
Lieven Van Den Abeele: Na mijn afstuderen 
als kunsthistoricus in 1981 was er in de 
musea zo goed als geen werk voor een jonge 
kunsthistoricus. Er was wel een vacature bij 
de Bank Brussel Lambert (BBL, thans ING) 
in Kortrijk. Ik werd aangesteld en kreeg de 
opdracht om allerlei culturele activiteiten 
van de bank te organiseren. De BBL beschik-
te zelf  over een belangrijke collectie moder-
ne kunst die in de jaren tachtig met interna-
tionale hedendaagse kunst werd uitgebreid. 
Ik ben niet lang bij de BBL gebleven, maar 
niettemin heeft die periode heel wat deuren 
voor mij geopend. Ik ontdekte dat in het 
Kortrijkse talrijke verzamelaars actief  
waren die zich nadrukkelijk toelegden op 
hedendaagse kunst, zoals Lieven Declerck 
en Filiep Libeert. In 1987 ben ik hoofdre-
dacteur geworden van het Antwerpse ‘tijd-
schrift voor hedendaagse kunst in Europa’ 
Artefactum, dat in 1983 was gesticht door 
Flor Bex, en nog wat later verhuisde ik naar 
Frankrijk, waar ik 25 jaar lang lesgaf  aan 
de École des beaux-arts de Bordeaux. 
Tussendoor heb ik echter verschillende ten-
toonstellingen gemaakt met de collectie van 
de BBL, en mede daardoor heb ik mijn goede 
contacten met verzamelaars uit Zuid-West-
Vlaanderen steeds behouden. Dat heeft uit-
eindelijk onder meer geleid tot de tentoon-
stelling Spiegel van het Verlangen, die ik in 
2001 samen met Veerle Van Durme organi-
seerde, met werk uit twintig Kortrijkse ver-
zamelingen verspreid over drie locaties in de 
stad Kortrijk. 
J.D.: Een tweetal jaar geleden heeft Caroline 
David met werken uit achttien Zuid-West-
Vlaamse collecties een tentoonstelling 
gemaakt die je als een vervolg op Spiegel van 
het Verlangen kan zien (Passions Secrètes. 
Collections Privées Flamandes/Verborgen pas-
sies. Vlaamse privé-collecties, 2014-2015, 
Tripostal, Rijsel). De werken waren gemid-
deld van een ongemeen hoge kwaliteit. 
D.P.: Hoe verklaren jullie die ongewone 
bloei?
L.V.D.A.: De streek van Kortrijk is rijk aan 
kosmopolitische ondernemers die beschik-
ken over veel kapitaal – onder meer dankzij 
de textielindustrie – en een grote zin voor 
risico en avontuur aan de dag leggen. En 
wie weet is het niet zonder betekenis dat in 
de streek lang schildersdoek werd vervaar-
digd? Veel werken van de Amerikaanse 
abstract-expressionisten, van Pollock tot 
Rothko, zijn op Vlaams doek uit de streek 
van Kortrijk geschilderd. In Waregem wordt 
nog altijd doek gefabriceerd dat over de hele 
wereld verkocht wordt. 
J.D.: Identiteitsvorming is ook een belang-
rijke factor. 
L.V.D.A.: Maar op dat vlak kan je wel een 
verschuiving constateren. Het gaat niet 
meer om de identiteit van de groep als poli-
tieke of  culturele entiteit, maar om de iden-
titeit van het individu. Identiteitsvorming 
wordt gezien als een manier om jezelf  te 
ontdekken en te verrijken. De ene doet dat 
met het beoefenen van yoga, de andere met 
het verzamelen van kunst.
D.P.: Lieven, voor de publicatie die uitkwam 
bij Disorder in the House, de eerste collectie-
presentatie van Vanhaerents in zijn pand 
aan de Brusselse Anneessensstraat (16 
maart 2007 – 27 juni 2007), schreef  jij een 
uitgebreide inleiding. Kan je iets over jouw 
relatie en samenwerking met Walter 
Vanhaerents vertellen?
L.V.D.A.: Ik heb Walter leren kennen in 
2005, kort nadat ik van Frankrijk naar 
Oostende was verhuisd. Het waren de laatste 
jaren van het directoraat van Willy Van den 
Bussche in het Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst [PMMK, thans Mu.ZEE]. 
Samen met een aantal Oostendse vrienden 
vond ik dat we daar iets tegenover moesten 
stellen. Op zoek naar een gepaste locatie 
voor een overzichtstentoonstelling van 
jonge Belgische kunstenaars viel ons oog op 
het Militair Hospitaal op de Oosteroever, dat 
al jaren leeg stond. Toen ik vernam dat 
Walter plannen had om deze site om te bou-
wen tot woningen, heb ik met hem contact 
opgenomen met de vraag of  we er een ten-
toonstelling mochten maken. Hij was 
onmiddellijk voor ons voorstel gewonnen. 
Als projectontwikkelaar begreep hij meteen 
dat zo’n initiatief  ertoe kan bijdragen om de 
plek bekend te maken. Bovendien koestert 
Walter een authentieke belangstelling voor 
kunst. Samen met zijn zoon Joost, die ook 
hedendaagse kunst verzamelt, heeft hij alle 
faciliteiten verleend voor de tentoonstelling 

Freestate, die er in de zomer van 2006 als 
een soort tegenhanger van de triënnale 
voor hedendaagse kunst Beaufort georgani-
seerd werd.
D.P.: Wat vind je precies aantrekkelijk aan 
de samenwerking met privéverzamelaars? 
L.V.D.A.: Dat je kunst ontdekt die je niet in 
onze musea terugvindt. Ik hou ook erg van 
het persoonlijke karakter van private collec-
ties en ik vind de persoonlijke gedrevenheid 
van verzamelaars heel stimulerend. Wat ze 
bezitten, hebben ze zelf  betaald, wat een 
groot engagement ten opzichte van de kun-
stenaar impliceert. Ze zijn ontzettend gepas-
sioneerd door hun collectie: hun werken 
zijn hun kinderen. Je ervaart die persoonlij-
ke dimensie ook als je bij hen op bezoek 
komt. Walter Vanhaerents leidt de mensen 
persoonlijk rond in zijn collectie. Ik bezoek 
ook vaak de collectiepresentaties van Mark 
Vanmoerkerke aan het Oud Vliegveld in 
Oostende en ben enorm gecharmeerd door 
de ‘artisanale’ manier waarop daar gewerkt 
wordt. Naast Mark is er welgeteld één assis-
tente die zorg draagt voor de collectie; haar 
bureau bevindt zich in een van de zalen van 
de hangars waarin de collectie is onderge-
bracht en gepresenteerd wordt. De praktijk 
van die Vlaamse verzamelaars staat vaak 
dichter bij een kunstenaarspraktijk dan bij 
een museumwerking. Het is alsof  je een ate-
lier bezoekt; je hebt totaal niet het gevoel 
dat je met een instituut te maken hebt. 
Voorts vind ik het prettig werken met pri-
véverzamelaars omdat alles zoveel efficiën-
ter verloopt. Als zo’n verzamelaar een 
beslissing neemt, dan wordt die zonder dra-
len uitgevoerd, terwijl je in musea altijd met 
de administratieve molen te maken krijgt. 
Caroline Roodenburg: Ik vind de band van 
privéverzamelaars met hun collectie ook 
heel boeiend, maar er is een schaduwzijde. 
Omdat ze hun collectie als hun kinderen 
beschouwen, kunnen privéverzamelaars 
heel moeilijk tegen kritiek. Ze hebben uitge-
sproken voorkeuren die je onmogelijk ter 
discussie kan stellen. Ik kan dat misschien 
met een voorbeeld uit het verleden illustre-
ren. Ik heb onderzoek gedaan naar de col-
lectie Regnault, die nog steeds deel uitmaakt 
van de kern van de klassiek-moderne kunst 
in het Stedelijk Museum Amsterdam. Pierre 
Alexandre Regnault verzamelde de moder-
nistische kunst die hoogtij vierde in Parijs – 
Picasso, Braque, Chagall, Soutine… – maar 
had daarnaast ook een Nederlandse favo-
riet, een zekere Quirijn van Tiel, die hij van-
wege zijn expressieve stijl als een nieuwe 
Van Gogh beschouwde, die door anderen 
ten onrechte nog niet op waarde werd 
geschat. Kritiek daarop verdroeg hij niet. 
Willem Sandberg, de directeur van het 
Stedelijk, kreeg grijze haren van de onder-
handelingen met Regnault omdat de verza-
melaar bij elke bruikleen of  schenking ook 
werken van Quirijn van Tiel in de collectie 
van het Stedelijk trachtte binnen te smok-
kelen. Dat zegt natuurlijk veel over het 
machtsspel tussen museum en verzame-
laar…
J.D.: Maar ook over het engagement van de 
collectioneur. 
D.P.: Caroline, jij bent momenteel actief  als 
freelancekunsthistorica gespecialiseerd in 
de periode 1850-1970. Je schrijft teksten en 
maakt tentoonstellingen voor zowel publie-
ke musea (bijvoorbeeld het Gemeente-
museum Den Haag) als private musea – zo 
stelde je onlangs een tentoonstelling samen 
over Johan van Hell (1889-1952) voor het 
recent opgerichte Museum MORE (Museum 
voor Modern Realisme) in Gorssel. Is het 
‘anders’ om met privémusea te werken?
C.R.: Ik merk weinig verschil. Net als in de 
publieke musea heb ik in privémusea 
immers met professionele kunsthistorici te 
maken. Zij kennen het klappen van de 
zweep. De directeur van het Singer Museum, 
Jan Rudolph de Lorm, was eerder conserva-
tor en hoofd tentoonstellingen van het 
Rijksmuseum. Museum MORE wordt door 
Ype Koopmans geleid, die lang conservator 
in Museum Arnhem is geweest. Hans 
Melchers, de stichter van MORE en eige-
naar van de collectie die eraan ten grond-
slag ligt, heb ik tijdens de voorbereiding van 
de expositie nooit ontmoet. Wellicht zijn pri-
vémusea iets flexibeler in hun werking, 
maar veel verschillen met de publieke instel-
lingen zijn er niet – en de verschillen die er 
zijn worden steeds kleiner. Veel privémusea 
putten inmiddels uit dezelfde geldstromen 
om aankopen en projecten of  tentoonstel-
lingen te financieren. Een ouder privému-
seum zoals het Singer Museum in Laren, 

dat werd geopend in 1956, is vandaag een 
professioneel museum met een dito ten-
toonstellingsbeleid. Het museum krijgt 
onder meer subsidies van de Gemeente 
Laren en ontvangt jaarlijks – net als Beelden 
aan Zee en andere publieke en private instel-
lingen – een aanzienlijk bedrag van de 
BankGiro Loterij. Aan de andere kant: ook 
De Pont is een heel professioneel museum, 
maar wil om principiële redenen geen over-
heidsmiddelen ontvangen. 
Fieke Konijn: De Pont gaat overigens niet 
terug op een ‘basisverzameling’ van een par-
ticulier, zoals de andere musea. Het startte 
vrijwel zonder verzameling. Dat illustreert 
hoe de situatie per initiatief  verschilt.
C.R.: Inhoudelijk staat Singer Museum 
inmiddels vrijwel los van de oorspronkelijke 
stichters, die een nogal conservatieve col-
lectie hadden vergaard rond de Haagse en 
Larense School. Sinds eind jaren tachtig 
wordt veel meer ingezet op het expressio-
nisme en modernisme, waarmee nadrukke-
lijk aansluiting is gezocht met de canon van 
de twintigste-eeuwse kunst. 
D.P.: Fieke, jij was tot 2015 als docent ver-
bonden aan de afdeling Kunst en Cultuur 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 
2003 heb je namens de VU, in samenwer-
king met de Universiteit van Amsterdam, 
een master Museumconservator opgericht. 
Mede daardoor heb jij jezelf  steeds meer tot 
museumhistoricus ontwikkeld. Zie jij ver-
schillen tussen publieke en private musea?
F.K.: Ik heb als enige van dit gezelschap 
nooit rechtstreeks met private musea of  
kunstinitiatieven te maken gehad en enkel 
publieke musea bestudeerd; maar als je 
naar hun voorgeschiedenis kijkt, stel je 
onmiddellijk vast dat zowat alle overheids-
musea uit privéverzamelingen of  vorstelijke 
verzamelingen zijn ontstaan. Het onder-
scheid is dus niet absoluut. Ik denk voorts 
dat er internationaal vergelijkend onder-
zoek nodig is om de vergelijking tussen pri-
vate en publieke musea zinvol te maken. Ik 
heb in dat verband veel gehad aan het 
onderzoek van Jesús Pedro Lorente. Hij 
toont aan dat er tussen de museumtradities 
van verschillende landen grote verschillen 
bestaan. Nederland heeft een heel sterke 
traditie van stedelijke musea, die min of  
meer met de Duitse situatie kan worden ver-
geleken, maar totaal verschillend is van de 
gecentraliseerde museumstructuur in 
Frankrijk. De Nederlandse situatie levert 
een heel gedifferentieerd ‘museumstelsel’ 
op en dat geldt ook voor de particuliere 
musea die er de laatste tijd zijn bijgekomen. 

De commercialisering van de kunst-
wereld 

Rudi Laermans: We komen nog terug op die 
nationale verschillen, in het bijzonder tus-
sen Nederland en Vlaanderen. Voor dit 
gesprek over ‘de privatisering van het kuns-
tenveld’ zijn we evenwel vertrokken van de 
algemene observatie dat – ongeveer – vanaf  
de jaren tachtig steeds meer verzamelaars, 
in de Lage Landen maar ook elders, hun col-
lectie openbaar maken via een eigen initia-
tief. Welke verklaringen zien jullie voor dit 
fenomeen? 
J.D.: Een mogelijke verklaring is van econo-
mische aard. Tot enkele decennia geleden 
werkten de meeste verzamelaars met een 
budget dat maximaal tien procent bedroeg 
van hun persoonlijke winst. Ze hadden niet 
de middelen om een museaal project volle-
dig zelf  te bekostigen en waren dus op een 
alliantie met de overheid aangewezen 
indien ze hun verzameling publiek wilden 
maken. Veel musea – in Nederland bijvoor-
beeld Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam, het Van Abbemuseum in 
Eindhoven – zijn op die manier ontstaan. De 
grote verzamelaars van dit moment, zoals 
François Pinault of  Joop van Caldenborgh, 

Anna Singer bekijkt de vorderingen in het nieuwe 
Singer Museum, Laren, jaren 50
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zijn echter vele malen kapitaalkrachtiger. 
Ze hebben de overheid niet meer nodig.
L.V.D.A.: Er zit ook een ideologische kant 
aan dat verhaal. De collecties van Pinault 
en Saatchi, of  van Joop van Caldenborgh, 
zijn het resultaat van het nieuwe kapitalis-
me, en dat steunt op een ideologie die haaks 
staat op de burgerlijke opvatting die aan de 
grote publieke musea ten grondslag ligt. De 
leidende gedachte achter die musea, die tot 
de nadagen van de Franse Revolutie kan 
worden teruggevoerd, luidde dat de rijk-
dommen, en dus ook de kunstcollecties, van 
de geprivilegieerde klasse – vorst, kerk en 
adel – moesten worden onteigend en ter 
beschikking gesteld van het publiek. De idee 
van maatschappelijke relevantie speelt bij 
deze nieuwe verzamelaars geen enkele rol.
J.D.: Ook in de manier waarop een verzame-
ling zich verhoudt tot de tijd is er iets veran-
derd. Tot ongeveer het einde van de twintig-
ste eeuw werd het museum als een instituut 
gezien dat kunstwerken voor de eeuwigheid 
verzamelt en de kennis erover archiveert. 
Museumbezit mocht niet worden verkocht. 
Die eeuwigheidslogica werd ook door veel 
privéverzamelaars gehuldigd. Bij oudere 
schenkingen bepaalde de schenker niet 
alleen wat hij schonk, maar legde hij vaak 
ook vast op welke plek en in welke samen-
hang de werken gepresenteerd moesten 
worden. Veel van de huidige collectioneurs 
– en vaak gaat het om de interessantste – 
hebben geen boodschap meer aan die muse-
ale eeuwigheidsgedachte. Ze zien hun eigen 
kunstverzameling als een bezigheid of  pro-
ject dat begrensd is in de tijd en vinden het 
dus ook niet meer noodzakelijk om hun col-
lectie een institutionele bestemming te 
geven. Ook in de musea zelf  is de klassieke 
eeuwigheidsgedachte op de achtergrond 
geraakt. In veel grote musea voor moderne 
kunst is het belang van de collectie naar de 
achtergrond verschoven. Grote huizen als 
Tate Modern of  Centre Pompidou zijn ago-
ra’s geworden, ontmoetingsplekken waar 
‘rond’ de kunst wordt gediscussieerd en 
waar het kunstwerk haast niet meer dan 
een aanleiding lijkt om allerlei events en 
debatten te laten plaatsvinden. De musea 
zijn ook steeds meer in de ban geraakt van le 
grand public. 
C.R.: Ja, de musea zijn ‘geëconomiseerd’. Ze 
worden steeds meer gerund als een bedrijf.
J.D.: Terwijl ze tegelijk op een puur econo-
misch niveau de rol hebben moeten lossen, 
zeker in Europa. Vroeger kon een groot 
museum zich nog een werk van een gearri-
veerde vedette als Picasso aanschaffen. 
Vandaag spelen de musea simpelweg niet 
meer mee. Ze worden compleet overvleu-
geld door de private kunstsector – de gale-
ries, de grote verzamelaars… – die over veel 
meer middelen beschikken. Daardoor zijn ze 
zich steeds speculatiever gaan opstellen: 
musea van moderne en hedendaagse kunst 
kopen in een steeds vroegere fase werk van 
een kunstenaar aan omdat ze vrezen dat 
het anders onbetaalbaar wordt. Dat heeft 
ertoe bijgedragen dat de canon steeds min-
der door de musea en in steeds grotere mate 
door de grote galeries en de verzamelaars 
wordt bepaald. 
R.L.: Misschien past die ontwikkeling bin-
nen een bredere tendens die vaak als the 
enclosure of  the commons wordt aangeduid 
en waarbij een aantal private global players 
functies overnemen die vanuit een klassiek 
perspectief  als publieke diensten kunnen 
worden beschouwd – denk aan Facebook. 
In de kunst zie je een gelijkaardig fenomeen: 
private partijen – in casu verzamelaars – 
nemen een rol op die traditioneel door de 
overheid werd gespeeld, en ze kunnen dat in 
het bijzonder dankzij hun financiële slag-
kracht, zie een Arnault of  een Pinault. Zij 
opereren op een schaal waar overheden 
geen invloed meer kunnen op uitoefenen, 
hoe rijk ze ook mogen zijn. In die zin vallen 
privémusea tot op zekere hoogte te begrij-
pen als een vorm van privatisering van ‘het 
publieke’. 
J.D.: Ik denk dat de publieke musea daar 
slecht op hebben gereageerd en dat ze hun 
geloofwaardigheid daardoor ondermijnd 
hebben.
F.K.: Maar je mag dat niet veralgemenen, 
zeker niet als het over oudere kunst gaat. Er 
zijn nog steeds musea die hun autoriteit 
kunnen laten gelden. Een museum als de 
National Gallery in Londen koopt bijvoor-
beeld zeer selectief  aan en beperkt zich tot 
de allerhoogste kwaliteit. De National 
Gallery begeleidt onder meer rijke verzame-
laars bij hun aankoopbeleid en slaagt er 

geregeld in om in ruil daarvoor belangrijke 
schenkingen in de wacht te slepen. Zo’n 
museum bezit dan weliswaar niet de macht 
van het grote geld, maar het heeft wel ken-
nis en expertise in huis waarover veel verza-
melaars niet beschikken en het ontleent 
daar nog steeds een grote status aan. Ik zou 
dus oppassen om te stellen dat de geloof-
waardigheid van de musea niet meer 
bestaat. De situatie varieert per land en kan 
ook per museum behoorlijk verschillen.

Nederland en Vlaanderen

D.P.: Laten we de ‘privatisering van het kun-
stenveld’ in Nederland en Vlaanderen onder 
de loep nemen. In Nederland hebben sinds 
de jaren tachtig nogal wat privémusea de 
deuren geopend. Caroline, hoe kijk jij tegen 
dat fenomeen aan?
C.R.: Eigenlijk kan je het verhaal van die pri-
vémusea al veel eerder laten beginnen, 
namelijk in de jaren dertig met het Kröller-
Müller Museum in Otterlo. Helene Kröller-
Müller was een uitgesproken idealiste. Dat 
geldt ook voor de eerder genoemde Regnault, 
maar terwijl mevrouw Kröller-Müller haar 
eigen museum oprichtte, te midden van de 
natuur, als een monument voor de eeuwig-
heid, koos Regnault nadrukkelijk niet voor 
een privémuseum. Zijn woonplaats Laren – 
waar onder meer ook de conservatieve 
Singers woonden – vond hij daarvoor te pro-
vinciaal. Liever zocht hij het centrum van de 
moderne ontwikkelingen op, en dat bevond 
zich volgens hem in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Hij vond dat zijn verzameling in 
de gehele museumcollectie moest opgaan. 
Beiden, zowel Kröller-Müller als Regnault, 
waren aansprekende voorbeelden. Maar 
vanaf  de jaren vijftig en zestig zie je ook op 
een breder terrein initiatieven. Toen kwa-
men hier de bedrijfscollecties op en iets later 
meldden zich meer particuliere verzame-
laars in de openbaarheid. In 1971 opende 
bijvoorbeeld Museum Bommel Van Dam in 
Venlo, gesticht door het Amsterdamse echt-
paar Maarten en Reina van Bommel-van 
Dam.
J.D.: Eigenlijk zijn haast alle belangrijke 
Nederlandse musea in oorsprong privému-
sea…
D.P.: Bij die oudere musea sloot de privéver-
zamelaar echter telkens een alliantie met de 
overheid; bij de nieuwere privémusea 
gebeurde dat niet. 
C.R.: Dat klopt, maar in sommige gevallen 
komt daar na een tijd alsnog verandering 
in. Een voorbeeld is het Museum Henriette 
Polak in Zutphen, dat al in 1975 de deuren 
opende, een jaar na het overlijden van de 
mecenas en stichtster. Dat museum begon 
volledig als een privé-initiatief, maar werkt 
sinds 2011 samen met het Stedelijk 
Museum Zutphen. Bovendien gaan veel van 
die nieuwe privémusea na een tijdje voor 
allerlei projecten toch weer uit dezelfde sub-
sidiepotjes snoepen als de publieke musea. 
De verschillen tussen private en publieke 
musea liggen daardoor erg subtiel. 
F.K.: Verder vind ik het moeilijk om algeme-
ne uitspraken te doen omdat deze privému-
sea toch behoorlijk verschillend zijn. 
Museum Voorlinden en Museum De Pont 
hebben een brede collectie die dicht aan-
leunt bij de publieke collecties in Nederland. 
Museum Beelden aan Zee en Museum 
MORE venten eerder een nichepositie uit: ze 
leggen zich respectievelijk toe op figuratieve 
tendensen in de sculptuur vanaf  de twintig-
ste eeuw en realistische tendensen in de 
moderne kunst. Niet alleen op inhoudelijk 
vlak, ook inzake motivatie en verhouding 
tot het openbare bestel zijn de verschillen 
groot. Museum Voorlinden spiegelt zich aan 
de grote musea in Nederland – het lijkt wel 
een tweede Stedelijk te willen zijn. Museum 
MORE en Museum Beelden aan Zee zetten 
zich daar juist tegen af. Ze specialiseren zich 
in kunst die in hun ogen door de publieke 
musea ten onrechte is veronachtzaamd. Ze 
willen een tegenbeeld aanbieden van de 
modernistische canon die door de publieke 
musea tot ‘kunsthistorische norm’ zou zijn 
uitgeroepen.
D.P.: Van Caldenborgh had zijn verzameling 
aan het Boijmans kunnen schenken. Hans 
Melchers had zijn verzameling moderne 
realisten kunnen doneren aan het Museum 
Arnhem, waar die kunst een van de zwaar-
tepunten van de collectie vormt. Beide ver-
zamelaars zijn evenwel voor eigen musea 
gegaan, met respectievelijk Museum 
Voorlinden en Museum MORE als resultaat. 

Zou je niet ook kunnen stellen – in lijn met 
wat Lieven al opmerkte – dat deze verzame-
laars zich minder identificeren met de bur-
gerlijke notie van het ‘algemeen belang’?
R.L.: Misschien moeten we hier een nuance 
aanbrengen en zijn sommige van deze ver-
zamelaars wel degelijk nog gevoelig voor de 
idee van het algemeen belang, maar identi-
ficeren ze die notie niet langer automatisch 
met de staat en haar instellingen, waaron-
der de overheidsmusea. De identificatie van 
de gemeenschap en de publieke ruimte met 
de staat heeft vandaag in de ogen van velen 
zijn geldigheid verloren. 
F.K.: Ik betwijfel of  je dat als een algemene 
trend mag beschouwen. Er zijn in Nederland 
wel degelijk nog verzamelaars die het 
publieke belang willen dienen én het muse-
um als belichaming daarvan blijven zien. 
De familie Sanders – Piet Sanders en zijn 
zonen Pieter en Martijn – is een goed voor-
beeld. In het verleden heeft vader Piet 
Sanders verschillende malen delen van zijn 
collectie aan het Stedelijk Museum 
Amsterdam geschonken. Zijn zonen zetten 
die traditie verder. Nog in 2013 hebben 
Pieter en Marieke Sanders een groep van 
meer dan honderd werken gedoneerd. Hun 
gift omvatte onder meer heel wat fotogra-
fisch werk, en Hripsimé Visser, conservator 
fotografie van het Stedelijk, heeft uit dat 
gedeelte de stukken mogen kiezen waarvan 
zij meende dat ze de collectie van het 
Stedelijk konden versterken. Overigens 
heeft ook het verzamelaarsechtpaar Theo 
en Lida Scholten, de stichters van Museum 
Beelden aan Zee, aanvankelijk geprobeerd 
om hun collectie twintigste-eeuwse beeld-
houwkunst in een museum onder te bren-
gen. Hun plan om een eigen museum te 
bouwen kwam er slechts nadat gebleken 
was dat geen enkel museum interesse had. 
D.P.: Hoe zit het langs de kant van de musea? 
Vallen daar ontwikkelingen te noteren die 
de ‘private reflexen’ van verzamelaars mee 
kunnen verklaren?
C.R.: Jazeker. De laatste tien, vijftien jaar 
hoor je steeds vaker dat er te veel geld naar 

de publieke musea is gegaan en dat zij nu 
‘hun eigen broek moeten ophouden’. 
F.K.: Ja, de musea moeten ‘meer gaan 
ondernemen’.
C.R.: Heel wat publieke musea zijn inmiddels 
zélf  ‘geprivatiseerd’ – het Stedelijk Museum 
Amsterdam is bijvoorbeeld een stichting 
geworden. Musea hanteren zoals eerder 
gezegd steeds vaker een economische logica: 
ze worden hoe langer hoe meer gerund als 
een bedrijf. Ze zijn naarstig op zoek naar 
manieren om te bezuinigen – jammer 
genoeg wordt vaak in de eerste plaats op 
onderzoeksconservatoren bespaard, terwijl 
onderzoek toch een wezenlijke opdracht is 
van de musea. Die bedrijfsmatige trend 
wordt onder meer ook geïllustreerd door het 
debat over ontzamelen dat sinds enkele jaren 
woedt. Dat debat draait in hoge mate om 
economische kwesties: moet je werken bij-
houden die al decennialang niet meer de 
moeite waard werden bevonden om op zaal 
te hangen? Kan je ze dan niet beter verko-
pen? Depots kosten immers veel geld. Aan 
alles zit een prijskaartje, zo wordt er gerede-
neerd. Dat is trouwens ook de reden waarom 
musea almaar kritischer met schenkingen 
omgaan. Ze weigeren steeds vaker donaties 
of  koppelen allerlei voorwaarden aan zo’n 
gift, waarbij ze vaak alleen maar in de kren-
ten uit de aangeboden verzameling zijn geïn-
teresseerd. Een verzamelaar vindt het 
natuurlijk niet leuk dat enkel zijn ‘topstuk-
ken’ worden afgeroomd en op dat moment 
wordt een eigen initiatief  algauw een aan-
trekkelijker oplossing. Overigens is er bij 
Museum Boijmans ook een heel nieuw 
‘businessmodel’ in de maak. Daar verrijst 
over een jaar het ‘Collectiegebouw’, dat 
enerzijds zal functioneren als een openbaar 
depot voor de museumcollectie, maar waar 
anderzijds particuliere verzamelaars exposi-
tiezalen en opslagruimtes zullen kunnen 
huren voor hun collectie, en gebruik kun-
nen maken van bijvoorbeeld wetenschappe-
lijke kennis en restauratiefaciliteiten van het 
museum. Ik ben heel benieuwd of  het muse-
um op die manier veel meer – interessante –
verzamelaars aan zich zal weten te binden.
D.P.: Misschien heeft de ‘privatisering’ van 
overheidsmusea daarbij ook inspirerend 
gewerkt? Verzamelaars zijn van nature 
ondernemers. Als ook musea zich als onder-
nemingen gaan gedragen, dan hoeft het 
niet te verbazen dat zij op het idee komen 
om op hun beurt een museum op te richten.
C.R.: Ja, wie weet. 
D.P.: Alle Nederlandse verzamelaars kiezen 
voor het format van een volwaardig (privé)
museum dat zich qua personeelsbezetting, 
programmatie, educatie, publieksbemidde-
ling en toegankelijkheid niet echt van de 
publieke musea onderscheidt.
F.K.: In Nederland is het aantrekkelijk om 
als museum erkend te worden. Als volwaar-
dig museum kan je lid worden van de 
International Council of  Museums (ICOM) 
en de Nederlandse museumvereniging. 
Opmerkelijk is bovendien dat de Vereniging 
Rembrandt, die zich ten doel stelt het natio-
nale openbare kunstbezit te verrijken, ook 
particuliere musea ondersteunt bij aanko-
pen. 
C.R.: En je kan toetreden tot de pool van 
musea die toegankelijk zijn met een 
Nederlandse museumjaarkaart, waardoor 
je het grote museumpubliek over de vloer 
krijgt en allerlei geldstromen kan aanspre-
ken. 
D.P.: Voor de Belgische verzamelaars geldt 
kennelijk niet dat ze zich aan het klassieke 
museummodel spiegelen. Zij beginnen een 
stichting (Herbert Foundation, Verbeke 
Foundation) of  een ‘kunstcentrum’ (Art 
Center Hugo Voeten), of  ze openen simpel-
weg een pand waar de betreffende privécol-
lectie kan worden bezocht (Collection 
Vanmoerkerke en VanhaerentsArtCollection). 
Geen van deze initiatieven houdt er een 
museale werking op na; hun openingsuren 
zijn dan ook (veel) beperkter. 
J.D.: Veel hangt af  van het specifieke verlan-
gen van de collectioneur. Waarom verza-
melt hij? Van Caldenborgh doet dat kenne-
lijk – onder meer – omdat hij van een echt 
museum, een instituut voor de eeuwigheid 
droomt, net als mevrouw Kröller-Müller. 
Voor Mark Vanmoerkerke is dat totaal niet 
het geval. Mark verzamelt omdat hij door 
kunst gepassioneerd is en stelt de collectie 
open voor het publiek omdat hij het span-
nend vindt om erover van gedachten te wis-
selen en benieuwd is wat anderen erover 
zullen zeggen. Wat er later met de verzame-
ling gebeurt, laat hij aan zijn kinderen over. 

Kiki Smith

Alice II (Feet Uncrossed), 2005, porselein
collectie Museum Beelden aan Zee, Scheveningen

Oswald Wenckebach

Wicht, 1950, brons
collectie Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
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L.V.D.A.: Veelzeggend is ook de naam van die 
Vlaamse initiatieven: Collection Vanmoerkerke, 
VanhaerentsArtCollection, Art Center Hugo 
Voeten, Herbert Foundation en Verbeke 
Foundation. Er spreekt een groot engage-
ment uit. De verzameling is hun initiatief, ze 
is op individuele gronden en met eigen mid-
delen tot stand gekomen, en dat onderstre-
pen zij door hun collectie onder eigen naam 
open te stellen.
C.R.: In Nederland doen de privémusea dat 
de laatste jaren juist liever niet. Museum 
Voorlinden, Museum MORE, Museum 
Beelden aan Zee…: geen enkel van deze 
musea is naar de stichter genoemd.
L.V.D.A.: De Nederlandse verzamelaars wil-
len duidelijk met de publieke musea concur-
reren. Dat interesseert hun Vlaamse tegen-
hangers totaal niet.
R.L.: Misschien kan je de verschillende keu-
zes van de Belgische en Nederlandse verza-
melaars als volgt verklaren: in Nederland 
vormen de musea – zoals Joost al aangaf  – 
een krachtig model om kunstbezit publiek 
te maken. Bijgevolg richten ook privéverza-
melaars instituten op die zich qua program-
matie of  publiekswerking aan de 
Nederlandse kunstmusea spiegelen – een 
goed voorbeeld is Museum De Pont. 
Vlaanderen kent echter géén traditie van 
sterke overheidsmusea voor moderne en 
hedendaagse kunst. Je zou kunnen ver-
wachten dat de Vlaamse verzamelaars op 
die situatie reageren door deze leemte op te 
vullen en zelf  privémusea op te richten, 
maar kennelijk werkt het andersom: juist 
omdat de publieke musea in Vlaanderen 
geen krachtig model vormen, zijn ook de 
verzamelaars niet geneigd om een museaal 
voorstel te doen. 
D.P.: In Nederland hebben verzamelaars tot 
vrij recent ook allianties met de overheid 
gesloten, met publieke musea als resultaat, 
en zijn er blijkbaar nog altijd verzamelaars 
te vinden – zoals de familie Sanders – die 
bereid zijn werk aan publieke musea te 
schenken. Deze traditie kennen we in België 
ternauwernood als het over moderne of  
hedendaagse kunst gaat. 
J.D.: Het gegeven dat de overheid in België 
en Vlaanderen zich, anders dan in 
Nederland, nooit heeft bekommerd om de 
moderne en hedendaagse kunst zorgt voor 
wantrouwen. Je schenkt jouw collectie niet 
aan een overheid die geen belangstelling 
heeft voor kunst.

F.K.: Je moet wel oppassen om Nederland al 
te zeer te idealiseren. De Nederlandse muse-
umdirecteuren hebben in de loop van de 
geschiedenis voortdurend slag moeten leve-
ren tegen hun voogdijoverheid – denk aan 
de heroïsche schermutselingen tussen 
Willem Sandberg en de Amsterdamse 
gemeenteraad. Tekenend is ook het optre-
den van de Vereniging Rembrandt, die in 
1883 door een groep particulieren werd 
opgericht en zich sterk wilde maken voor 
het kunstbezit in Nederland. Aanvankelijk 
was deze vriendenclub vooral actief  op het 
terrein van de oude kunst, maar vanaf  een 
bepaald moment ging zij zich ook met 
moderne kunst bezighouden. De Vereniging 
is vaak ingesprongen op momenten dat 
belangrijk artistiek erfgoed voor de openba-
re collecties in Nederland verloren dreigde 
te gaan. Dat dergelijke inspanningen nodig 
zijn, wijst erop dat de verhouding van de 
Nederlandse overheid met de kunstsector 
niet altijd een idylle is geweest. 
J.D.: Je kan toch niet ontkennen dat er op 
dat vlak een verschil is tussen Nederland in 
België. Toen Victory Boogie Woogie, het laat-
ste onafgewerkte schilderij van Piet 
Mondriaan, in 1997 op de markt kwam, 
heeft de Nederlandse overheid geen seconde 
getwijfeld: Nederland moest en zou dat 
werk kopen. In Vlaanderen hebben we een 
zogenaamd ‘topstukkendecreet’ om te belet-
ten dat roerend cultureel erfgoed van uit-
zonderlijke waarde naar het buitenland ver-
dwijnt, maar dat is een lachertje. Er staan 
zo weinig middelen tegenover dat men 
hooguit een fractie van het benodigde 
bedrag op tafel kan leggen als er morgen 
een Ensor naar het buitenland dreigt te ver-
huizen. De Victory Boogie Woogie van 
Mondriaan heeft veertig miljoen dollar 
gekost. De Nederlandse overheid heeft dat 
bedrag zonder verpinken op tafel gelegd. 
F.K.: De aankoop van Victory Boogie Woogie 
is beslist niet van een leien dakje gegaan. De 
koop werd pas mogelijk gemaakt door een 
bijzondere gift van De Nederlandsche Bank, 
wat tot een fel debat in de Tweede Kamer 
heeft geleid. De recente aankoop van twee 
portretten van Rembrandt kreeg daarente-
gen meteen steun van politici, maar daar zit 
naar mijn gevoel ook een onfris kantje aan. 
Het sluit aan bij een nieuw fenomeen: de 
obsessie voor de Nederlandse identiteit, 
zoals die zich ook in de opkomst van het 
extreemrechts populisme in Nederland 
manifesteert.  
D.P.: Zijn er ook ontwikkelingen in de wer-
king van de Belgische/Vlaamse musea die – 
zoals in Nederland – hun aantrekkelijkheid 
voor potentiële schenkers hebben ver-
kleind? 
L.V.D.A.: De meeste Vlaamse musea voor 
hedendaagse kunst kampen met plaatsge-
brek waardoor de collectie amper te zien is. 
In een dergelijke situatie zijn schenkingen 
niet echt aantrekkelijk. Anderzijds zijn deze 
musea voor hun tijdelijke tentoonstellingen 
ook aangewezen op bruiklenen uit privécol-
lecties, waarop meestal wel enthousiast 
wordt ingegaan.
F.K.: Er is in Nederland een omslag geweest 
van het almaar produceren van tentoon-
stellingen naar een herwaardering van de 
collectie. De leuze onder museumcollega’s 
luidt: ‘de collectie is ons kapitaal’. Het enige 
waarmee musea zich kunnen onderschei-
den, zo is men steeds meer gaan beseffen, 
zijn hun collecties met hun enorme pedi-
gree, hun talloze aanslibsels uit het verleden. 
Zo zijn er publieke musea die er prat op kun-
nen gaan dat ze nog stukken bezitten die 
aan een regent uit de zeventiende eeuw 
hebben toebehoord. Publieke collecties heb-
ben een soort historische gelaagdheid die je 
bij een privécollectie niet terugvindt. Die 
rijkdom is typisch voor alle stedelijke musea, 
het Centraal Museum Utrecht, Museum de 
Lakenhal in Leiden, noem maar op. 
D.P.: Het zinnetje ‘onze collectie is ons kapi-
taal’ zou ook bij musea als het S.M.A.K. 
opnieuw ingang moeten vinden. 

J.D.: In het S.M.A.K. wisselen de tentoon-
stellingen elkaar in snel tempo af. Vaak zijn 
ze snel gemaakt en ze worden slechts zelden 
door onderbouwde catalogi begeleid. Het 
S.M.A.K. legt voorts, deels onder druk van 
de plaatselijke politiek, heel erg de nadruk 
op de verankering in de stad – denk aan de 
parcourstentoonstelling Track. Dat staat 
haaks op de opvatting van veel belangrijke 
collectioneurs, die juist tegen het lokale 
ingaan en een internationale visie huldi-
gen. Tot slot moet je weten dat het S.M.A.K. 
sinds 1 januari 2014 – samen met het 
Museum voor Schone Kunsten en het 
Designmuseum – deel uitmaakt van een 
Autonoom Gemeentebedrijf, de AGB 
Kunsten en Design van de stad Gent. 
Sindsdien zetelen politici van de verschil-
lende politieke partijen in de raad van 
bestuur van het S.M.A.K. Het museum 
wordt dus strikt genomen door politici en 
niet door deskundigen uit de kunstwereld 
bestuurd. Welke verzamelaar wil er nu 
kunstwerken aan politici schenken? 
L.V.D.A.: Je hebt gelijk. Misschien willen 
sommige verzamelaars best aan het muse-
um schenken, maar niet aan de stad. 
Anderzijds vraag ik me wel af  of  de musea 
zich voldoende inspanningen getroosten 
om de banden met verzamelaars aan te 
halen. Van de meesten hoor ik bijvoorbeeld 
dat er vanuit de museumwereld weinig 
belangstelling is voor hun initiatieven. Er 
verschijnen nauwelijks mensen uit de 
Belgische museumwereld op de openingen 
van hun collectiepresentaties, en dat vin-
den ze erg jammer.
D.P.: Laten we de private en de publieke col-
lecties ook even inhoudelijk vergelijken, en 
naar de verschillen op dat vlak tussen 
Vlaanderen en Nederland kijken. De verza-
melingen van sommige Nederlandse privé-
musea – ik denk met name aan Museum 
Voorlinden en Museum De Pont – vertonen 
opvallend veel verwantschappen met 
Nederlandse publieke collecties. Kunstenaars 
die in de Nederlandse publieke musea gretig 
worden verzameld of  tentoongesteld – 
James Turrell of  Roni Horn, om er slechts 
twee te noemen – kunnen vaak ook in de 
privémusea op aandacht rekenen. In België 
vertoont de verzameling van Herbert 
Foundation een zekere verwantschap met 
de collectie van het S.M.A.K.: belangrijke 
protagonisten van de zogenaamde arte 
povera, minimal en concept, of  figuren van 
de jaren tachtig als Jean-Marc Bustamante, 
Reinhard Mucha, Thomas Schütte en Jan 
Vercruysse, zijn in beide verzamelingen ver-
tegenwoordigd. Voor het overige zijn er ech-
ter nauwelijks raakpunten tussen de private 
en de publieke verzamelingen. In de collec-
tie van Mark Vanmoerkerke kan je bijvoor-
beeld een krachtlijn ontwaren die loopt van 
de kunst van de Amerikaanse westkust uit 
de jaren zestig en zeventig – met een opval-
lend accent op Edward Ruscha – naar de 
Amerikaanse kunstenaars van de zoge-
naamde Pictures Generation (Sherrie 
Levine, Cindy Sherman, Robert Longo…). 
Dat spoor – en die kunstenaars – vind je in 
de publieke collecties in België/Vlaanderen 
nauwelijks terug. 
J.D.: De verzameling van Mark Vanmoerkerke 
vertoonde aanvankelijk een diffuus beeld en 
bestond uit een tweeduizendtal werken van 
zo’n honderdvijftig verschillende kunste-

naars. Maar de laatste jaren is Mark zijn 
verzameling gaan uitkuisen tot er nog zes- à 
zevenhonderd werken van een vijftigtal 
kunstenaars overbleven. Dat uitzuiverings-
proces is grotendeels een proces van cano-
nisering geweest, waarbij de zonet aange-
haalde krachtlijn werd gevolgd. 
L.V.D.A.: Walter Vanhaerents vertrekt dan 
weer van de pop art en verzamelt onder 
andere de kunst van de jaren tachtig en 
negentig die als een uitloper van de pop art 
kan worden beschouwd. Ook daar is nau-
welijks overlap met de Belgische museum-
collecties.
J.D.: Maar je kan wel parallellen met heel 
wat buitenlandse musea trekken. Voor wat 
de jaren tachtig betreft, vind je de canon die 
het MoMA hanteert terug in de collectie 
van Mark Vanmoerkerke. 
D.P.: Ook de collecties van Verbeke Foundation 
en Art Center Hugo Voeten vertonen nauwe-
lijks linken met de Belgische museumwereld. 
Geert Verbeke verzamelt enerzijds heden-
daagse kunst – veelal zogenaamde bio-art en 
kunst die gebruikmaakt van levende materi-
alen – en anderzijds collages en assemblages 
uit de twintigste eeuw. Daarbij zit veel kunst 
die tot de ‘art brut’ of  ‘outsider art’ wordt 
gerekend, maar ook collages van allerhande 
minder bekende kunstenaars uit de Belgische 
surrealistische traditie. 
C.R.: Ja, een heel vreemde combinatie. Dat 
is nou eenmaal typisch voor een privéverza-
melaar.
D.P.: Dat idiosyncratische heb je eveneens 
bij Hugo Voeten. Hij bezit werk van bekende 
Belgische kunstenaars, maar legt zich daar-
naast heel erg toe op het verzamelen van 
moderne Bulgaarse kunst – zijn verzame-
ling Bulgaarse kunst zou de grootste zijn 
buiten Bulgarije, zo klinkt het op de site. 
Daarnaast heeft hij onder meer een ensem-
ble van meer dan dertig sculpturen van de 
Duitse (nazi)beeldhouwer Arno Breker ver-
worven. Die collecties kan je niet alleen 
moeilijk met het Belgische museumland-
schap, maar ook nauwelijks met een muse-
ale canon verbinden. 
J.D.: Ik zie wel een verschil tussen Verbeke 
en Voeten. Geert Verbeke doet vanuit een 
eigenaardige kronkel heel interessante din-
gen. Bij Voeten stel ik daarentegen een nati-
onalistische reflex vast die je thans op heel 
wat plekken terugvindt… 
F.K.: Mij lijken die ‘idiosyncratische’ verza-
melingen heel interessant. De andere 
Belgische collecties – Herbert, Vanhaerents 
en Vanmoerkerke – komen dan weer sterk 
museaal op mij over. Ze bevestigen een canon 
die je onder meer ook in de Nederlandse 

James Turrell

Skyspace, 2016
collectie Museum Voorlinden, Wassenaar

James Turrell

Wedgework III, 1969, installatie met fluorescerend 
licht. Collectie Museum De Pont, Tilburg

zicht op ‘Voyage on the North Sea’ (curator Joost Declercq), Collection Vanmoerkerke, Oostende, 2013-2014

Walter Vanhaerents op het dak van zijn kunstruimte in 
Brussel, met ‘Cry Me a River’ (1997) van Ugo Rondinone

domein van Verbeke Foundation, Kemzeke, met werk 
van Will Beckers (work in progress)
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musea van moderne kunst, maar zeker ook 
elders te zien krijgt. Vanuit Vlaams perspec-
tief  tonen deze verzamelingen misschien 
wat de Vlaamse musea lieten liggen, maar 
vanuit Nederlands perspectief  kijk je er 
helemaal anders naar: ze vormen een aar-
dig geheel van gecanoniseerde museum-
kunst.

De publieke musea herdacht?

D.P.: Wat is het globale effect van de nieuwe 
privémusea, stichtingen of  publiek gemaak-
te collecties op het veld van de beeldende 
kunst? Vormen ze een aanwinst? Kan die 
ontwikkeling ook perverse effecten hebben, 
bijvoorbeeld doordat publieke musea zich 
anders gaan gedragen?
J.D.: Ik zie het als een positieve evolutie. 
Misschien komt dat omdat ik uit een gene-
ratie kom waarin het bestaansrecht van 
kunst – met name in België – fundamenteel 
werd in vraag gesteld. Niemand was geïnte-
resseerd, de overheid niet en ook in de privé-
sector was de interesse aanvankelijk heel 
beperkt. Slechts een handvol verzamelaars 
– onder wie Anton Herbert, Herman Daled, 
André Goeminne – bekommerden zich om 
hedendaagse kunst. 
L.V.D.A.: Ik denk dat het landschap diverser 
wordt door die nieuwe initiatieven, maar ik 
pleit wel voor meer samenwerking en uit-
wisseling van knowhow en expertise. Er 
moeten meer bruggen geslagen worden tus-
sen de private en publieke sector. Ik denk 
ook dat de private initiatieven voor klassieke 
musea een uitdaging vormen om hun mis-
sion statement en maatschappelijke relevan-
tie beter in de verf  te zetten. Daar moeten ze 
dringend werk van maken, zeker in 
Nederland waar de private musea zich 
enten op de klassieke musea, en dus ook 
subsidies aanvragen voor educatie en aller-
lei projecten.
C.R.: In Nederland vind ik de concurrentie 
uit private hoek niet slecht. Zo houden de 
musea elkaar wakker, denk ik. 
F.K.: Toen De Pont openging, verscheen een 
kritisch stuk van Carel Blotkamp waarin hij 
betreurde dat de middelen achter dat initia-
tief  niet naar een bestaand museum waren 
gegaan. Ik gaf  in die jaren les op de acade-
mie in Tilburg en tot mijn verbazing stelde 
ik na een tijdje vast dat mijn studenten 
Robert Ryman niet meer kenden uit het 
Stedelijk, maar uit De Pont. De Pont had dus 
een belangrijke oriënterende functie voor 
kunstenaars in opleiding in de regio. Dat 
heeft mijn ogen geopend. Getuigt het niet 
van een soort Randstadarrogantie om zich 
smalend over dat Tilburgs museumpje uit te 
laten, ging ik me plots afvragen.
C.R.: Maar ik zou willen dat de musea meer 
hun eigen invalshoek hebben. Nu lijkt het 
allemaal te veel op elkaar. Ik zou meer ver-
schillen willen zien.
F.K.: Dat gevoel heb ik ook. Er is een redelij-
ke profilering, maar die zou nog wat scher-
per kunnen. De Pont schurkt wat mij betreft 
te dicht aan tegen de canon, of  de 
Nederlandse consensus. Museum MORE en 
Beelden aan Zee vind ik dan weer een goede 

aanvulling. Ze bekleden een positie die iets 
toevoegt aan het veld. Het is bijvoorbeeld 
een verrijking dat Museum Beelden aan Zee 
rond sculptuur werkt.
D.P.: Maar vanuit een zeer beperkte versie. 
Het katholiek-humanistische mensbeeld 
dat aan de verzameling van Theo en Lida 
Scholten ten grondslag ligt, sluit bijvoor-
beeld uit dat de belangrijkste tendensen in 
de sculptuur vanaf  de jaren zestig kunnen 
worden gerepresenteerd. 
F.K.: Dat vind ik ook een probleem, maar ik 
waardeer wel dat er voor een specifieke 
invalshoek wordt gekozen. Dat een heleboel 
sculptuur niet aan bod komt, neem ik er 
dan maar bij. Die vind je trouwens al in 
andere musea in Nederland. 
C.R.: Het is wel grappig dat de huidige artis-
tiek directeur van MORE, Ype Koopmans, 
die voordien in Arnhem conservator was, 
met zijn beleid in Gorssel hetzelfde probeert 
te realiseren wat hij eerst in Arnhem deed: 
via het begrip ‘modern realisme’ de 
omschrijving van de notie ‘realisme’ uit-
breiden, ruimer interpreteren.
D.P.: Dat kan wel rampzalige gevolgen heb-
ben. Tot 15 januari jongstleden liep er bij-
voorbeeld een tentoonstelling van Isabella 
Werkhoven (°1969). Zij vertrekt van foto’s 
gemaakt met haar mobiele telefoon, die ze 
uitvergroot en op doek overbrengt. Je denkt 
echt dat je in een lokaal dienstencentrum 
terecht bent gekomen als je naar dat werk 
staat te kijken. In het Singer Museum te 
Laren vond overigens een verkoopstentoon-
stelling van een zekere Bob ten Hoope 
plaats, een lokale, pas overleden kunste-
naar. Ook daar leek je in een achterafzaaltje 
te zijn beland.
F.K.: Maar worden alle tijdelijke tentoon-
stellingen in Museum MORE door Ype 
Koopmans bepaald? Ik heb ook wel eens een 
tentoonstelling in MORE gezien die onder de 
maat was, maar misschien heeft de stichter 
Hans Melchers daar een rol in gespeeld?
C.R.: Nee, dat is volgens mij niet zo.
J.D.: Wat ik aan Museum Voorlinden waar-
deer is de zorg die er besteed wordt aan de 
plek, de omgeving en de kwaliteit van het 
gebouw. Er is geen blusapparaat, geen sig-
nalisatie die afleidt van de beleving van 
kunst. Op dat vlak ken ik geen tweede muse-
um in Nederland. Dat apprecieer ik trou-
wens ook aan Fondation Beyeler (Basel, 
CH), waar Voorlinden heel erg op geïnspi-
reerd is – op architecturaal vlak misschien 
te nadrukkelijk. 
D.P.: Ik vind het wel een beetje ironisch dat 
je naar Fondation Beyeler verwijst, Joost. 
Fondation Beyeler is een topmuseum dat 
zwaar investeert in onderzoek. In Museum 
Voorlinden merk ik daar niets van.
J.D.: Daar ga ik mee akkoord, maar ik waar-
deer de inspanningen die men zich heeft 
getroost om de ervaring van kunst te opti-
maliseren. Bij mijn weten is Museum 
Voorlinden een van de weinige musea waar 
alles gericht is op de geconcentreerde bele-
ving van kunst. Men maakt komaf  met de 
marktkramersattitude die in zoveel musea 
overheerst, waarbij alles draait om publieks-
bemiddeling en educatie. Ik heb het daar 
stilaan mee gehad. Ik wil geconcentreerd 
naar kunst kunnen kijken, zonder met edu-
catieve uitleggerigheid te worden lastig 
gevallen. 
D.P.: Toen ik er was slenterden in Museum 
Voorlinden ook bosjes mensen met gidsen 
rond. Er waren minstens evenveel bezoekers 
die mij met audiogidsjes voor de voeten lie-
pen als in andere musea. Volgens mij draait 
de educatieve machine er op een even hoog 
toerental.
J.D.: Maar uit de conceptie van de architec-
tuur, van het gebouw, spreekt een houding 
die exclusief  gericht is op de kwalitatieve 
beleving van kunst. Dat waardeer ik ten 
zeerste.
D.P.: Je zou wel een paar merkwaardige 
paradoxen kunnen signaleren, op basis van 
observaties die eerder tijdens dit gesprek 
werden gemaakt. Van publieke musea zou 
je verwachten dat ze commerciële impulsen 
onderdrukken, maar nogal wat instellingen 
zijn tentoonstellingsmachines met een ster-
ke publieksgerichtheid geworden. Van pri-
vé-initiatieven zou je daarentegen een com-
merciële ingesteldheid verwachten, maar 
soms vormen ze op dat vlak juist een uitzon-
dering. De collectiepresentaties van 
Vanmoerkerke hebben een looptijd van een 
half  jaar of  meer, die van Vanhaerents 
duren zelfs meerdere jaren. Daardoor kan je 
telkens weer terugkeren en je blik op de 
getoonde kunst verdiepen. Van evenementi-

alisering en publieksdrukte is geen sprake. 
De hangars  van Vanmoerkerke en 
Vanhaerents vormen een oase waar je in 
alle rust kunstwerken kan contempleren.
F.K.: Ja, ook De Pont heeft zich – zeker in het 
begin – duidelijk gepositioneerd als een 
museum dat niet als een malle tentoonstel-
lingsmachine doldraaide, maar waar een 
tentoonstelling vrij lang zou blijven staan. 
Het heeft zich ook duidelijk geprofileerd als 
een soort kloosterlijk oord van concentra-
tie.
D.P.: Een andere paradox doet zich op het 
vlak van onderzoek voor. Zoals gezegd bou-
wen steeds meer publieke instellingen hun 
onderzoeksfunctie af. Tegelijk profileren 
twee private initiatieven – Museum Beelden 
aan Zee en Herbert Foundation – zich expli-
ciet als onderzoeksinstelling. De onder-
zoeksfunctie van Museum Beelden aan Zee 
is ondergebracht in het Sculptuur Instituut, 
dat in 2003 als aanvulling bij het museum 
werd opgericht en onderzoek doet naar 
moderne en hedendaagse internationale 
beeldhouwkunst. 
C.R.: Er is ook een link met de universiteit: 
Jan Teeuwisse, de artistiek directeur van 
Beelden aan Zee, is hoogleraar aan de uni-
versiteit in Leiden, en dat is voor universiteit 
én museum een goede zaak.
J.D.: De banden tussen musea en universi-
taire wereld zouden aangehaald moeten 
worden, zeker in België. 
D.P.: Herbert Foundation wil zich in de toe-
komst tot een onderzoekscentrum ontpop-
pen rond de kunst van de tweede helft van 
de twintigste eeuw, waarbij de nadruk van-
zelfsprekend zal liggen op de kunst vanaf  de 
jaren zestig die in de verzameling centraal 
staat. Twee initiatieven is niet veel, maar als 
je weet dat de onderzoeksfunctie bij de 
publieke musea onder druk staat, dan stelt 
zich misschien toch de vraag of  het onder-
zoek in de Lage Landen niet naar de private 
sector verschuift. 
J.D.: Dat is een bredere ontwikkeling. Veel 
van de research die ten grondslag ligt aan 
tentoonstellingen in het MoMA of  Centre 
Pompidou wordt eveneens door de privésec-
tor gegenereerd. De research en kennis over 
Philip Guston is in handen van de Guston 
Foundation en van Hauser & Wirth. Ook op 
het vlak van onderzoek spelen musea niet 
meer mee.
F.K.: Dat geldt misschien voor het onder-
zoek naar bepaalde kunstenaars.
C.R.: Ik ben wel bang dat de musea hun 
kennisfunctie overboord gooien. Dat gevaar 
is alleen maar groter geworden sinds ze ver-
zelfstandigd zijn. 
F.K.: Ze bezuinigen allereerst op onder-
zoek…
C.R.: …en gooien een pak conservatoren 
eruit.
F.K.: Dat is een punt van zorg, zeker in 
Nederland. Tegelijk denk ik niet dat het zo’n 
vaart zal lopen. Het klopt weliswaar dat 
musea zich afsloven om hun publieksbereik 
te vergroten, maar de meeste onder hen 
huldigen wel degelijk nog de taakopvatting 
dat een museum ernstig onderzoek dient te 
verrichten en degelijke publicaties moet 
realiseren. Alleen zijn niet alle musea daar-
voor toegerust. Het Van Gogh Museum en 
het Rijksmuseum hebben de meeste arm-
slag en kunnen dus een solide team onder-
zoeksconservatoren tewerkstellen. Andere 

musea – zoals het Stedelijk – kampen voort-
durend met geld- en personeelstekort om 
hun onderzoekstaken waar te nemen. Ook 
is het helaas een trend van de laatste decen-
nia om voor wetenschappelijke publicaties 
mensen van buiten in te huren.
J.D.: Dat is niet noodzakelijk negatief  – 
zolang het onderzoek maar gebeurt.
D.P.: Hoe moeten de musea op de nieuwe 
situatie van verschuivende krachtsverhou-
dingen en toenemende privatisering reage-
ren?
J.D.: Ik hoop dat ze het wantrouwen ten 
aanzien van de privésector laten varen. Als 
je kijkt hoeveel compleet vergeten kunste-
naars door de Gagosians, de Zwirners, de 
Hauser & Wirths in het verleden zijn opge-
vist, bestudeerd en terug in de markt gezet… 
De musea zouden het werk dat de private 
sector doet meer moeten waarderen en hen 
als een mogelijke samenwerkingspartner 
moeten zien, die hetzelfde werk doet als zij.
F.K.: Anderzijds ben ik wel argwanend als 
een private actor als Galerie Zwirner onder-
zoek publiceert. Helemaal belangeloos is dat 
natuurlijk ook niet. Als zij een monografie 
over een kunstenaar publiceren, dan zijn 
daar ook forse economische belangen mee 
gemoeid, ben ik geneigd te denken.
J.D.: Absoluut, maar dat hoeft niet negatief  
te zijn. Veel musea zouden er voorts goed 
aan doen om zich van een instituut dat ver-
zamelt tot een kenniscentrum om te scho-
len. 
R.L.: Je zou ook kunnen zeggen – het is een 
gewaagde hypothese – dat musea dat voor 
een stuk al aan het doen zijn door zich 
steeds meer als een publieke agora te mani-
festeren, en het debat óver het kunstwerk, 
de kennis- of  reflectiefunctie centraal te 
stellen, deels los van het materiële kunst-
werk of  van de inhoud van de collectie. 
Misschien is men zich bij de musea al de 
vraag gaan stellen wat men nog kan tonen 
of  aankopen, nu een aantal private spelers 
zoveel machtiger zijn geworden, en is men 
zijn institutionele functie al aan het herden-
ken.
J.D.: Misschien moeten de musea gewoon-
weg stoppen met het verzamelen van kunst. 
Musea zijn in het verleden niet altijd de 
beste verzamelaars geweest – hun aanko-
pen komen al te vaak uit compromissen 
voort – en nu ze steeds meer achterophin-
ken bij de privésector wordt het hoog tijd dat 
ze hun activiteiten grondig herbekijken. Ik 
zou in dat verband een onderscheid willen 
voorstellen tussen l’objet de connaissance en 
l’objet de valeur. Het objet de valeur – het 
kunstwerk dat men bezit en dat een (geld)
waarde vertegenwoordigt, die eventueel 
kan stijgen en in klinkende munt kan wor-
den omgezet – kan men beter aan de privé-
sector overlaten. Zelf  zouden de publieke 
kunstmusea zich voluit moeten concentre-
ren op het objet de connaissance – het kunst-
voorwerp dat men bestudeert en waardeert 
omwille van de kennis die het oplevert. 
Moeten zij dat kunstwerk dan nog bezitten? 
Niet noodzakelijk. Maar het moet voor de 
publieke instellingen beschikbaar zijn, 
zodat zij ermee kunnen werken.

Transcriptie: Wim Lievens
Redactie: Rudi Laermans & Dirk Pültau

Stanislav Pamukchiev

Tzedila – The Slings, 1999-2000
collectie Art Center Hugo Voeten, Herentals

zicht op ‘Time Extended / 1964-1978. Works and Documents from the Herbert Foundation’, Herbert Foundation, 
Gent, 2016-
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Wat gebeurt er met ‘de bedrijfscollectie’ in 
deze tijd van ingrijpende culturele, econo-
mische en politieke veranderingen, waarin 
populistische tendensen culturele elites ter 
discussie stellen en ervoor zorgen dat kunst-
subsidies worden teruggedraaid? De jongste 
ontwikkelingen in de contemporaine kunst-
wereld zouden de rol en de impact van pri-
vate partijen wind in de rug kunnen geven. 
Ze werken onder andere een nieuw feno-
meen, of  liever gezegd, de herontdekking 
van een ouderwets soort patronage, in de 
hand – namelijk de terugkeer van de art 
tycoon. Anderzijds zijn bedrijfscollecties his-
torisch gezien nauw verbonden met soci-
aaldemocratische idealen waarbij bedrijven 
zich – ten bate van het algemeen belang – 
inspannen voor de kunst. Moeten we daad-
werkelijk hopen dat de privatisering van het 
kunstenveld tot een verrijking van de cul-
tuur gaat leiden? Of  ondergraaft deze ont-
wikkeling juist de publieke plaats van de 
kunst? En welke effecten zou die golf  van 
hyperprivatisering en de daaruit voortvloei-
ende evolutie van de ‘bedrijfscollectie’ op de 
kunstmarkt kunnen hebben?

De traditionele bedrijfscollectie

Wat vaak aangeduid wordt met de verza-
melterm ‘bedrijfscollectie’ dekt een breed 
scala aan activiteiten en organisatorische 
vormen. Dat gaat van grote, op winst 
gerichte internationale bedrijven met een 
professionele afdeling die kunst aankoopt 
om klanten te imponeren, via middelgrote 
organisaties waar kunstcommissies geza-
menlijk werken aankopen voor op de werk-
vloer, tot semioverheidsbedrijven zoals aca-
demische ziekenhuizen die met kunst de 
patiënt en de bezoeker willen opmonteren. 
Al deze organisaties hebben met elkaar 
gemeen dat de verzamelde kunst strikt 
genomen eigendom is van het betreffende 
bedrijf  – dus niet van de directeur of  groot-
aandeelhouder – en is ingebed in het beleid 
ervan: ze dient bedrijfscultuur, corporate 
image en/of  arbeidspsychologische factoren 
positief  te beïnvloeden.
 Dergelijke bedrijfscollecties zijn het resul-
taat van een naoorlogse ontwikkeling. Heel 
wat bedrijven – van beursgenoteerde groot-
bedrijven tot naamloze vennootschappen –
begonnen in de jaren vijftig met het aanleg-
gen van collecties beeldende kunst. Vaak 
hield de directeur van zo’n bedrijf  er al een 
private verzamelpraktijk op na, maar de 
bedrijfscollecties stonden daar los van en 
werden niet alleen vanuit zijn individuele 
belangstelling voor kunst opgezet. In de 
Verenigde Staten is deze ontwikkeling zicht-
baar in de keuze van David Rockefeller – telg 
van een familie van collectioneurs – om in 
1959 een collectie op te gaan bouwen in 
dienst van de J.P. Morgan Chase bank waar-
van hij toen bestuursvoorzitter was. Het was 
zijn streven om op deze manier werknemers 
en klanten kennis te laten maken met de 
recente ontwikkelingen in de Amerikaanse 
kunst. Bedrijfscollecties vormden dus in 
doel en organisatie een kapitalistisch equi-
valent van het overheidsmuseum, omdat zij 
(naast individuele) vooral collectieve doelen 
dienden. Dat komt ook naar voren in de 
manier waarop deze collecties gelegitimeerd 
werden. Enerzijds stond daarin het bedrijf  
voorop, maar vrijwel altijd was (en is) het 
ook een expliciet doel om de cultuurpartici-
patie van werknemers te verhogen. Het was 
tot in de jaren tachtig dan ook zeer gebrui-
kelijk dat comités van werknemers, eventu-
eel in samenspraak met een artistiek advi-
seur, de werken aankochten; directies 
mengden zich in die gevallen in het geheel 
niet met de keuze van kunstwerken.
 Vaak was bij deze naoorlogse initiatieven 
het collectief  zelfs belangrijker dan het indi-
vidu. In Duitsland verenigden bedrijven zich 
bijvoorbeeld in de Kulturkreis van de Bund 
der Deutschen Industrie, opgericht in 1951, 
om gezamenlijk cultuur te ondersteunen. De 
aangesloten bedrijven konden bij deze orga-
nisatie advies over mecenaat en sponsoring 

inwinnen, en aanvankelijk via tentoonstel-
lingen van de Kulturkreis ook kunstwerken 
aankopen. Bovendien droegen zij financieel 
bij aan de stichting, die cultuur wilde onder-
steunen door beurzen en prijzen uit te reiken 
aan kunstenaars, musici en literatoren. 
Daarmee beoogde dit samenwerkingsver-
band van industriëlen het federale cultuur-
beleid van de jonge Bondsrepubliek, dat na 
1945 aan heropbouw toe was, expliciet te 
ondersteunen. Refererend aan die maat-
schappelijke taakstelling stelde in de jaren 
zeventig een bestuurslid van de Kulturkreis 
dat cultuur en economie geen fundamenteel 
gescheiden werelden zijn, maar dat ze beide 
aspecten vormen van het menselijk leven en 
in elke maatschappij een rol spelen. 

In Nederland werden gelijkaardige initiatie-
ven genomen, onder andere via de Stichting 
Kunst en Bedrijf  (vanaf  1950). Dit samen-
werkingsverband van bedrijfsdirecties scha-
kelde kunstenaars in vanuit de gedachte dat 
zij, als economische elite, een verplichting 
hadden jegens de maatschappij en de cul-
tuur. Zij reageerden hiermee op het cultuur-
beleid van de eerste naoorlogse Nederlandse 
kabinetten, die de verantwoordelijkheid 
voor (en financiering van) cultuur zoveel 
mogelijk bij de bevolking en het bedrijfsleven 
wilden leggen. Daarnaast gaven semiover-
heidsondernemingen zoals de Nederlandse 
Posterijen en vele zorginstellingen kunstop-
drachten, of  kochten ze werken aan om 
kunstenaars en de kunstmarkt te onder-
steunen. Overheids organisa ties als de 
Nederlandse Kunststichting promootten 
ten slotte de aanwezigheid van kunst in met 
name grotere industriële bedrijven. Dat 
deden zij door het organiseren van reizende 
tentoonstellingen die in de kantines van 
bedrijven werden opgesteld. Zo werd een 
nieuw publiek voor de moderne kunst 
‘gekweekt’. De oorsprong van bedrijfscollec-
ties valt dus in Nederland, maar ook elders 
in Europa, enerzijds te zoeken bij de over-
heid die de publiek-private samenwerking 
in de cultuursector beoogde te vergroten, en 
anderzijds bij de captains of  industry die na 
1945 hun filantropische activiteiten niet 
meer als privépersoon uitoefenden, maar 
deze integreerden in het bedrijf  waarin ze 
werkzaam waren. Daaruit ontstonden bre-
dere samenwerkingsverbanden die zich 
inzetten voor de maatschappij als geheel en, 
in de rol van mecenas, de nationale cul-
tuursector in het bijzonder. 

Bedrijfscollecties en hun huidige rol 
in de cultuursector

Wat is er vandaag de dag nog over van die 
collectieve idealen onder bedrijven, en hoe 
groot is de bijdrage van bedrijfscollecties 
aan de cultuursector eigenlijk? In Nederland 
stellen veel bedrijfscollecties nog steeds de 
spreiding en bemiddeling van contempo-
raine kunst onder werknemers en klanten 
voorop. Internationaal is er een duidelijke 
tendens om de collecties regelmatig open te 
stellen voor bezoekers van buiten het 
bedrijf, als onderdeel van Corporate Social 
Responsibility. Ook het uitlenen van werken 
aan musea, zodat deze voor een breed 
publiek zichtbaar zijn, is staande praktijk.
 Maar welke impact bedrijfscollecties heb-
ben op de cultuursector valt moeilijker vast 
te stellen. Onderzoek naar het fenomeen 
bedrijfscollectie beperkt zich veelal tot 
besprekingen van de ‘beste’ (lees: meest in 
het oog lopende) collecties. Recente con-
gressen gewijd aan het thema – zoals de op 
25 november 2016 georganiseerde bijeen-
komst van de International Association of  

Corporate Collections of  Contemporary Art 
(IACCCA) in het Stedelijk Museum 
Amsterdam – beogen vooral de publieke 
zichtbaarheid van bedrijfscollecties te ver-
groten – awareness dus. Door de presentatie 
van individuele ervaringen van conservato-
ren van deze collecties blijft dit soort evene-
menten helaas vaak steken in best-practi-
cesverhalen. Anekdotisch in opzet bieden zij 
zelden inzichten in het fenomeen als geheel. 
Zelfs in het land waar ‘corporate art col-
lecting’ zou zijn uitgevonden, de Verenigde 
Staten, beperkt de informatie zich tot zoge-
noemde directories, waarin alle collecties 
staan opgesomd zonder enig inzicht te bie-
den in hun activiteiten. Een beeld verkrijgen 
van de invloed die deze groep heeft op de 
contemporaine beeldende kunst is dus 
ondoenlijk.
 Desalniettemin leidt de recente aandacht 
van beleidsmakers en wetenschappers 
(vaak gretig ondersteund door het bedrijfs-
leven zelf, weer vanuit Corporate Social 
Responsibility) wel tot een genuanceerder 
beeld. Een recent onderzoek (door de 
Milanese Università Cattolica in samenwer-
king met de verzekeraar AXA Art en bank 
Intesa Sanpaolo) leverde de vaststelling op 
dat een groot deel van de bedrijfscollecties 
in Italië een kwijnend bestaan leidt (meer 
dan de helft van de 160 onderzochte collec-
ties heeft geen aankoopbudget en nauwe-
lijks middelen voor behoud en beheer, en de 
meerderheid wordt niet professioneel 
beheerd). Daartegenover staat een klein 
aantal actieve en invloedrijke collecties, 
zoals die van Intesa Sanpaolo en Unicredit, 
die over eigen musea beschikken of  steun 
verlenen aan bestaande instellingen. Een 
gelijktijdig uitgevoerd Frans onderzoek 
(door AXA) kwam tot soortgelijke conclu-
sies: bij een steekproef  onder 104 bedrijfs-
collecties in Frankrijk, waarvan twee derde 
een kunstcollectie betrof, bleek dat meer 
dan vijftig procent inmiddels geen aankoop-
budget meer had en dus inactief  was gewor-
den. Een aan de Leuphana universiteit in 
Lüneburg uitgevoerde survey van tien jaar 
geleden telde op dat moment 120 bedrijven 
in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland die 
serieus kunst verzamelden. Op dit moment 
telt de Arbeitskreis Corporate Collecting 
van de Kulturkreis echter maar 36 leden; 
dat doet vermoeden dat ook in de Duitse 
context het aantal actieve bedrijfscollecties 
bescheiden is – en dus ook hun gezamenlij-
ke impact op de culturele sector. 
 In het Nederland van na de financiële cri-
sis van 2008 werden gebeurtenissen als de 
verkoop van de Stuyvesantcollectie in 2010 
en de sluiting van de Rabo Kunstzone in 
2014 door veel stakeholders in de cultuur-
sector geïnterpreteerd als een signaal van 
de teloorgang van het fenomeen. Men 
vreesde een verkoopgolf  van verzamelin-
gen, en daarnaast weet de Nederlandse 

Peter Stuyvesant Collectie in de fabriek van British American Tobacco (BAT), 1986
hangend aan de zoldering: Robert Indiana, Four Panel Love – Sheehan 75, offset, 1972

foto: Flip Franssen/Hollandse Hoogte

affiche Het museum in de fabriek – Peter Stuyvesant 
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Bank Plaza, New York, 1972
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Galerie Associatie de teruggang in omzet 
van haar leden voor een groot deel aan de 
veronderstelde koopstop van bedrijfscollec-
ties.
 Er valt echter geen enkele bevestiging te 
vinden van dit sweeping statement. Recent 
onderzoek door ondergetekende bood 
inzicht in de koopkracht van de Nederlandse 
bedrijfscollecties in de periode van 2010 tot 
2015. Daaruit bleek dat de uitgaven van 
deze groep behoorlijk constant zijn, of  beter 
uitgedrukt: de aankoopbudgetten van de 
leden van de Vereniging Bedrijfscollecties 
Nederland (VBCN) zijn minder hard gedaald 
dan de primaire kunstmarkt als geheel. 
Bovendien is er een stabiel aantal collecties 
dat significante aankoopbudgetten heeft, 
van meer dan een ton per jaar tot ver daar-
boven. Daarnaast zijn er in België aanwij-
zingen voor een kleine renaissance van 
bedrijfscollecties, met voorbeelden als 
Dexia, Belgacom, Lhoist en sinds kort de 
Katoen Natie met haar nieuwe hoofdkan-
toor HeadqARTers; en ook hier is een deel 
van de activiteiten specifiek gericht op het 
ondersteunen van de nationale kunstsector. 
Wat de omvang daarvan is, en hoeveel deze 
collecties uitgeven aan aankopen, is echter 
weer niet bekend. 

Privécollecties als ‘nieuwe’ bedrijfs-
collecties?

Terwijl er dus geen reden is om in dramati-
sche termen te spreken van de teloorgang 
van bedrijfscollecties in West-Europa, en 
zeker niet in Nederland, is er internationaal 
een nieuwe trend zichtbaar: CEO’s van mul-
tinationals en directeur-eigenaren van 
grote ondernemingen manifesteren zich 
inmiddels expliciet door middel van kunst-
collecties. Als bekendste voorbeelden kun-
nen we kijken naar François Pinault (van 
PPR) en Bernard Arnault (van LVMH). 
Allebei brengen zij als grooteigenaren van 
conglomeraten van luxebedrijven de kunst 
weliswaar in verband met hun onderne-
mingen, maar daarbij gaat opmerkelijk veel 
aandacht naar hun eigen persoon. Pinault 
heeft Venetië – en meer bepaald de Punta 
della Dogana en het Palazzo Grassi – tot het 
podium van zijn verzameldrift gemaakt, en 
Arnault zette met de door Gehry ontworpen 
Fondation Louis Vuitton in Parijs een 
gebouw neer dat niets minder is dan visuele 
power play – en in directe concurrentie 
treedt met aartsrivaal Pinault. Opvallend is 
overigens dat de Fondation Vuitton wel de 
naam van een van de bedrijven van Arnault 
draagt, maar de daarin getoonde collectie 
zijn privécollectie is. 
 In Italië is eenzelfde trend, op iets minder 
megalomane schaal, zichtbaar. Een van de 
vroegste voorbeelden van de commercieel 
gemotiveerde combinatie van mode en con-
temporaine kunst is de Collezione Maramotti 
in Reggio Emilia, die voortkomt uit de privé-
collectie van de eigenaar van het modemerk 
Max Mara (die overigens ooit in de kantoren 
van de fabriek hing) en die een verzameling 
kunst uit Italië en de Verenigde Staten 
omvat van de jaren zestig tot heden. De 
relatie met het bedrijf  is echter alleen nog 
zichtbaar in de Max Mara Art Prize for 
Women. Recenter zijn modeontwerpers als 
Miuccia Prada en Fendi begonnen met het 
verzamelen en/of  tonen van contemporai-
ne kunst, in de eerste plaats om ze met hun 
eigen luxeproducten in verbinding te bren-
gen. Net als bij Pinault en Arnault hebben 
deze collecties niets meer van doen met 
werknemers of  andere collectieve doelen, 
maar alleen met imago.
 Het is maar een kleine stap om de verza-
meling helemaal los te weken van het bedrijf  
en als persoon toe te eigenen. Privémusea 
van ondernemers zijn een opkomend feno-
meen, waarvan de mondiale omvang valt af  
te meten aan de in 2015 gestichte Global 
Private Museum Association. De oprichting 
van deze organisatie maakt duidelijk dat het 
lokken van bezoekers voor veel van deze 
collecties een belangrijk doel geworden is en 
dat men de concurrentie wil aangaan met 
de bestaande overheidsmusea. Een bekend 
Italiaans voorbeeld is de Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. Drijvende kracht 
hierachter is Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo, die met haar man een resem 
bedrijven bezit in onroerend goed, techni-
sche dienstverlening en de energiesector. 
Haar in 1995 opgerichte stichting staat in 
het teken van de bevordering van de con-
temporaine kunst én van de eigen eer en 

glorie: via de stichting verbindt ze haar 
naam expliciet aan de tentoonstellings-
ruimte, aan de educatieve activiteiten voor 
het brede publiek die er op touw worden 
gezet, en aan een curatorenopleiding en 
prijzen voor beeldend kunstenaars die door 
de stichting worden ingericht. In de 
Verenigde Staten geldt hetzelfde voor het 
nieuwe museum van Eli en Edythe Broad in 
Los Angeles (ontworpen door Diller Scofidio 
& Renfro). Dat trok in het eerste jaar na de 
opening in 2015 maar liefst 820.000 
bezoekers. De Glenstone collectie van 
Mitchell en Emily Rales, in de nabijheid van 
Washington, was in 2006 aanvankelijk een 
privécollectie waar kleine groepen bezoe-
kers, op afspraak, in een sfeer van afzonde-
ring en contemplatie rondgeleid werden. 
Inmiddels gaan zij dezelfde kant op als Eli 
Broad, of  liever gezegd, overtreffen dat 
voorbeeld: een nieuw gebouw van Tom 
Phifer moet het grootste private museum in 
de VS opleveren, dat de East Building van de 
National Gallery in Washington naar de 
kroon steekt en waar grote aantallen bezoe-
kers verwacht worden.
Dit soort privémusea treedt onmiskenbaar in 
concurrentie met traditionele musea. Ze 
streven naar hoge bezoekersaantallen (al 
was het maar om het financieel rendabel te 
houden) en organiseren vanuit dat perspec-
tief  een type tentoonstellingen dat voorheen 
enkel in openbare instellingen te zien was. 
Een sprekend voorbeeld daarvan is de op dit 
moment lopende tentoonstelling van de 
kunstenaar Giuseppe Penone in het nieuwe 
Romeinse hoofdkantoor van Fendi – een 
tweede deel van deze tentoonstelling is te 
zien bij de commerciële Gagosian Gallery, 
ook in Rome. Niet zo lang geleden zouden 
staatsinstellingen als de Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna of  de MAXXI allicht de loca-
tie van een dergelijke tentoonstelling geweest 
zijn. De recente expositie Icones de l’art moder-
ne met werken uit de collectie van Sergei 
Sjtsjoekin in de Fondation Louis Vuitton kon 
je vroeger veeleer op een plek als het Grand 
Palais verwachten, met sponsoring van 
Arnault; nu wordt een dergelijke blockbuster 
in het eigen museum getoond. Le Monde 
schreef  dan ook dat deze expositie de 

bestaande musea opschudt, en interpreteer-
de de manifestatie als een bewijs van ‘la 
montée en puissance des fondations privées’. 
De geldingsdrang van Arnault uit zich dus 
niet alleen tegenover zijn aartsrivaal Pinault; 
hij wedijvert met de traditionele museumwe-
reld. Met andere woorden, dit soort power col-
lectors is niet bezig met het ondersteunen van 
de culturele sector, maar zet steeds vaker 
museale privéondernemingen op die zelfbe-
wust een centrale plaats voor zich opeisen.

Aan Nederland gaat deze tendens niet voor-
bij – getuige het Museum MORE van Hans 
Melchers (met een groot deel van de voor-
malige collectie van Dirk Scheringa) en het 
eind vorig jaar in Wassenaar geopende 
Museum Voorlinden. Dit laatste, een initia-
tief  van de Nederlandse verzamelaar Joop 
van Caldenborgh, verschilt in ambities, 
opzet en doelstellingen niet van bestaande 
musea (misschien wel in aankoopbudget). 
Vandaar ook de keuze om een man als Wim 
Pijbes – ex-directeur van het Rijksmuseum 
– aan te trekken. Ook al stapte Pijbes reeds 
na drie maanden op, de toon van het beleid 
was gezet: alles draaide om media-aandacht 
en hoge bezoekersaantallen. Museum 
Voorlinden katapulteerde de collectie van 
Joop van Caldenborgh als het ware de open-
baarheid in. Deze aanpak wijkt sterk af  van 
die van andere privémusea die begin jaren 
negentig in Nederland ontstonden – zoals De 
Pont in Tilburg en Beelden aan Zee in 
Scheveningen – en die zich veel bescheidener 
opstelden. In Wassenaar staat veel explicie-
ter dan voorheen de verzamelaar in het cen-
trum. Overigens contrasteert de felbesproken 
opening van Museum Voorlinden met de 
terughoudendheid die Van Caldenborgh zelf  
tot vijftien jaar geleden nog betrachtte in 
het publiekelijk exposeren van zijn collectie. 
Die was tot op dat moment vooral zichtbaar 
in zijn eigen woning en in de kantoren van 
Caldic.

Privécollecties als kannibalen van de 
cultuursector

De vraag is nu wat deze verschuiving in de 
wereld van bedrijfscollecties, van collectieve 
doelen naar private zelfmanifestatie, voor 
gevolgen heeft voor de cultuur als geheel. 
Leidt een toenemende ‘individualisering’ 
van het publieke kunstaanbod tot een brede-
re waaier aan artistieke keuzemogelijkhe-
den, en dus tot een verrijking van de cultuur-
sector? Op korte termijn lijkt dit inderdaad 
het geval te zijn; het publiek krijgt meer 
opties voorgeschoteld om met name naar 
hedendaagse kunst te gaan kijken; het kan 
nu werken gaan zien die vroeger achter 
gesloten deuren hingen.
 Tegelijkertijd is de opkomst van de tycoon 
als verzamelaar paradoxaal genoeg ook de 
reden dat deze kunst steeds minder makke-
lijk in openbare musea getoond kan wor-
den. We merken al enige tijd dat captains of  
industry (meestal uit de financiële sector) 
met grote vermogens de prijs van werken 
van een klein aantal contemporaine kun-
stenaars opdrijven, in onderlinge wedijver. 
Zo worden deze kunstwerken voor openba-
re musea onbetaalbaar (zelfs als het erom 
gaat ze in bruikleen te nemen!) en dus onbe-
reikbaar. Tenzij ze geschonken worden door 

een verzamelaar, maar de opkomst van pri-
vate musea maakt die laatste piste juist veel 
minder voor de hand liggend. Als de trend 
zich doorzet, gaat dit dus ten koste van de 
traditionele museumcollecties en hun even-
tuele tentoonstellingsbeleid. Tegelijkertijd 
bedreigt deze ontwikkeling de sponsoring 
van bestaande musea en tentoonstellingen. 
Want waarom zou je als privépersoon een 
andere instelling financieel ondersteunen 
als je zelf  de plek, de middelen en de ambitie 
hebt om een tentoonstelling te organiseren?
 Op de lange termijn is de vraag of  er inte-
ressante nieuwe verzamelingen ontstaan die 
prikkelende keuzes laten zien uit het 
bestaande kunstaanbod. Op basis van de 
focus van de rijkste verzamelaars op een 
klein contingent hedendaagse kunstenaars 
valt dit niet te verwachten. Het vaak gege-
ven commentaar op bedrijfscollecties dat ze 
grotendeels dezelfde kunst verzamelen gaat 
in verhoogde mate op voor deze nieuwe 
generatie art tycoons. De aankopen van 
Pinault cum suis betreffen voorspelbare 
namen als Warhol, Serra, Koons en Hirst, en 
ook op het vlak van de jongere kunstenaars 
dreigt de keuze beperkt te worden door het 
streven naar gegarandeerd publiekssucces. 
Door toedoen van deze inwisselbare privé-
collecties dreigt dus een minder gedifferenti-
eerde beeldendekunstsector te ontstaan.

Rest de vraag hoe bestendig deze ontwikke-
ling zal zijn. Een blik in de recente geschie-
denis leert dat dit type museum vaak een 
korte houdbaarheidsdatum heeft. De ambi-
ties van privéverzamelaars wil hun financi-
ele draagkracht nogal eens te boven gaan – 
interessante voorbeelden zijn het Scheringa 
Museum voor Realisme in Spanbroek en het 
Essl Museum in Klosterneuburg, die inmid-
dels beide zijn opgedoekt. En als dat al niet 
gebeurt, dringt zich op lange termijn alsnog 
de vraag op hoe al deze nieuwe instellingen 
moeten overleven, als de fondsen niet toe-
reikend zijn. Het zal slechts weinigen gege-
ven zijn om een museum op te richten met 
de bestendigheid van het Getty in Los 
Angeles. Door hun fixatie op het individu 
van de stichter laten deze musea voorts wei-
nig ruimte voor een erkenning als collectief  
erfgoed en dus opname in het gesubsidieer-
de bestel dat ze de facto ook kannibaliseren 
– tenzij ze, zoals vanaf  de late negentiende 
eeuw vaak gebeurde, alsnog besluiten om 
tot donatie van hun collectie (met of  zonder 
gebouw) aan de overheid over te gaan. Maar 
het oprichten van publieke-private musea 
wijst dus een geheel andere kant op. 
 Een ding is zeker: de opkomst van privé-
musea zal vooral een bedreiging vormen 
voor bestaande en toekomstige bedrijfscol-
lecties, en dus geen steun in de rug voor dit 
fenomeen betekenen. CEO’s zullen steeds 
minder geneigd zijn om dit soort verzame-
lingen gericht op een collectief  ideaal op te 
bouwen dan wel te continueren. Privémusea 
dreigen op de middellange termijn de plaats 
in te nemen van openbare musea en van 
bedrijfscollecties, maar op de lange termijn 
zijn ze juist weer minder toekomstbestendig. 
Uiteindelijk is dus de evolutie van het con-
cept ‘bedrijfscollectie’ van een sociaaldemo-
cratische institutie naar een verlengstuk van 
het ego van de directeur-eigenaar of  groot-
aandeelhouder een potentieel verlies voor 
zowel de kunstwereld als voor het publiek. 

Nicola Carrino

Costruttivo verticale, 1989, staal
zicht op Cantiere del ’900 (collectie Intesa Sanpaolo), 

Gallerie d’Italia, Milaan
© Gallerie d’Italia/Intesa Sanpaolo

Richard Serra

Open Ended, 2007-2008, cortenstaal. Collectie Museum Voorlinden, Wassenaar. Foto: Antoine van Kaam

Eli & Edythe Broad in het Broad Museum, Los Angeles
bron: Il Giornale dell’Arte/Vernissage



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 18

HANNELORE
VAN DIJCK

ANNA
BARRIBALL

WESTERLAAN 17
WAREGEM
BEPARTLIVE.ORGBE-PART

26.03 
11.06
BEELD BOVEN: HANNELORE VAN DIJCK, UNTITLED, 2016. COURTESY GALERIE ZINK / 
BEELD ONDER: ANNA BARRIBALL, FADE, 2017, VIDEO LOOP, COURTESY THE ARTIST 
AND FRITH STREET GALLERY, LONDON / GRAFISCH ONTWERP: 6'56"



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 19

ERWIN JANS

In 2010 zei Mark Zuckerberg dat privacy niet 
langer de sociale norm was. Als oprichter van 
Facebook kan hij het weten. Maar ook traditi-
onele media zoals televisie hebben de schei-
ding tussen ‘publiek’ en ‘privé’ onderuitge-
haald. Neem bijvoorbeeld een programma 
als Adam zkt Eva: een man en een vrouw ont-
moeten elkaar voor het eerst op een exotisch 
strand. Ogenschijnlijk een van de vele vari-
anten op een datingprogramma, alleen: de 
man en de vrouw ontmoeten elkaar naakt. 
Wat toch een moment suprême van de inti-
miteit is – elkaar voor het eerst naakt zien – is 
nu het banale vertrekpunt. Of  Kiss at first 
sight. Eenzelfde scenario: twee mensen die 
elkaar nooit eerder hebben gezien wisselen 
eerst een diepe kus uit en zien dan wel verder. 
Of  Blind getrouwd: man en vrouw ontmoeten 
elkaar op het stadhuis en huwen zonder 
elkaar te kennen. En dat alles natuurlijk voor 
de camera. Of  misschien beter: in de eerste 
plaats voor de camera! Dit spel op de grens 
van intimiteit en openbaarheid wordt pas 
mogelijk gemaakt door het publieke oog. 
Zonder camera geen privacy meer. Geen 
intieme gebeurtenis zonder de bevestiging 
ervan door zoveel mogelijk ‘likes’.

Actrice Wine Dierickx en acteur Ward 
Weemhoff  noemden hun voorstelling (een 
coproductie van Wunderbaum en De 
Warme Winkel) niet toevallig Privacy. In het 
echte leven zijn Wine Dierickx en Ward 
Weemhoff  een koppel. Maar doet dat ertoe 
als je op het toneel een koppel speelt? Op het 
podium staat een grote rechthoekige box – 
een theater op het theater? – waarvan de 
voorkant een flikkerend led-gordijn is. Naast 
de box zit S.M. Snider, een Oostenrijkse 
geluidskunstenaar, die de voorstelling op 
gitaar zal begeleiden. Hij vertelt, bescheiden 
en toch ongegeneerd, hoe je van Wenen 
naar zijn geboortedorp kan rijden. Maar wat 
moeten we daar nu mee? Wordt dit een voor-
stelling over oorsprongen en over wie 
iemand werkelijk – privé – is? En is de 
geboorteplek dan niet bij uitstek de plaats 
om het verhaal te laten beginnen? Dat idee 
wordt al meteen gelogenstraft door de vorm-
geving (Theun Mosk). Op het led-gordijn 
wordt geprojecteerd wat er zich in de box 
afspeelt. Binnen en buiten verwisselen zo 
van plaats. Het binnen wordt een beeld aan 
de buitenkant. Privacy is niet langer alleen 
maar wat zich binnenskamers afspeelt.
 Wat gebeurt er in de kamer achter het led-
gordijn? Dierickx en Weemhoff  re-enacten 
twee iconische kunstenaarskoppels die van 
hun intimiteit een publiek (politiek) state-
ment maakten: John Lennon & Yoko Ono en 
Jeff  Koons & Ilona ‘La Cicciolina’ Staller. De 
bed-in van John en Yoko in het Amsterdamse 
Hilton in maart 1969 was bedoeld als een 
aanklacht tegen de oorlog in Vietnam: 
‘Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, tal-
king in our beds for a week. The newspapers 
said, say what’re you doing in bed, I said we’re 
only trying to get us some peace’, zongen The 
Beatles later dat jaar in The Ballad of  John and 
Yoko. De bewust voor de media uitgestalde 
intimiteit van Lennon en Ono – ze lagen een 
week lang samen in pyjama in bed – was een 
authentieke provocatie geïnspireerd door de 
tegencultuur van de jaren zestig. De afstand 
tussen privé en openbaarheid was nog groot 
genoeg om voor verwarring te zorgen. Met 
Koons en de Italiaanse pornoactrice La 
Cicciolina (gehuwd tussen 1991 en 1994) 
lag dat begin jaren negentig al heel anders. 
Van tegencultuur was geen sprake meer. De 
cultuur zat verstrikt in een postmoderne 
semiotiek die zich tussen elitair en populair 
bewoog, alles relativeerde en ironiseerde, en 
kunst, kitsch en commercie probeerde te 
verzoenen. Koons en La Cicciolina wilden 
publiek en privé, kunst en leven aan elkaar 
gelijkschakelen – het ideaal van de avant-
garde, maar zonder het maatschappelijke 
programma ervan. Koons’ enscenering van 
zichzelf  en de pornoster in de fotoreeks Made 
in Heaven laat qua explicietheid niets aan de 
verbeelding over. Het politieke statement 
verliest zich in de kitscherige pornografie. La 
Cicciolina mag dan haar lichaam achtereen-
volgens aan Saddam Hoessein en Osama Bin 
Laden in ruil voor vrede aangeboden heb-
ben, van een subversief  gebaar is hier niet 

langer sprake. Het intieme is volledig omge-
slagen in het publieke, het leven in het esthe-
tische: Koons en la Cicciolina zagen de ver-
wekking van hun kind als een kunstwerk, 
en fotografeerden en verfilmden het als dus-
danig. Koons beschouwde zijn zoon als een 
door hem geschapen biologische sculptuur. 
Dierickx en Weemhoff  maken die vermen-
ging van publiek en privé vormelijk duidelijk 
door hun ‘staged identities’ niet alleen ach-
ter, maar ook voor het led-gordijn te spelen. 
Op het einde van de Koons/Cicciolina-
parodie trekken beide acteurs elkaars pruik 
af. Het rollenspel en de historische recon-
structies lijken voorbij. Geen nostalgie meer 
naar vroeger. We zien dat de acteurs zich 
beginnen uit te kleden.

Hier moet vermeld worden dat deze twee re-
enactments nog door een andere worden 
voorafgegaan: een persiflage van Slavoj 
Zizek door Wine Dierickx, inclusief  alle 
stembuigingen en nerveuze tics – en dat zijn 
er niet weinig! – die de filosoof  zo onmisken-
baar eigen zijn, misschien meer nog dan zijn 
gedachten. De Sloveense filosoof  beweert in 
een van zijn vele videoverschijningen dat de 
tegenstelling tussen het masker en het 
eigenlijke authentieke zelf  een valse tegen-

stelling is. Misschien reveleert het masker 
wel meer over ons dan ons innerlijk zelf, sug-
gereert hij. Zizek geeft een voorbeeld van de 
waarheid van ‘staged identities’. Een verle-
gen en wat laffe man ontwerpt op het inter-
net een brutaal en gewelddadig alter ego. 
Zizek keert de verhouding tussen werkelijke 
persoonlijkheid (laf) en masker (brutaal) 
om: wat als de werkelijke natuur van de man 
nu eens brutaal en gewelddadig was; en wat 
als zijn gedwee en laffe gedrag het gevolg is 
van de druk van de samenleving? Een ander 
voorbeeld is dat van de commandant van 
een Duits vernietigingskamp. Het lijdt geen 
twijfel dat ook die commandant over een 
innerlijke authenticiteit beschikt, maar zo 
zegt Zizek, hij moet afgerekend worden op 
wat hij heeft gedaan en niet op wat hij privé 
denkt en voelt. Zizek verwerpt de idee als zou 
‘het aftrekken van maskers’ een emancipa-
torische geste zijn. Er is meer waarheid in 
het masker dan in het echte zelf. ‘Our truth 
is outside, our inner truth is the lie we con-
struct to be able to live with the misery of  
our actual lives’, aldus de filosoof.
 Toch lijkt het erop dat Wine Dierickx en 
Ward Weemhoff  de maskers afleggen in het 
tweede deel van de voorstelling, en zelfs meer 
dan hun maskers. Vanachter het led-gordijn 

stappen ze naakt het toneel op en blijven 
daar zo staan tot het einde van de voorstel-
ling, zo’n drie kwartier later. Met het masker 
verdwijnen ook de geprojecteerde beelden, al 
maakt S.M. Snider zo nu en dan met zijn 
mobiele telefoon een foto van het achterste 
van de naakte acteurs. Aanvankelijk houden 
beide acteurs nog een script voor hun 
geslacht, maar na een tijdje valt ook die 
bescherming weg. Het Engels van de re-
enactments wordt vervangen door het 
Nederlands. Allemaal tekens dat het nu om 
hun echte zelf  gaat? En wat is dat echte zelf  
dan? Het is het begin van een aantal anekdo-
tes en bekentenissen, de ene nog platter, 
gênanter en intiemer dan de andere. In 
tegenstelling tot hun ‘staged identities’ – 
Lennon/Ono en Koons/Staller – heeft het 
koppel Weemhoff/Dierickx geen publieke 
boodschap. Van politieke subversie of  provo-
catie is er geen sprake meer, en al evenmin 
van een streven om kunst en leven te laten 
samenvallen. Geen spoor meer van het hero-
ische gebaar van John en Yoko, en net zomin 
van de geïdealiseerde pornokitsch van Made 
in Heaven. Dit is louter een enscenering van 
ongemak en gêne. Wine vertelt hoe zij schrok 
van de penis van Ward tijdens hun eerste 
intieme samenzijn, terwijl ze Ward zeker al 
honderd keer – honderdvijftig de repetities 
meegerekend – naakt op het toneel had 
gezien. Verder wordt er uitgebreid gepraat 
over de diarree en de constipatie van Ward. 
Over de eerste anale sex van Wine met een 
zekere Alex Dubois, die vroeger nog bij Alain 
Platel heeft gedanst. Over Wards ‘dood zaad’, 
dat hijzelf  hardnekkig ‘gegijzeld zaad’ blijft 
noemen. Over hun kinderwens, de kunstma-
tige bevruchting, de uiteindelijk gelukte 
zwangerschap… Alles wordt uitgestald tot in 
de pijnlijkste en persoonlijkste details. Alleen: 
is het allemaal waar? Zijn ook dit geen ‘staged 
identities’? Het programmaboekje vermeldt 
niet alleen Wine en Ward als tekstschrijvers, 
maar ook Joachim Robbrecht. Met z’n drieën 
is er van de intimiteit van het koppel al geen 
sprake meer. Ook de manier waarop Wine en 
Ward spreken – te hoog, te luid – heeft iets 
vervreemdends. Pas helemaal op het einde 
beginnen beiden gewoon met elkaar te pra-
ten, op het ogenblik dat ze herinneringen 
ophalen aan hun jeugdliefdes terwijl ze op de 
rand van het toneel gaan zitten, nog steeds 
naakt (al zien we dat nauwelijks nog). Het 
licht gaat plots uit. De keuvelende stemmen 
gaan nog even door om langzaam uit te ster-
ven in het donker.

Privacy is een kleine cursus culturele geschie-
denis aan de hand van drie koppels (John & 
Yoko, Koons & La Cicciolina, Wine & Ward). 
Een overzicht in vogelvlucht van onze 
omgang met privacy, kunst en politiek. Hoe 
eindigt dat verhaal voor ons? Is dit dan ons 
ware zelf? Als mens lijken we te worden gere-
duceerd tot onze lichamelijkheid in de engste 
betekenis van het woord: ons over- of  onder-
gewicht, ons al dan niet perfecte figuur, onze 
eetstoornissen, ons kledinggedrag, onze 
biseksuele of  transgenderidentiteit… Wat 
zegt deze focus op het ongemakkelijke en 
pijnlijke (vaak seksuele) detail en op een 
gênante lichamelijkheid (zie programma’s als 
Embarrassing bodies of  de vele make overs of  
make unders) over ons en onze tijd? Het appel-
leert ongetwijfeld aan het voyeuristisch/exhi-
bitionistisch genotsdispositief  dat de westerse 
samenleving zo diep kenmerkt. Is Privacy dan 
een zoveelste stap in de pornografie van het 
vlees? Dan zou de voorstelling een verhaal 
van verval en verlies zijn, en van het einde 
van het politieke engagement. Maar zit hier 
niet precies het beginpunt van een andere 
interpretatie? Je kan je de vraag stellen of  in 
de afrekening van Wine en Ward met iedere 
idealisering van het lichaam niet ook de 
mogelijkheid van een nieuwe Adam en Eva 
gecreëerd wordt, die, open en bloot, na een 
pijnlijke en lange tocht door gêne en onge-
mak, tot een nieuwe, van alle geïdealiseerde 
verwachtingen ontdane intimiteit komen, 
zoals in de laatste minuten van de voorstel-
ling, wanneer de acteurs met elkaar keuvelen 
in het donker. Misschien zit er in de plat-
vloersheid en de ongemakkelijke kwetsbaar-
heid van die lichamen toch iets dat bevrijdend 
en zelfs emanciperend werkt. Staan Wine en 
Ward dan, ondanks de schijn van het tegen-
deel, toch meer in de lijn van Yoko en John 
dan van La Cicciolina en Koons? 

Privacy, 2016, Wunderbaum & De Warme Winkel. Concept, tekst en spel: Ward Weemhoff  & Wine Dierickx
foto’s: Dorothea Tuch

Gegijzeld zaad
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KATLEEN GABRIELS

In 1996 schreef  de Amerikaanse essayist 
en activist John Perry Barlow A Declaration 
of  the Independence of  Cyberspace.1 Daarin 
stelde hij dat we met het internet een nieu-
we wereld creëren waar eenieder ongebrei-
deld en in alle vrijheid haar of  zijn overtui-
gingen kan delen. Het internet was hét 
symbool van de democratie: een onafhan-
kelijke ruimte waar iedereen haar of  zijn 
mening kan uiten en zo kan bijdragen aan 
het maatschappelijk debat.
 Inmiddels kennen we de schaduwzijde 
van dit verhaal. De kakofonie van menin-
gen leidt allerminst linea recta naar een 
kwalitatieve, onderbouwde maatschappe-
lijke discussie. Afgelopen januari sloot 
Roularta de mogelijkheid voor lezers af  om 
nog te reageren op onlineartikels, zoals op 
knack.be. De toon was vaker racistisch en 
haatdragend dan constructief. Bovendien 
kan eenzelfde clubje roeptoeters hardnek-
kig blijven toeslaan en het debat kapen. Ook 
de website van De Morgen sloot recent 
publieksreacties af. En bij De Standaard kan 
al langer enkel nog op opiniestukken gerea-
geerd worden. 

In de online publieke ruimte is het vaak een 
hachelijke zaak om uit te maken wie met 
verstand van zaken spreekt en wie gewoon 
zijn mening wil opdringen door ‘luid’ te roe-
pen. Het wereldwijde web biedt legio gele-
genheden om onszelf  in de etalage te zetten. 
We kunnen voortdurend aspecten van onze 
levens, die voordien privé waren, op het 
publieke forum gooien. In dit essay wil ik 
een aantal dimensies van die omkering van 
privé en publiek in het internettijdperk 
exploreren. In hoeverre is er nog sprake van 
een privaat subject? Wat doet eigenbelang 
in een transparante ‘cultuur van het ik’ met 
maatschappelijk belang?

Het uitgestrekte zelf

Een dagboek hoeft niet noodzakelijk privé te 
blijven: de allerindividueelste expressie van 
de allerindividueelste emotie kan gedeeld 
worden in de ‘blogosfeer’. In Vlaanderen 
blogt bijvoorbeeld journaliste Kelly 
Deriemaeker al sinds 2004 op haar weblog 
‘Tales from the crib’. Lezers kunnen haar 
leven in al zijn persoonlijke facetten volgen, 
en via het archief  gedetailleerd grasduinen 
in haar verleden. In 2006 riep Time 
Magazine ‘you’ uit tot Person of  the year: de 
‘gewone’ mens, hoe je die ook wilt definië-
ren, staat centraal in het internettijdperk.

Vandaag is, mede door de komst van het 
mobiele internet, uitloggen een illusie. Nog 
voor een baby’tje ter wereld komt, staat de 
foto van de echo al op Facebook of  
Instagram. Sociaalnetwerksites geven 
zwangerschappen, een bij uitstek intieme 
en private ervaring, een publiek karakter. 
En zelfs de dood maakt niet langer een 
onderscheid tussen online en offline. 
Familie leden en vrienden van overledenen 
sluiten onlineprofielen op sociaalnetwerksi-
tes vaak bewust niet af, om een rouwhoek 
of  een herinneringsplek te hebben en om de 
overledene virtueel voort te laten leven. 
Elysway is een soort Facebook voor doden, 
waarop men een digitale pagina kan aan-
maken om dierbare overledenen te eren en 
te herinneren.
 Online zijn betekent deel uitmaken van 
het netwerk, en dus publiek zijn. De vraag 
die zich onvermijdelijk stelt, is in hoeverre 
er dan nog sprake is van een privé-ik. De 
Amerikaanse mediafilosoof  Charles Ess 
spreekt in dat verband van het ‘smeared-
out self ’2: het hedendaagse zelf  strekt zich 
uit over verschillende onlinecommunicatie- 
en informatienetwerken. Veel mensen zijn 
gelijktijdig ingelogd op verschillende plat-
formen: werkmail, Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Skype, Pinterest, Tinder… 

Het ik in de etalage

Het ik werd een netwerk op zichzelf. De net-
werksite Foursquare maakte bijvoorbeeld 
het ‘inchecken’ populair: aangeven waar je 
je bevindt. Later kreeg ook Facebook een 
check-inknop, zodat je aan je netwerk kunt 
laten zien waar je bent. Mensen tonen er 
voortdurend waar ze zitten: op restaurant, 
op café, gewoon thuis, op de spoedafdeling, 
een begrafenis…
 Pakweg vijftien jaar geleden konden we 
niet bevroeden dat het normaal zou worden 
om zoveel persoonlijke informatie te delen. 
In een gesprek dat we van persoon tot per-
soon voeren, bestaat dertig tot veertig pro-
cent van wat we zeggen uit het informeren 
van de ander over onze eigen ervaringen. 
Wat gepost wordt op sociaalnetwerksites 
kan maar liefst voor tachtig procent uit 
informatie over subjectieve, onmiddellijke 
ervaringen bestaan.3 Elk individu is per 
definitie het centrum van zijn of  haar pro-
fiel op sociale media, want wat er verschijnt, 
is opgebouwd uit het persoonlijke netwerk 
en uit persoonlijke voorkeuren en keuzes.
 Tom Wolfe karakteriseerde de jaren 
zeventig als the ‘me’ decade, het ik-tijdperk, 
omwille van het toegenomen individualis-
me als gevolg van welvaart en consumen-

tisme. In het huidige tijdperk van sociale 
media en selfies bereikt de cultuur van het ik 
nieuwe hoogten. Waar identiteitsbeleving 
minder privaat is, stijgt het belang van het 
imago, van hoe je jezelf  presenteert. We 
leven in wat de Duits-Koreaanse filosoof  
Byung-Chul Han de ‘etalagesamenleving’ 
noemt.4 Anderen omschrijven het als de 
‘tentoonstellingscultuur’ of  de ‘blootstel-
lingsmaatschappij’.5 Op sociaalnetwerksi-
tes houden we elkaar op de hoogte van onze 
levens: we zetten onszelf  in de vitrine.
 Gemiddeld zouden er dagelijks 93 miljoen 
selfies genomen worden, al blijft het gissen 
naar het exacte aantal. De selfiecultuur 
leidde tot specifieke fenomenen zoals de 
‘aftersexselfie’, een selfie die je maakt nadat 
je seks had. In 2013 deed de selfie van de 
voormalige Deense premier Helle Thorning-
Schmidt veel stof  opwaaien. Geflankeerd 
door David Cameron en Barack Obama 
maakte ze breed glimlachend een selfie op 
de begrafenis van Nelson Mandela. 

Het zelf  als broadcaster

In 1978 beschreef  Jean Baudrillard al hoe 
we worden blootgesteld aan het verblinden-
de licht van informatie- en communicatie-
technologie, dat alles transparant maakt.6 
In een later boek, Le crime parfait (1995), 
analyseerde hij hoe onze positie verschoof  
van voor het scherm naar in het scherm.7 
Door de opmars van reality-tv beperkte 
onze rol zich niet langer tot die van kijker of  
toeschouwer: we konden voortaan zelf  deel-
nemen aan het spektakel. In de realityreeks 
Big Brother hadden ‘gewone’ mensen in het 
Big-Brotherhuis seks voor de camera’s, ter-
wijl andere ‘gewone’ mensen die seks van-
uit de huiskamer als een vorm van enter-
tainment gadesloegen.
 In onze realtimecultuur worden zaken 
onmiddellijk transparant. Met de smart-
phone en het mobiele internet hebben we 
niet alleen een camera, maar ook een 
spreekbuis op zak: het zelf  als broadcaster 
of  uitzendkanaal. Vandaag kunnen we alle-
maal content provider zijn, niet enkel in de 
blogosfeer maar ook in de ‘vlogosfeer’. In 
principe kan iedereen met een camera en 
een internetverbinding zijn leven uitzenden 
via videologs of  vlogs.
 Sommigen groeien zo uit tot vlogger-cele-
brity’s, zoals de Nederlandse Monica Geuze 
die haar leven uitzendt op haar eigen 
YouTube-kanaal. Vrijwel dagelijks om 16 
uur post Geuze een vlog over haar doen en 
laten. Het resultaat is een soort van Truman 
show, maar dan één die ze zelf  regisseert en 
monteert. In haar vlogs vermarkt ze haar 
leven: zij is zelf  het reclamepaneel. Zo opent 
ze voor de camera pakketjes die bedrijven 
haar toesturen. Ze stelt de producten voor, 
test ze uit en laat termen als ‘prachtcollec-
tie’ en ‘mooie verpakkingen’ vallen. Monica 
Geuze baat een eenmansbedrijfje rond haar 
persoon uit. Voor bedrijven is ze een welge-
komen social media influencer: wat Monica 
draagt of  aanprijst, verkoopt. Zo draagt ze 
bij aan hun commerciële belangen.
 Wat we in 1996, toen Barlow zijn mani-
fest schreef, nog niet zagen, zien we nu wel: 
de commercialisering en het economische 
model van het internet. Het netwerk is ook 
een marktplaats waar wij kunnen kopen, 
waar privégegevens verzameld en opgesla-
gen worden voor verdere verkoop, en waar 
we onszelf kunnen verkopen. Een markt-
plaats is competitief  en concurrentieel. 
Solitaire joggingsessies worden opgevolgd 
door mobiele applicaties zoals RunKeeper 
en Strava, die ervoor zorgen dat recreatieve 
lopers op sociale media kenbaar kunnen 
maken hoeveel calorieën ze verbrandden, 
hoelang ze liepen of  welke route ze volgden, 
met hun prestatiegrafieken ernaast.
 We kunnen ons niet enkel met onze naas-
ten meten, maar ook met verre onbeken-
den. De onlangs overleden Poolse socioloog 
Zygmunt Bauman verwoordt het als volgt: 
‘We leven in een wereld vol communicatie 
– iedereen ontvangt informatie over elkaar. 
Er is mondiale vergelijking, waarbij je jezelf  
niet gewoon vergelijkt met je buren: je ver-
gelijkt jezelf  met mensen over de hele wereld 

en met wat gepresenteerd wordt als het fat-
soenlijke, gepaste en waardige leven.’8 De 
wereld, het mondiale dorp, wordt kleiner en 
uniformer. Barlow zag cyberspace als een 
vrijhaven zonder conformisme; vandaag 
valt de conformistische eenheidsworst 
moeilijk te negeren, met levens die veelal 
‘perfect’ geëtaleerd worden. Aspecten die 
níet toonbaar of  meetbaar zijn, kunnen we 
verborgen houden.
 Facebook Live maakt het mogelijk om ons 
leven live en ongefilterd uit te zenden. In 
principe zijn er geen grenzen aan wat in de 
openbaarheid wordt gegooid. Het tonen en 
blootstellen van onszelf  kan dan ook bijzon-
der ver gaan. Een negentienjarig Frans 
meisje zond haar zelfdoding vorig jaar live 
uit op Periscope, een mobiele applicatie van 
Twitter waar je in realtime kunt uitzenden 
of  streamen. De toegankelijkheid en laag-
drempeligheid van deze applicaties maken 
het lastig om extreme uitwassen tegen te 
houden.

Like my like

Naar schatting worden dagelijks 4,5 mil-
jard vind-ik-leuks uitgedeeld op Facebook, 
wat neerkomt op gemiddeld 3.125.000 likes 
per minuut. In de ‘cultuur van het ik’ gaat 
het uiteraard om het zelf; maar dat zelf  wil 
wel opgemerkt en erkend worden, en daar 
heb je anderen voor nodig.
 Elke like is een bevestiging: iedere keer als 
iemand onze update of  foto ‘leuk’ vindt, 
voelen we ons aanvaard door de groep. Als 
we merken dat anderen ons grappig vinden 
of  onze mening delen, dan voelen we ons 
goed. Iemand die onze selfies leuk vindt, 
vindt ons misschien wel mooi. Al die vind-
ik-leuks bieden instantbehoeftebevrediging. 
Zo wordt ons ego telkens weer gestreeld – of  
net aan het wankelen gebracht als er niet of  
niet tijdig op onze berichten gereageerd 
wordt.
 Sociale media komen tegemoet aan diep-
gewortelde behoeftes, zoals bij de groep 
horen en aanvaard worden. We willen zijn 
waar onze vrienden zijn. Het is een opmer-
kelijk spanningsveld: het gaat veelal om ‘ik’ 
– het zelf  als netwerk, het zelf  als broadcas-
ter – maar het ik hengelt naar bevestiging 
en erkenning, en wil niet overgelaten wor-
den aan zichzelf. Dit is geen nieuw thema; 
in Seneca’s De Tranquillitate Animi lezen we 
al: ‘Als alle ontspanning wegvalt die juist 
aan die drukke bezigheden te danken is, 
wordt het ondraaglijk: dat huis, die stilte, 
die vier muren. En met tegenzin zie je dat je 
bent overgelaten aan jezelf. Het gevolg? 
Verveling, ontevredenheid met jezelf, onge-
durigheid doordat je nergens geestelijke 
rust vindt. Uitzitten van je vrije tijd, bedrukt 
en ellendig.’9 En Blaise Pascal noteerde in de 
zeventiende eeuw in zijn Pensées: ‘Niets is zo 
onverdraaglijk voor de mens als in volledige 
rust te zijn, zonder hartstochten, zonder 
werk, zonder verstrooiing, zonder inspan-
ning. Dan voelt hij zijn nietigheid, zijn verla-
tenheid, zijn ontoereikendheid, zijn afhan-
kelijkheid, zijn onmacht, zijn leegheid.’10 De 
smartphone biedt vandaag welgekomen 
verstrooiing. Met de smartphone kunnen 
we ons, te midden van de fysieke publieke 
ruimte, in onszelf  terugtrekken. 

Teloorgang van de offline publieke 
ruimte

De Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg 
onderscheidt drie soorten van plaats of  
sociale omgeving.11 De eerste plaats is thuis, 
de tweede het werk. De derde plaats is een 
belangrijke ruimte voor je sociale leven, en 
om je te ontplooien, zoals cafés of  koffiehui-
zen. Bij deze derde plaats staat betrokken-
heid en socialiteit centraal. Er zijn theoretici 
die stellen dat steeds meer mensen die derde 
plaats online zoeken, omdat de offline 
publieke ruimte afneemt.12

 Een studie van de Amerikaanse onder-
zoekster danah boyd (ze schrijft haar naam 
systematisch met kleine letters), specifiek 
over jongerencultuur in Amerika, bevestigt 
die stelling.13 Haar bevindingen tonen aan 

De inversie van privé en publiek: het subject in de 
onlineruimte

Monica Geuze vlog #757
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dat tieners online op zoek gaan naar deel-
name aan het publieke leven, omdat hun 
ouders hen – ironisch genoeg – vaak weg-
houden van offline publieke plaatsen, zoals 
parken en winkelcentra. Die worden door 
de ouders als potentieel gevaarlijk bestem-
peld. De prestatiedruk zorgt er bovendien 
voor dat tieners minder vrije tijd hebben 
doordat hun agenda volstaat met buiten-
schoolse activiteiten, en zo steeds minder 
leren zelf  invulling te geven aan hun tijd. 
Tieners voelen zeer sterk de behoefte bij de 

groep te horen en erdoor geaccepteerd te 
worden. Om het verlangen naar socialiteit 
in te vullen, delen ze veel informatie met 
anderen online.

Follow me

Leven in gemeenschap is van fundamenteel 
belang. Het is immers binnen de gemeen-
schap dat we ons ontwikkelen als mens. 
Vandaag is dit begrip uitgebreid naar de 

onlineruimte, die ook deel uitmaakt van de 
publieke ruimte. 
 Door toedoen van de sociale media raakte 
het begrip ‘follower’ ingeburgerd: we kun-
nen elkaar volgen (en, indien gewenst, ook 
‘ontvolgen’). Interessant daarbij is hoe het 
design onze handelingen stuurt. Op een 
like-knop drukken is een geconditioneerde 
reflex geworden. Een publiek debat riskeert 
een format te worden, waarbij geen onder-
bouwde uitwisseling van ideeën centraal 
staat, maar wel ‘likes’, ‘shares’ of  ‘retweets’. 
Op Facebook kun je aangeven hoe je je voelt, 
middels een uitklapbare lijst met emoji’s: 
bang, blij, boos, bezorgd… Ook op nieuws-
websites kunnen we ons oordeel over de 
actualiteit geven met een druk op een knop. 
Op Newsmonkey, bijvoorbeeld, wordt na elk 
artikel naar jouw reactie gepeild en vervol-
gens kun je op een van acht knoppen 
duwen: ‘LOL’, ‘WTF’, ‘OMG’, ‘WIN’, ‘CUTE’, 
‘FAIL’, een hartje en een gebroken hartje. 
Het gaat om het communiceren van een 
gevoel; onze inbreng is heel ‘clean’ en wordt 
gemanaged door het technologisch ont-
werp.

We vallen over elkaar

Francis Bacon stelde dat stilte de slaap is die 
de wijsheid voedt. Maar het onlineforum 
kent geen stilte: er is altijd wel iets wat onze 
aandacht wegleidt. De schade die eigenbe-
lang online kan toebrengen aan het maat-
schappelijk debat wordt duidelijk zichtbaar 
met Donald Trump. Zijn Twitteraccount is 
een uitzendkanaal voor soundbites met een 
gigantische reikwijdte. Trump heeft slechts 
140 tekens nodig om niet alleen de feiten, 
maar ook het debat te ontwrichten. Zijn 
soundbites worden massaal gedeeld. Zijn 
onwaarheden rechtzetten gaat doorgaans 
traag. Het ‘debunken’ van vals nieuws, ver-
spreid via sociale media, kan tot dertien uur 
duren.
 In Walden tekende de negentiende-eeuw-
se auteur Henry David Thoreau op dat de 
mens steeds sneller van de ene ontmoeting 
in de ander valt. ‘We leven dicht opeen en 
zitten elkaar in de weg, we struikelen over 
elkaar’, stelde hij.14 In de onlinenetwerken 
van de eenentwintigste eeuw zitten we con-
stant op elkaars lippen. Iedereen kan bin-
nenvallen en zichzelf  opdringen. Die op 
elkaar gerichte telelens leidt tot verlies van 
vergezicht en perspectief. Het gevolg is dat 
de verwarring stijgt.

Merkwaardig genoeg kunnen we onze 
betrokkenheid bij de ander en bij het maat-
schappelijk debat enkel vergroten als we 
afstand nemen. Afstand van elkaar. En, in 
eerste instantie, afstand van onszelf.

Noten

 1  De volledige tekst van John Perry Barlow kan 
geraadpleegd worden via eff.org/cyberspace-
independence.

 2  Charles Ess, The embodied self  in a digital age: 
Possibilities, risks and prospects for a pluralistic 
(democratic/liberal) future?, in Nordicom 
Information, jrg. 32, nr. 2 (2010), pp. 105-118.

 3  Mor Naaman, Jeffrey Boase & Chih-Hui Lai, Is 
it really about me?: Message content in social 
awareness streams, in: Proceedings of  the 2010 
ACM Conference on Computer Supported 
Cooperative Work, Savannah GA, Association 
for Computing Machinery, 2010, pp. 189-192.

 4  Byung-Chul Han, Drie essays. De vermoeide 
samenleving. De transparante samenleving. De 
terugkeer van Eros (vertaald door Frank 
Schuitemaker), Amsterdam, Van Gennep, 
2014.

 5  Bernard E. Harcourt, Exposed: Desire and 
disobedience in the digital age, Cambridge (MA), 
Harvard University Press, 2015.

 6  Jean Baudrillard, A l’ombre des majorités 
silencieuses (ou la fin du social), Fontenay-sous-
bois, éditions Utopie (coll. Cahier d’Utopie), 
1978; In the shadow of  the silent majorities,  
Los Angeles, Semiotext(e), 2007.

 7  Jean Baudrillard, Le crime parfait, Paris, 
Editions Galilée, 1995.

 8  Madeleine Bunting, Passion and pessimism, in 
The Guardian online, 5 april 2003 (theguardian.
com/books/2003/apr/05/society).

 9  Seneca, Innerlijke rust [De Tranquillitate Animi] 
(vertaald door Vincent Hunink), Amsterdam, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2014/2015.

 10  Blaise Pascal, Gedachten (uitgave en vertaling 
door J. A. C. Lenders), Utrecht/Antwerpen, Het 
Spectrum, 1963.

 11  Ray Oldenburg, The great good place: cafés, coffee 
shops, bookstores, bars, hair salons, and other 
hangouts at the heart of  a community, Cambridge 
(MA), Da Capo, 1999.

 12  Charles Soukup, Computer-mediated 
communication as a virtual third place: building 
Oldenburg’s great good places on the world wide 
web, in New Media & Society jrg. 8, nr. 3 
(2006), pp. 421-440.

 13  danah boyd, It’s complicated. The social lives of  
networked teens, New Haven (CT), Yale 
University Press, 2014.

 14  Henry David Thoreau, Walden & De plicht tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid (vertaald door 
Anton Haakman), Amsterdam, Athenaeum/
Polak & Van Gennep, 2015, p. 146. 

Mijn nieuwe lievelingssneakers – Monica Geuze vlog #485 What’s in my bag – Monica Geuze vlog

Unboxing – Monica Geuze vlog #593



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 22

BELADEN 
LANDSCHAP LANDSCHAP 

van kiefer tot ristelhueber

BELADEN 
LANDSCHAP 

4 februari 
t/m 4 juni 2017

leeuwarden
friesmuseum.nl

Francis Alÿs
Armando
Hans Citroen    
Hannah Collins
Ori Gersht
Charles Heller and Lorenzo 
Pezzani
Marcel van Hoorn    

Anselm Kiefer  
Mathieu Knippenbergh
M.I.A.
Raquel Maulwurf
Johan Nieuwenhuize
Olphaert den Otter
Karin Peulen
Sophie Ristelhueber

BELADEN 
LANDSCHAP 

van kiefer tot ristelhueber

Beeld: Bilder-Streit, Anselm Kiefer, 1980. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

4 februari 
t/m 4 juni 2017

leeuwarden
friesmuseum.nl

Francis Alÿs
Armando
Hans Citroen    
Hannah Collins
Ori Gersht
Charles Heller and Lorenzo 
Pezzani
Marcel van Hoorn    

Anselm Kiefer  
Mathieu Knippenbergh
M.I.A.
Raquel Maulwurf
Johan Nieuwenhuize
Olphaert den Otter
Karin Peulen
Sophie Ristelhueber

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door 



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 23

SVEN VITSE

Op 17 april 2013 verscheen in NRC Handels-
blad een artikel met de merkwaardige titel 
‘Taakstraf ’ auteur voor schending privacy moe-
der. De auteur in kwestie was Daan Heerma 
van Voss (1986), een Nederlandse roman-
schrijver en essayist uit de kring rond het 
literaire tijdschrift Das Magazin. De moeder 
was Christien Brinkgreve, emeritus hoogle-
raar sociale wetenschappen in Utrecht en 
tevens de moeder van Thomas Heerma van 
Voss, die ook schrijver is. De aanleiding voor 
deze gespeelde rechtszaak, die plaatsvond in 
de Singelkerk in Amsterdam, was de publi-
catie van De vergeting (2013), Heerma van 
Voss’ autobiografische roman over het 
acute, totale geheugenverlies waardoor hij 
in 2012 werd getroffen. De voorstelling was 
geënsceneerd als tribunaal over literaire 

vrijheid, met advocaat Gerard Spong in de 
rol van de aanklager die de rechter, gespeeld 
door oud PvdA-voorzitter Felix Rottenberg, 
trachtte te overtuigen van Daans schuld. 
Als voornaamste getuige ten laste hekelde 
Brinkgreve de volgens haar foutieve weer-
gave van de gezinsrelaties in die roman, 
vooral Daans selectieve vergeetachtigheid 
van haar ouderlijke zorgen. De vader van de 
auteur, essayist en oud-VPRO-voorzitter 
Arend Jan Heerma van Voss (ooit ook hoofd-
redacteur van weekblad Haagse Post), wordt 
in het artikel niet genoemd.
 Het moet een gênante vertoning geweest 
zijn. ‘Het was soms vermakelijk, maar scherp 
of  urgent werd dit ruim twee uren durende 
tribunaal nergens’, oordeelt journalist Paul 
Steenhuis mild. Op basis van het kranten-
stuk is het moeilijk uit te maken of  het hele 
gebeuren een uit de hand gelopen grap was 
van een jongeman die zijn eigen ironie al te 
serieus neemt, of  daadwerkelijk een hoogst-
persoonlijk psychodrama van een zoon die 
zijn trauma nog slechts voor het oog van de 
wereld kan bevechten. Het was een herop-
voering van spraakmakende auteursproces-
sen, maar dan als farce, en tegelijk een thea-
trale piek in de exploitatie van het intieme.
 Op 9 oktober 2014 pakte de Nederlandse 
publieke omroep de draad opnieuw op met 
de documentaire Privéterrein, waarin Pieter 
Verhoeff  ‘het schrijversgezin Heerma van 
Voss’ verzamelt ‘in een Frans hotel om het 
tribunaal nog eens dunnetjes over te doen’ 
(Provinciale Zeeuwse Courant, 9 oktober 
2014). De journalist spreekt van ‘een publi-
citeitsstunt, maar wel met een bloedserieu-
ze ondertoon’. Ik neem die stunt als uit-
gangspunt voor een analyse van Daan 
Heerma van Voss’ optreden en zelfpresenta-
tie in de media, waarbij ik mij beperk tot 
kranteninterviews en bijdragen aan het 
literaire tijdschrift Das Magazin. Hoe gaat de 
auteur om met de media-aandacht voor zijn 
persoonlijke en familiale achtergrond? En 
hoe verhoudt hij zich als auteur tot het 
autobiografische schrijven?

Ego of  meta?

Sinds 2013 wordt Daan Heerma van Voss 
geregeld uitvoerig geïnterviewd, waarbij 
zijn familie steevast onderwerp van gesprek 
is. Gevraagd naar het autobiografische 
karakter van De vergeting kiest de auteur in 
deze interviews voor een metapositie: liever 
dan als egodocument beschouwt hij zijn 
roman als een bespiegeling op de populari-
teit van autobiografische geschriften en op 
de mediabelangstelling voor het leven van 
auteurs. In een dubbelzinnige beweging 
tracht hij de media-aandacht die hij ter pro-
motie van zijn werk opzoekt als een onge-
wenst neveneffect van het schrijverschap af  
te wijzen. Tegelijk verheft hij zich met terug-
werkende kracht boven het autobiografi-
sche schrijven door het te reduceren tot 
satire.
 Zo noemt Daan Heerma van Voss De ver-
geting enkele weken na het tribunaal een 
‘over the top tegenreactie’ (Het Parool, 30 
mei 2013). Interviewer Arie Storm parafra-
seert zijn bezwering dat het hem ‘om de lite-
ratuur’ gaat, terwijl hij ‘in allerlei praatpro-
gramma’s zou kunnen optreden als hij over 
zijn vreemde aandoening zou willen vertel-
len’. Een maand later klinkt in Trouw (30 
juni 2013) hetzelfde geluid: De vergeting is 
‘een reactie op die egomanie, op het hyper-
individualisme’.
 Een interview in Humo (9 februari 2013) 
dat enkele weken voor het tribunaal ver-
scheen, suggereert evenwel dat de auteur 
deze positie pas naderhand ging claimen en 
het etiket egodocument eerst niet direct 
afwees. In dat gesprek noemt hij de 
Nederlandse literatuur ‘een zakloopwed-
strijd in openhartigheid’ die hij wil ‘win-
nen’; hij erkent de morele bezwaren die 
tegen autobiografische literatuur kunnen 
worden ingebracht, maar verdedigt zijn 
keuze om toch een dergelijk boek te publice-
ren door zichzelf  in de rol van slachtoffer te 
plaatsen. Zijn ouders schreven immers boe-
ken ‘waarin ik zelf  voorkom, met herinne-

ringen aan mij waar ik me niks bij kan voor-
stellen’. Een autobiografisch boek als 
wraakactie – het klinkt minder verheven 
dan de mediakritiek waarin de auteur zich 
later met terugwerkende kracht hult.
 Die mediakritische positie is in 2014, in 
een gesprek naar aanleiding van de nieuwe 
roman Het land 32 (2014), nog verscherpt. 
De auteur distantieert zich van ‘mensen 
[die] hun persoonlijk leed uitbuiten voor 
een boek’ en kenschetst zijn autobiografi-
sche roman – in de parafrase van de journa-
list – als ‘een aanklacht tegen het feit dat het 
privéleven van schrijvers van groter belang 
lijkt dan hun boeken’ (De Volkskrant, 15 
februari 2014). Recensenten die De verge-
ting een exhibitionistisch boek noemen, ver-
gissen zich dan ook: ‘exhibitionisme is het 
thema van het boek’. Tegelijkertijd is het 
gesprek grotendeels gewijd aan de familie-
relaties en de psychische problemen van de 
auteur. Dezelfde dubbelzinnigheid speelt bij 
een ‘journalistiek experiment’ waarvoor 
Daan Heerma van Voss in een Amsterdams 
hotel ‘24 uur aan de ritalin’ ging, samen 
met Arie Boomsma en René Gude. Ondanks 
zijn deelname aan deze stunt hekelt hij de 
media-aandacht voor dit ‘experiment’ als 
een ‘schokkende bijwerking’.
 De grote media-aandacht voor zijn 
depressie en zijn identiteit als lid van een 
‘schrijversgezin’ (zijn ouders Arend Jan 
Heerma van Voss en Christien Brinkgreve, 
en zijn broer Thomas zijn eveneens schrij-
ver) geeft Heerma van Voss de gelegenheid 
om zich als antagonist en zelfs als slachtof-
fer van de sensatiebeluste pers te profileren. 
Vanuit dat perspectief  wordt de auteur voor 
De Morgen (26 februari 2014) geïnterviewd 
door Daniël van der Meer, ‘zijn oudste 
vriend en hoofdredacteur van literair tijd-
schrift Das Magazin’. Het resultaat is een 
gesprek dat een inhoudelijke bespreking 
van het literaire werk combineert met een 
uitgekiende enscenering en auteurspresen-
tatie. De vrienden brengen de nacht door ‘in 
een kelder van een Amsterdamse galerie’ en 

‘Opeens word je in de ogen van anderen een 
schrijversgezin.’

De zelfpresentatie van Daan Heerma van Voss

v.l.n.r.: Arend Jan Heerma van Voss, Thomas Heerma van Voss, Daan Heerma van Voss, Christien Brinkgreve
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liever dan het intellectuele milieu waarin de 
auteur vertoeft benadrukt de interviewer 
Heerma van Voss’ liefde voor voetbal. 
Daarnaast zet de auteur het autobiografi-
sche karakter van De vergeting op een alter-
natieve manier in als bewijs voor zijn auto-
nome schrijverschap: de roman zou niet als 
een kritiek op egoliteratuur, maar als een 
zuivering van het persoonlijke zijn bedoeld. 
‘Ik wilde zo graag dat Het land 32 een boek 
zou worden dat niet over mij ging omdat ik 
alle biografische elementen al in De verge-
ting heb verwerkt.’
 Omdat hij dat biografisch materiaal zelf  
herhaaldelijk, zelfs ongevraagd, voor het 
voetlicht brengt, klinkt het verzet van 
Heerma van Voss tegen de media-aandacht 
voor zijn persoonlijke achtergrond niet erg 
geloofwaardig. Het imago van het ‘schrij-
versgezin’ laat hij niet na te bekrachtigen: 
‘Er zijn weken dat mijn vader, mijn moeder, 
Thomas en ik artikelen schrijven dan wel 
boeken afronden, met als gevolg dat er han-
delsroutes ontstaan’ (De Volkskrant, 20 
maart 2015). Wanneer beide broers samen 
de thriller Ultimatum (2015) schrijven, 
wordt deze beeldvorming andermaal beves-
tigd, evenals de gebruikelijke typering van 
het broederpaar als ‘tegenpolen in vele 
opzichten’ en schrijversconcurrenten. Een 
dubbelinterview naar aanleiding van dit 
boek mondt uit in een uithaal van Daan 
naar zijn moeder, die het levensgeluk van de 
kinderen belangrijker vond dan hun intel-
lectuele prestaties. Die afwezigheid van 
prestatiedruk in het gezin kenschetst de 
auteur als ‘een soort schijnvrijheid’ (Knack, 
13 mei 2015).
 Brinkgreve speelt het spel van haar oud-
ste zoon loyaal mee wanneer ze in de pers 
naar commentaar op de rechtszaak en op 
hun relatie gevraagd wordt. In een inter-
view naar aanleiding van haar afscheidsre-
de als hoogleraar blikt ze welwillend terug, 
maar een jaar later, geïnterviewd voor een 
artikel over (echte) literaire rechtszaken, 
klinkt ze strijdvaardiger: ‘Fictie mag geen 
vrijbrief  zijn om je gram te halen’ (De 
Volkskrant, 17 januari 2015). Anders dan 
vader Arend Jan Heerma van Voss neemt 
Brinkgreve bovendien deel aan een geza-
menlijk interview met haar beide zonen, in 
HP/De Tijd. Daarin valt vooral haar schuld-
belijdenis op. Over de ‘gescheiden werelden’ 
waarin zij en de rest van het gezin volgens 
Daan leefden, betuigt Brinkgreve expliciet 
‘spijt’: ‘Ik kan het niet goedmaken’ (HP/De 
Tijd, 1 mei 2015). Zo bevestigt ze het beeld 
dat de rivaliteit tussen ‘vaders en zonen’ en 
de dynamiek in ‘een gedeelde mannenwe-
reld’ een natuurlijk gegeven is, terwijl de rol 
van de moeder bezien moet worden in ter-
men van menselijk falen. Bovenal besten-
digt dit gezamenlijke interview het auteurs-
beeld dat Heerma van Voss in zijn 
mediaoptredens zowel exploiteert als ont-
kent: het beeld van een schrijverschap dat 
geworteld is in de problematische relaties 
binnen een schrijversgezin.

Waarom is fictie niet genoeg?

Dat de verhouding tussen de persoon en het 
werk van de auteur Daan Heerma van Voss 
bezighoudt, blijkt ook uit zijn essayistische 
bijdragen aan het literaire tijdschrift Das 
Magazin. Die laten zich in drie categorieën 
indelen: een doorlopende briefwisseling met 
cabaretier Jan Jaap van der Wal, bijdragen 
aan de vaste rubriek ‘De kultuurkamer’ en 
artikels voor de themadossiers van de ver-
schillende nummers. Ondanks subtiele gen-
reverschillen tussen deze categorieën verto-
nen de teksten een sterke inhoudelijke 
samenhang. Zelfbewust cultiveert Daan 
Heerma van Voss in al deze beschouwingen 
de spanning tussen privacy en openbaar-
heid, en geregeld tracht hij daarbij een 
metapositie in te nemen ten opzichte van 
zijn eigen optreden in de media. Hij poogt 
zijn persoonlijke getuigenis te integreren in 
reflecties over de verhouding tussen kunste-
naarschap en performance, persoonlijke 
ervaringen en publieke maskerade.
 In de briefwisseling met Jan Jaap van der 
Wal is het publieke karakter van het schrij-
verschap een terugkerend thema. In het 
achtste nummer van Das Magazin (2014) 
lijkt Heerma van Voss, een graag geziene 
gast in De Wereld Draait Door, op een dubbel-
zinnige manier zichzelf  te viseren: ‘Mensen 
kennen zo weinig schaamte dat het af  en 
toe weldadig is iemand te ontmoeten die 
zegt: ‘De Wereld Draait Door, waarom zou 

ik?’’ Vaak blijft de correspondentie dicht bij 
de actualiteit en persoonlijke anekdotiek. In 
het negende nummer (2014) wordt een 
avond in het leven van de familie Heerma 
van Voss beschreven. ‘Ja, er wordt een docu-
mentaire gemaakt, maar niet alleen over 
mij, maar over mijn hele familie, dus ook 
over broer Thomas Heerma van Voss (de 
vilain), vader Arend Jan Heerma van Voss 
(de karakteristieke antiheld) en moeder 
Christien Brinkgreve (tja, de vrouw, I 
guess).’ De ironische distantie kan niet ver-
hullen dat Heerma van Voss met deze open-
baarheid een gewrongen verhouding heeft. 
Enerzijds voelt hij er zich levend door opge-
vreten, anderzijds vormt ze zijn literaire 
kapitaal: ze biedt hem stof  tot schrijven en 
genereert commercieel waardevolle media-
aandacht.
 In dezelfde brief  vraagt Heerma van Voss 
zich af: ‘Waarom is fictie niet genoeg?’ Zijn 
openbaarheid als persoon en als zoon-van 
dreigt zijn literaire werk onzichtbaar te 
maken, en de publieke verspreiding van zijn 
‘angsten en jeugd’ vervreemdt hem van 
deze cruciale literaire drijfveer. Aangezien 
dit complex als premisse de openbaarheid 
heeft, kan het echter enkel in de openbaar-
heid worden beleefd. Ook in de bijdragen 
aan de rubriek ‘De kultuurkamer’, die het 
karakter van een literaire en culturele kro-
niek hebben, verdwijnt Heerma van Voss 
nooit helemaal uit beeld. Hij schrijft graag 
over celebrity’s en voert zichzelf  daarbij als 
gepijnigde doch ironische ervaringsdeskun-
dige op. Een verslag over een bezoek aan 
Graceland (nr. 9, 2014) begint met een obli-
gate belijdenis van roem: ‘nog op Schiphol, 
bij full body scan, werden Thomas en ik her-
kend. Jullie zijn toch die schrijvers?’ Even ver-
derop lijkt Elvis’ tragische verval de auteur 
uit het hart gegrepen. ‘Dat is wat een trage-
die uiteindelijk tot een tragedie maakt: de 
mate van zichtbaarheid voor het publiek.’ 
 Een terugkerend thema is het spel van de 
kunstenaar met persona’s, maskers en alter 
ego’s. In de expo over David Bowie, die 
Heerma van Voss in Londen met zijn ‘broer-
tje’ bezoekt (nr. 6, 2013), lijkt de auteur zich 
aan de cultivering van de maskerade te sto-
ren: het gaat ‘meer om de extravagante pak-
ken dan om de liedcomposities’. In een essay 
over Batman, waarin hij getuigt van zijn 
identificatie met de getraumatiseerde super-
held (nr. 8, 2014), verbindt hij de fascinatie 
voor superhelden met de reflectie over ‘het 
alter ego […], over de psychologische gevol-
gen van die verscheuring’. De woorden van 
The Joker laten hem niet los: ‘No one cared 
who I was until I put on the mask.’ In een 
Kultuurkamer-essay ‘over schrijvers en 
acteurs’ (nr. 16, 2016) blikt hij terug op zijn 
jeugdige ervaringen met acteren: ‘Een 
acteur kan zich verliezen in een rol, hij is in 
staat te verdwijnen.’ De schrijver, daarente-
gen, is dit escapisme niet vergund: hij kan 
nooit samenvallen met het masker.
 Met de acteur heeft de schrijver gemeen 
dat beide in hun kunst ‘iemand anders’ 
worden en een ‘volwaardig wezen’ schep-
pen dat ze ‘optimaal begrijpen’. Anders dan 
de acteur moet de schrijver zich in dit rol-
lenspel echter verdubbelen, omdat hij de 
controle moet bewaren over het geheel: hij 
moet steeds acteur en regisseur tegelijk zijn 
– hij beleeft het alter ego als verscheurd-
heid. Die tweespalt brengt Heerma van Voss 
subtiel in verband met de verhouding tus-
sen vader en zoon. Als kind kon hij in een 
filmpje van een klasgenoot ‘eigenlijk […] 
mijn vader’ spelen en zich helemaal met 
hem identificeren. Als schrijver, daarente-
gen, kan hij nooit helemaal ontsnappen 
aan zichzelf, aan zijn eigen betrokkenheid 
en empathie die een restloze identificatie 
met de rol verhinderen.

Regressie

Ook een essay over Star Wars (nr. 12, 2015) 
leidt via omwegen naar een persoonlijke 
beschouwing over de verhoudingen binnen 
het gezin. Met enige narratieve finesse 
plaatst de verteller een bezoek met zijn 
vriendin aan de Italiaanse stad Bari naast 
een nostalgische mijmering over de ‘moraal-
loze schelm’ Han Solo, die de liefdesverkla-
ring van Prinses Leia beantwoordt met een 
arrogant en onaangedaan ‘I know’. De 
identificatie met Han Solo lijkt evenzeer te 
zijn ingegeven door de onzekerheid over 
genderverhoudingen die de verteller als vol-
wassene ervaart, als door warme herinne-
ringen aan de kindertijd.

In de eerste plaats fungeert die vereenzelvi-
ging echter als imaginaire regressie naar 
het amorele narcisme, aan gene zijde van 
goed en kwaad, dat enkel het kind schulde-
loos kan beleven. Die aantrekkingskracht 
ging volgens de verteller verloren in de late-
re revisie van het personage, die van Han 
Solo een ethische held maakte, betrokken 
bij en bekommerd om de ander. Door zijn 
jeugdige verering van Han Solo nadrukke-
lijk te verbinden met een lofzang op de vader 
die hem inwijdde in Star Wars, geeft de ver-
teller aan deze regressie een onschuldig 
karakter. Wat in eerste instantie lijkt op een 
verheerlijking van stereotiepe, dominante 
mannelijkheid, is misschien niets anders 
dan het verlangen naar de geborgenheid en 
intimiteit die het kind ervaart in de privé-
sfeer, onder de beschermende blik van de 
vader. Het is deze veilige cocon die open-
scheurt in de verdubbeling van het schrij-
verschap, en die ten enenmale verschrom-
pelt in het licht van de openbaarheid.
 Zowat in elke bijdrage aan Das Magazin 
getuigt Daan Heerma van Voss van deze 
worsteling met intieme en publieke identi-
teit, met kinderlijk narcisme en verscheurde 
volwassenheid. Voor een themadossier over 
‘Genade’ (nr. 11, 2014) vertelt de auteur 
over een schrijversresidentie in de staat New 
York, waaraan hij het verlangen naar 
regressie koppelt: ‘teruggaan naar wat ik 
ooit voor de kern hield’. De ‘ultieme genade’ 
is ‘die van de kindertijd’, en die denkt de 
essayist te kunnen hervinden via het com-
puterspel Championship Manager. De ver-
dubbeling die de auteur in zijn volwassen 
leven ervaart door ‘een steeds aanwezige 
camera’ kan hij in het spel tegelijk ontvluch-
ten en herbeleven, want in het spel is hij 
zowel manager als speler. Op de speler kan 
hij zijn ambities en ideaal-ik projecteren, ter-
wijl hij als manager dat ego systematisch 
kan ondergraven. ‘Met als resultaat dat ik 
(de manager) mijzelf  (de speler) in de belang-
rijkste wedstrijden vaak niet opstelde.’
 Deze ‘vernedering die je niemand gunt’ 
lijkt me een fraaie verbeelding van herha-
lingsdwang, een imaginaire herbeleving 
van het psychische conflict dat de auteur in 
interviews en essays obsessief  exploreert. 
De herhaalde, cynische verwijzingen naar 
‘de moeder’ suggereren dat de auteur in die 
figuur de oorzaak van dat conflict zoekt. Het 
contrast met de positieve rol van de vaderfi-
guur is treffend. ‘Het lot van de goede ouder 
is tragisch, daar wordt nauwelijks over 
gesproken’, aldus Daan Heerma van Voss in 
De Volkskrant (14 februari 2014). En als 
erover gesproken wordt, dan in de vorm van 
een terloopse en vileine sneer.

Een vergelijking van Heerma van Voss’ uit-
spraken in interviews met diens essayisti-
sche en poëticale beschouwingen in Das 
Magazin laat zien dat het autobiografische 
perspectief  op het werk niet louter door de 
literaire journalistiek aangedragen wordt. 
Op een minder expliciete en rechtlijnige 
manier koppelt de auteur immers zelf  zijn 
schrijverschap en poëtica herhaaldelijk aan 
een autobiografische achtergrond en aan 
zijn positie als schrijver uit een gemediati-
seerd schrijversgezin. 
 De dubbelzinnige houding van deze 
auteur tegenover mediatisering past in een 
bredere ontwikkeling in de literaire cultuur. 

Wetenschappers en essayisten als Jim 
Collins, Alessandro Baricco en Bas Heijne 
hebben de toegenomen mediatisering van 
de literaire cultuur en de wisselwerking tus-
sen literatuur en commerciële (media)cul-
tuur uitvoerig becommentarieerd. Succes-
volle mediaformats zoals Oprah’s Book Club 
of  het DWDD Boekenpanel fungeren als filter 
en katalysator in de aandachtseconomie en 
oefenen zo een grote commerciële invloed 
uit. Dat de druk om op dergelijke mediafora 
aanwezig te zijn tot spanning in de boeken-
wereld leidt, mocht ook Das Magazin onder-
vinden toen in 2016 een mediarelletje ont-
stond over vermeende banden tussen de 
door Das Magazin opgerichte uitgeverij (Das 
Mag uitgevers) en een redacteur van DWDD.
 De houding van Das Magazin (tijdschrift 
en uitgeverij) tegenover deze commerciële 
inbedding van de literaire cultuur vertoont 
dezelfde dubbelzinnigheid als die van Daan 
Heerma van Voss tegenover mediatisering. 
Enerzijds construeren de oprichters een 
beeld van onafhankelijkheid ten opzichte 
van dominante commerciële spelers (een 
mooie gelegenheid daartoe bood het con-
flict tussen de uitgeverij en bol.com in 
2016). Anderzijds maken ze innovatief  
gebruik van alle beschikbare (nieuwe en 
gevestigde) mediakanalen om aandacht en 
publiciteit voor hun producten en auteurs 
te genereren. De fel gemediatiseerde crowd-
fundingcampagne waarmee de uitgeverij in 
2015 van start ging, kan als illustratie gel-
den van de onlosmakelijke verweving van 
beide tendensen in de hedendaagse literaire 
cultuur.

cover vpro-gids, 4 oktober – 10 oktober 2014
v.l.n.r.: Arend Jan Heerma van Voss, Daan Heerma van 
Voss, Thomas Heerma van Voss, Christien Brinkgreve
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GALERIE ONRUST
t/m 13/05

JOY IN REPETITION
AGAIN, Marijn van Kreij, Bernard Piffaretti, Thomas 

Raat, Han Schuil, Alan Uglow, Robert Zandvliet
Mei

THE WORLD BLOWN APART
Emma Talbot

26/04–29/04

ART COLOGNE [Hall 11.2 Stand E-001]
Benjamin Roth, Derk Thijs, 
Toon Verhoef, 
Robert Zandvliet, 
Ina van Zyl

GALERIE RON MANDOS
18/03–22/04 

THE BRAZILIAN SUITCASE
Jasper de Beijer

29/04–03/06

Katinka Lampe
21/04–23/04

ART BRUSSELS

REUTEN GALERIE
t/m 07/04 

WHAT’S A PORTRAIT?
portretten van kunstenaars 
over kunstenaars, over zichzelf 
en anderen

15/04–15/05  

PERPETUUM
Agniet Snoep, Alexa Meyerman, 
Olphaert den Otter en Bas Ketelaars
3Dinstallaties, film/videowerken 
en tekeningen

17/05–21/05 

AMSTERDAM ART FAIR

SLEWE GALLERY
t/m 15/04 

NEW WORKS
Jan Roeland

21/04–27/05 

TRACES
Adam Colton, Alan Johnston, 
Caro Jost, Stanislav Kolíbal

25/04–29/04 

ART COLOGNE

GALERIE VAN GELDER
t/m 02/04

THE MULTIPLE VERSUS SERIES VERSUS 
A UNIQUE WORK

Kimball Gunnar Holth, Klaas Kloosterboer, 
Olivier Mosset, Sylvie Fleury, Ansuya Blom, 
Jenny Holzer, John M Armleder, Lily van der Stokker,
Hreinn Fridfinnsson, Dan Walwin, Daniel Spoerri, 
Elvire Bonduelle, Aditya Mandayam, Wjm Kok, 
Jaap Kroneman, Frank Koolen, Aram, David Horvitz, 
Marijke van Warmerdam, Gijs van Lenthe, Hana 
Miletić, François Dey, Nicolas 
Chardon, Sigurdur Gudmundsson, 
Richard Prince, e.a.

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
t/m 19/03

TEFAF CURATED
Charlotte Dumas

t/m 15/04

THE SPELL OF MATTER
Nicoline Timmer

WILLEM BAARS 
PROJECTS
25/03–22/04

RECENT WORKS
Tadaaki Kuwayama 

06/05–27/05

KINETISCHE WERKEN  
EN LICHTOBJECTEN 1970 - 1990

Frans Mossou

 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

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

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

www.baarsprojects.com
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RUDI LAERMANS

1.

In 1993 had Tracey Emin haar eerste solo-
tentoonstelling in de prestigieuze Londense 
galerie White Cube. De titel, Tracey Emin: My 
Major Retrospective 1963-1993, was niet 
alleen behoorlijk tongue in cheek, maar sug-
gereerde tevens dat Emins kunstcarrière fei-
telijk op haar geboortedag was begonnen. 
Niet dat Emin epateerde met een verkeerd 
uitgedraaide verhouding met de ouders of  
allerhande jeugdtrauma’s (al zinspeelt ze in 
haar oeuvre wel af  en toe op een verkrach-
ting door een Turkse man toen ze dertien 
was). De tentoongestelde werken verwezen 
vooral naar de depressie – zelf  heeft ze het 
over ‘emotionele zelfmoord’ – waarin Emin 
verzeilde na twee abortussen en de artistieke 
crisis die ze als schilderes doormaakte na 
haar afstuderen in 1989 aan het Royal 
College of  Art (ze vernietigde al haar schil-
derijen). ‘Since then, Emin’s artworks have 
embodied what can only be described as an 
intensity that mirrors the life experiences to 
which they refer’, schrijft cocurator Cliff  
Lauson in de catalogus van Love is What You 
Want, Emins grote overzichtstentoonstelling 
in 2011 in de Hayward Gallery.1

 Lauson bevestigt het cliché dat Emin een 
specifiek soort van realistische kunst maakt 
die haar werkelijkheidsgehalte ontleent aan 
de toe-eigening van intieme voorvallen en 
ervaringen, of  het gebruik van primaire 
media als het eigen lichaam en het emotio-
nele ‘zelf ’. Helemaal onjuist is deze gemeen-
plaats natuurlijk niet. Emins twee abortus-
sen vormen bijvoorbeeld ook het onderwerp 
van de video How It Feels en de installaties 
Feeling Pregnant II en Feeling Pregnant III. 
Anders dan bij veel expliciet feministische 
identiteitskunst ligt in deze werken de 
nadruk op de persoon van Emin, op haar 
eigen lichaam en hoe zij gebeurtenissen 
doorleefde. Die zelfgerichtheid kenmerkt 
haar oeuvre in het algemeen, al geldt dat 
minder voor haar recentere creaties. Emin 
maakt kortom op het eerste gezicht auto-
biografische, ja bekenteniskunst – maar 
deze formulering ondergraaft ook meteen 
zichzelf. Wie belijdt of  opbiecht, waarachtig 
of  oprecht communiceert, wordt immers 
geacht te (kunnen) spreken vanuit een een-
op-eenrelatie met de uitgedrukte emotie of  
herinnering en fabriceert dus niet ook iets. 
Wanneer je dat creëren toch ernstig neemt, 
wat bij kunst voor de hand ligt, beland je 
daarom al snel bij een heel andere, sterk 
ontmaskerende lezing van Emins oeuvre. 
De schijnbare ‘intensity’ (Lauson) daarvan 
verschijnt dan als een beredeneerde zet, een 
variatie op de punkstrategie van ‘be nasty’ 
die Johnny Rotten & co. eind jaren zeventig 
met veel aplomb hanteerde. Zo bekeken 
mimeert of  reproduceert de ‘felheid’ van 
Emins werk niet meteen een heftig leven, 
maar simuleert het dat met de bedoeling de 
aandacht te trekken binnen de kunstwereld 
en, breder, de massamedia.
 Voor de stelling dat Emin haar persoonlijk 
leven inzet vanuit een doordachte shock and 
awe-tactiek vallen evengoed argumenten te 
geven. In 1997 verwierf  ze meteen natio-
nale bekendheid na haar optreden in een 
livepanelgesprek op Channel 4 over de vraag 
of  de schilderkunst dood was, georganiseerd 
naar aanleiding van de recente bekroning 
met de Turner Prize van Gillian Wearings 
video Sixty Minutes, Silence (waarin een 
groep acteurs in politie-uniformen een uur 
lang stilstaat). Haar medepanelleden, waar-
onder Roger Scruton en David Sylvester, 

werden door de duidelijk dronken Emin – ze 
kwam van het Turner Prizediner aanwan-
delen – vergast op gevloek, gemompel en de 
opmerking dat ‘echte mensen’ niet in dit 
soort gesprek waren geïnteresseerd, waarna 
een vroegtijdige en wankele exit volgde (ze 
ging naar eigen zeggen liever verder fees-
ten). De dag erna zei Emin zich niets van het 
voorval te herinneren, maar dat doet niets 
af  aan het geënsceneerde karakter ervan. 
Wie zich willens en wetens stomdronken 
voor de camera onder een stijfdeftig gezel-
schap begeeft, voert een performance op.2 In 
nogal wat werken van Emin helt de getoon-
de intimiteit door de expliciet seksuele inslag 
ook over naar obsceniteit, zo bijvoorbeeld in 
de vele monoprints van vrouwen met 
gespreide benen (net als het vrouwenli-
chaam in Gustave Courbets L’Origine du 
Monde zijn ze vaak zonder hoofd; een andere 
voor de hand liggende artistieke referentie is 
natuurlijk Marcel Duchamps Etants donnés). 
Het openbaren van intieme ervaringen of  
het zich blootgeven kan tevens exhibitionis-
tisch overkomen, in het bijzonder wanneer 
het laatste ook letterlijk gebeurt en daarom 
eerder van striptease- dan bekenteniskunst 
sprake lijkt. Veelzeggend in dit opzicht is de 
omslagfoto die de catalogus van haar over-
zichtstentoonstelling in 2011 in de Hayward 
Gallery siert. Je ziet vanaf  de rug Emin die 
bijna-naakt door een smalle straat loopt; het 
bovenste deel van haar lange lichaam is 
onzichtbaar omdat ze met gestrekte armen 
de Union Jack openhoudt. Deze geste ver-
sterkt enkel de indruk van een sterk geënsce-
neerde, goed doordachte persoonlijke provo-
catie: ‘ik gebruik de Britse vlag als 
badhanddoek’. 

2.

Méént Emin het dus of  doet ze alsof? Is haar 
werk écht autobiografisch of  wil ze gewoon-
weg schokken? De vraag is wellicht verkeerd 
geformuleerd. Ze koerst nog te sterk op het 
twijfelachtige onderscheid tussen schijn en 
zijn, waardoor de mogelijkheid van een reële 
dubbelzinnigheid, deels ook van een contra-
dictoire betrokkenheid genegeerd wordt. 
Emins werk is misschien wel symptomatisch 
voor een bredere ambivalente houding in 
onze cultuur, een houding die wankelt tus-
sen geloof  en ongeloof  – tussen, enerzijds, de 
moderne wil-tot-waarachtigheid die de van 
oorsprong romantische maar ondertussen 
gedemocratiseerde cultuur van zelfexpressie 
doordringt en, anderzijds, het postmoderne 
besef  dat elke publieke uiting van authenti-
citeit altijd ook gecodeerd is en ieder streven 
naar communicatieve echtheid daarom 
zichzelf  doorkruist.
 Straattaal of  slang lijkt bijvoorbeeld 
oprechter dan Engels gesproken met een 
stiff  upper lip. Ook al wordt een schijnbaar 
ongegeneerd taalgebruik evengoed gestuurd 
door conventies, het komt directer en 
authentieker over omdat het hart op de 
tong lijkt te liggen en de communicatie niet 
wordt genormeerd door fatsoenregels die 
beschaving laten prevaleren op emotie, 

waarachtigheid en vitaliteit. Deze sterk 
gecodeerde waardering zet Emin in vele cre-
aties zelfbewust en vooral lichtjes tot zeer 
sardonisch in, waardoor ze de indruk van 
directheid goeddeels onderuithaalt. Ook in 
haar werk is ironie inderdaad het waarmerk 
van een verlicht bewustzijn dat, om met 
Peter Sloterdijk te spreken, pendelt tussen 
kynisme en cynisme, een bevrijdend lachen 
en een smalend uitlachen.3 Een neonwerk 
als I said Don’t Practice ON ME klinkt mis-

schien hard, maar de humoristische inslag 
ervan ontmijnt al meteen de boodschap en 
drukt tegelijk het bewustzijn uit dat iedere 
seksuele zinspeling is beregeld: de allusie 
werkt slechts binnen een voorgegeven dis-
cours rond intimiteit. 
 Wie daarentegen Emin als een ‘autobio-
kunstenares’ beschouwt, zal de in rode 
neonletters neergeschreven zin lezen als 
een referentieel spoor, een directe verwij-
zing naar een uitspraak die ze ooit daadwer-
kelijk deed. Zoals bij nogal wat bekentenis-
kunst valt de waarachtigheid van de allusie 
niet meteen te achterhalen. Maar doet die 
er ook wel toe? Zelfs indien de uitspraak her-
innert aan een reële bedscène en dus 
authentiek kan heten, bezit zij in een publie-
ke (tentoonstellings)ruimte een heel ander 
statuut dan in een slaapkamer. Vandaar 
juist de noties van obsceen taalgebruik of  
pornografische voorstelling, die erop wijzen 
dat ook in onze almaar sterker geseksuali-
seerde cultuur nog altijd een onderscheid 
heerst tussen wat wel of  niet publiek zeg- of  
toonbaar is. Bij onwelvoeglijke taal gaat het 
om woorden die enkel binnenshuis of  – bre-
der – onder intimi mogen worden gebruikt, 
bij visuele porno om het afbeelden van 
lichaamshoudingen of  fysieke handelingen 
uit de intiem-seksuele sfeer.
 Emins werk hybridiseert het verschil tus-
sen de intieme of  private sfeer en het publie-
ke domein, en ze doet dat niet enkel vanuit 
goedkoop effectbejag. Ook al speelt dat stre-
ven mee, het belet niet dat haar oeuvre 
tevens is doortrokken van het inzicht dat de 
representatie van intimiteit wordt beheerst 
door culturele stereotypen als de-vrouw-
met-gespreide-benen of  een woord als ‘f***’. 
Het gaat uiteraard om ‘masculinistische’ 
clichés die de genderongelijkheid direct 
reproduceren, maar waar Emin in de eerste 
plaats mee speelt, op een vaak ironische 
manier, zonder daarbij ook meteen feminis-
tisch uit de hoek te komen: voor zover haar 
werk kritisch kan heten, laat het een ‘identi-
ficatie met de (mannelijke) agressor’ of  
dominant-mannelijke cultuur in een humo-
ristische mimesis omslaan. Everyone I Have 
Ever Slept With 1993-95 bijvoorbeeld – de 
creatie ging in 2004 verloren bij een brand 
in de Londense opslagplaats van Momart – 
is een tentje waarin langs de binnenzijde de 
namen waren geborduurd van iedereen 
met wie Emin het bed had gedeeld, maar 
dan juist niet enkel in seksuele zin. Zo wer-
den ook de namen vermeld van haar moe-
der en grootmoeder, van haar tweeling-
broer en van mensen met wie ze in bed 
alleen maar samen sigaretjes had gerookt. 
Het letterlijk nemen van de titel deconstru-
eerde kortom de feitelijk overheersende 
figuurlijke bijbetekenis en plaatste zo een 
vraagteken bij de ‘masculinistische’ neiging 
om de publieke representatie van fysieke 
intimiteit te versmallen tot seksualiteit.
 Desondanks is Emin wel degelijk ook een 
authenticiteitsgelovige, een afstammeling 
van de ‘expressivistische revolutie’ die vanaf  
medio jaren zestig zorgde voor het snel toe-
nemende belang van zelfontplooiing en, in 
het sociale verkeer, van een waarachtige 
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communicatie voorbij de geciviliseerde zelf-
controle van persoonlijke emoties of  erva-
ringen. Daarvan getuigen niet alleen haar 
geschriften, zoals Exploration of  the Soul, 
Strangled en My Life in a Column (tussen 
2005 en 2009 schreef  Emin regelmatig een 
column voor The Independent): die vallen 
allemaal onder het label bekentenislitera-
tuur. De wil-tot-waarachtigheid gutst er 
tevens vanaf  bij een muurinstallatie als My 
Abortion (drie waterverfschilderijtjes, een 
handgeschreven brief  en een box met onder 
meer medicatie) of  de video Conversation 
with My Mum. Hetzelfde authenticiteitsver-
langen motiveerde ook de drie weken duren-
de performance Exorcism of  the Last Painting: 
in februari 1995 vertoefde Emin drie weken 
lang naakt in een galerie om haar schilder-
kramp te overwinnen, met succes overigens 
(toeschouwers konden haar poging tot artis-
tieke catharsis via visooglenzen observeren). 
En wanneer Ralph Rugoff, de medecurator 
van haar overzichtstentoonstelling in de 
Hayward Gallery, onder verwijzing naar 
Beautiful Penis opmerkt dat ‘sommige van je 
werken een rechtdoorzee waardering van 
seks uitdrukken, wat verrassend ongewoon 
is in de kunstwereld’, luidt het antwoord: ‘De 
meerderheid van de mensen maakt kunst 
die gaat over iets dat buiten hun eigen leven 
staat. Ze maken geen kunst die voor hen per-
soonlijk is. Mensen maken kunst waarin ze 
hun lichamen als een objet trouvé gebrui-
ken, maar ze handelt niet over hun ervaring 
van hun lichamen.’4

3.

Om de dubbelheid van Emins werk nog iets 
beter te duiden, wijk ik even uit naar 
Aesthetics of  Intimacy van Liz Kotz.5 Zij 
maakt in dat essay een scherp onderscheid 
tussen de vermeende ‘insiderkunst’ van 
Nan Goldin en het zelfbewuste outsidervoy-
eurisme van Jack Pierson. Goldin fotogra-
feerde vrienden en kennissen in haar sub-
culturele milieu, vanuit een directe 
vertrouwdheid, een persoonlijke band, die 
juist zou worden uitgedrukt doordat ze 
geregeld kiest voor shots van een harde, 
kwetsbare intimiteit of  van gevaarlijke situ-
aties (drugs of  interpersoonlijk geweld zijn 
nooit veraf  en de in beeld gebrachte licha-
melijkheid is vaak letterlijk gelittekend). De 
gefotografeerde mensen lijken daarom geen 
last te hebben van de aanwezige camera, 
integendeel. Goldins foto’s doen dan ook bij-
wijlen zodanig echt aan dat het bijna 
gênant wordt om ze te bekijken – alsof  je 
stiekem in het intieme beeldenalbum van 
een onbekende andere of, nog pertinenter 
allicht, van een bevriend koppel aan het 
bladeren bent. Deze waarachtigheid, die in 
de traditie van de documentaire fotografie 
altijd een cruciale vereiste was, wordt door 
Goldin ook expliciet geclaimd. Jack Pierson, 
die onder meer heeft gefotografeerd binnen 
‘zijn’ homomilieu, doet dat juist niet. Uit zijn 
schijnbaar reportageachtige werk spreekt 
een sterk semiotisch bewustzijn, wat trou-
wens wordt bevestigd door zijn niet-fotogra-
fische creaties die er bijvoorbeeld uitzien als 
publiciteitsspreads van glossy magazines of  
direct van lettertekens gebruikmaken. 
Piersons werk is doordesemd van het besef  

dat echtheid altijd een culturele constructie 
is waarvan de geloofwaardigheid afhangt 
van de gebruikte tekens-van-echtheid en de 
manier waarop die worden gecombineerd. 
Van meet af  aan was zijn fotografie altijd 
ook een vorm van design, een mise-en-scè-
ne die het streven naar ogenschijnlijke 
onmiddellijkheid of  transparantie verruilt 
voor beelden die zichtbaar ‘onecht’ of  
gemaakt zijn, ook al gaat het om zelfportret-
ten of  foto’s van homovrienden. 
 Bij Emin vind je voorbeelden van zowel 
het naïef  aandoende documentaire geloof  à 
la Goldin (of  werken die op z’n minst uitno-
digen om dat geloof  te onderschrijven) als 
de meer conceptuele, metadocumentaire 
benadering van een Pierson. En vooral 
omvat haar oeuvre nogal wat creaties die 
zich op het kruispunt van beide bevinden en 
het verlangen naar onmiddellijkheid com-
bineren met het besef  dat het ten diepste is 
bemiddeld door tekens en codes. Een voor-
beeld is My Bed, het werk waarmee Emin in 
1999 de shortlist van de Turner Prize haal-
de en weerom voor nationale opschudding 
zorgde: een onopgemaakte sponde met 
vuile lakens omgeven door lege ginflessen, 
een tube K-Y Jelly (meestal gebruikt bij 
vaginale droogheid), afgedragen panty’s, 
gebruikte tampons, een volle asbak en ver-
frommelde pakjes sigaretten… Het werk was 
het resultaat van een paar dagen die ze van-
wege een depressie in bed had doorgebracht, 
aldus Emin zelf. Die persoonlijke kant heeft 
hoe dan ook een ommekant. Want de moge-
lijke weerklank van het werk ligt ook in de 
hoge mate van herkenbaarheid en het gene-
rische karakter ervan, het feit dat ‘mijn bed’ 
gewoon de slaapplaats zou kunnen zijn van 
om het even wie die een ietwat heftige dip 
doormaakt. Dat weet Emin zelf  ook: bij de 
verschillende opstellingen van My Bed in 
uiteenlopende locaties werd de basissetting 
gevarieerd door dingen toe te voegen of  weg 
te nemen, zonder dat daarmee iets wezen-
lijks veranderde aan het werk.
 Wat Kotz opmerkt over de foto’s van 
Pierson geldt eveneens voor veel creaties 
van Tracey Emin: juist door het gebruik van 
alledaagse clichés maken ze zelfherkenning 
en narcistische identificatie van de kant van 
de toeschouwer mogelijk. Daartoe mogen ze 
juist niet al te zeer zijn verankerd in een 
strikt private levensgeschiedenis: écht auto-
biografische kunst spreekt simpelweg niet 
(direct) aan omdat ze te persoonlijk is, op het 
idiosyncratische af, en de toeschouwer daar-
door op een afstand plaatst. De overtuigings-
kracht van een theatrale installatie als My 
Bed of  een sentimentalistische neon als I 
Cried Because I Love You ligt uiteindelijk niet 
in de uitnodiging, vervat in de persoonlijke 
voornaamwoorden ‘my’ en ‘I’, om het werk 
enkel particulier te lezen en als strikt auto-
biografisch te beschouwen – wat er uiteinde-
lijk op zou neerkomen dat het de toeschou-
wer in alle betekenissen van het woord niet 
aangaat. De schijnbaar persoonlijke dimen-
sie is in Emins oeuvre voor alles interper-
soonlijk omdat ze immanent is verweven 
met gedeelde codes, ja clichés over liefde en 
seks (en vooral over hun publieke represen-
tatie). Op basis daarvan kan de toeschouwer 
zichzelf  met de geënsceneerde intimiteit 
identificeren, maar die tegelijk ook beschou-
wen als een persoonlijke uiting van de kant 
van de maakster. Deze transfert of  uitwisse-
ling zorgt voor een ‘complexe relatie tussen 
identificatie, emotie en formule’, merkt 
Jennifer Doyle terecht op in haar essay over 
Emins ‘slechte seks esthetica’.6

 Tracey Emin maakt bekenteniskunst ‘sous 
rature’, omdat ze tussen zichzelf  en de toe-
schouwer de dominante tekens, codes of  con-
venties plaatst die de omgang met fysieke en 
emotionele intimiteit structureren. Dat geeft 
haar oeuvre tot op zekere hoogte een reflexief  
karakter, wat nog wordt versterkt doordat 
meerdere van haar werken – My Bed voorop 
– in de traditie van Marcel Duchamps 

Fountain op een tegelijk ironische en icono-
clastische manier de vraag opwerpen of  ze 
wel als kunst vallen te rubriceren. Crucialer 
is echter de link die Doyle suggereert – echt 
uitwerken doet ze die niet – tussen Emins 
artistieke praktijk en een belangrijke, zich 
voornamelijk op een vrouwelijk publiek rich-
tende traditie binnen de populaire literatuur 
en beeldcultuur. Met aftrek van haar voorna-
melijk seksueel geladen creaties draagt een 
flink deel van Emins productie inderdaad een 
melodramatische stempel. Melodrama is een 
negatief  klinkende term, maar de vraag is of  
dat wel zo terecht is (de films die Douglas Sirk 
tijdens de jaren vijftig maakte zijn overigens 
al een tijdje cult). Emotionele clichés en stere-
otiepe verhaallijnen zijn de twee basisingredi-
enten van ieder melodrama. Ze waarborgen 
een deels onbewuste affectieve identificatie. 
Toch is de lezer(es) of  kijk(st)er lang niet altijd 
een ‘cultural dope’, iemand die passief  wordt 
gestuurd of  zelfs verslaafd is aan simpele 
wijsheden van het slag ‘ieder huisje heeft zijn 
kruisje’, en spontaan en willoos, haast 
bewusteloos wordt meegesleurd door elk 
krom vertelsel over een onbereikbare liefde. 
 De receptieve crux bij het melodrama als 
genre ligt juist in de mogelijkheid, of  zelfs de 
waarschijnlijkheid, van het samengaan van 
persoonlijke emoties en onpersoonlijke 
regels, scripts of  tekens, in het – uiteraard 
kleinere of  grotere – bewustzijn dat de eerste 
worden uitgelokt door de tweede (ook de 
individuele herinneringen die daarmee 
gepaard kunnen gaan, worden door de ste-
reotypen geactiveerd).7 Dit verlicht emotiona-
lisme waarin – om de bekende tweedeling uit 
Roland Barthes’ fotografiestudie in de over-
drijvende modus te parafraseren – punctum 
en studium elkaar impliceren, vormt mee de 
basis voor het luisterplezier van de modale 
opera- of  popliefhebber, en kleurt eveneens 
de kijklust van de fan van hollywoodfilms of  
soaps.8 Bij verlicht emotionalisme is de iden-
tificatie met het gehoorde of  getoonde kort-
om reflexief, want doortrokken van het 
weten dat het discursief  of  cultureel bemid-
deld is, zonder dat dit besef  evenwel de inten-
siteit van de beleving verkleint. Zo kan je ook 
naar veel van de werken van Tracey Emin 
kijken. Je herkent de clichés en het spel 
ermee, en je glimlacht een beetje of  zeer veel 
(of  helemaal niet: sommige neons, mono-
prints of  videos zijn inderdaad te gemakke-
lijk); evengoed word je regelmatig geraakt of  
ontroerd… zonder daarbij plots ook je ver-
stand te hebben verloren: je transformeert 
gewoon in een ‘gemelodramatiseerd subject’.

Noten

 1  Cliff  Lauson, Love is What You Want, in: Ralph 
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 8  Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la 
photographie, Paris, Seuil, 1980.

Tracey Emin

Everyone I Have Ever Slept With, 1963-1995, 1995

Tracey Emin

Conversation with my mum, 2001, still

Tracey Emin

My Abortion, 1990
collectie British Museum, Londen

Tracey Emin

Exorcism of  the last painting I ever made, 1996
collectie The Saatchi Gallery, Londen

Tracey Emin

My Bed, 1998
collectie The Saatchi Gallery, Londen

Tracey Emin

I Cried Because I Love You, 2016, neon



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 28

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com  +32(0)2 639 67 30 

Antony Gormley 
Living Room
9 March — 13 April 2017

Harold Ancart
20 April — 27 May 2017

Michel François
17 March — 6 May 2017

Nicolas Party
19 May — 15 July 2017

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat 107 rue St-Georges | St-Jorisstraat



Ondertussen

Nieuws
Symposium The Real Estate of  Education in BAK 
Utrecht. Ter afsluiting van de tentoonstelling Learning 
Laboratories organiseerde BAK, basis voor actuele kunst, op 
4 februari jongstleden in Utrecht een symposium omtrent 
de hedendaagse toestand van kunstopleidingen. 
Uitgangspunt was dat het huidige onderwijs zich in een cri-
sis bevindt die volgens Maria Hlavajova, directeur van BAK, 
te wijten is aan ‘de uitputtende machinerie van een resul-
taat-, commodity-, klant-, en op winst gerichte onderwijsa-
genda’. Het ochtendprogramma focuste op onderwijsinno-
vatie in de periode rond 1970 bekeken vanuit het heden. 
Tijdens het middagprogramma werden de idealen van des-
tijds bekritiseerd vanuit uitgesproken postkoloniale posities. 
Sprekers waren Nanu Adusei-Poku, Caspar Heinemann, 
Tom Holert, Jakob Jakobsen, Nancy Jouwe, Annette Krauss, 
Wail Qasim, Pelin Tan en Tom Vandeputte.
 Hlavajova gaf  zelf  de aftrap en stelde dat de interesse van 
de huidige onderwijsinstellingen voor de ‘architectuur van 
het onderwijs’ zich vooral in vastgoedspeculatie uit. Aan de 
hand van de bezettingen van het Bungehuis en het 
Maagdenhuis in 2015, waarbij studenten en medewerkers 
protesteerden tegen plannen van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) om onderwijsgebouwen in het centrum 
van Amsterdam te verkopen, illustreerde ze de betekenis 
van de titel The Real Estate of  Education. Kunsthistoricus 
Tom Holert, de curator van de tentoonstelling, onderlijnde 
die stelling door in de daaropvolgende lezing een afbeelding 
van de buitenproportionele nieuwbouw van Cooper Union 
in New York te tonen.
 Holert sloeg in zijn lezing een brug tussen de tentoonstel-
ling en het symposium. Hij besprak diverse historische uni-
versiteitsbezettingen, waaronder de bezetting van de uni-
versiteit van Liverpool in 1970, gericht tegen investeringen 
in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. Daarnaast 
noemde hij het experiment van de Malcolm X-universiteit 
in de Verenigde Staten, die destijds door Afro-Amerikanen 
in 1966 in eigen beheer werd opgericht, maar vroegtijdig 
de deuren sloot vanwege een politiek conflict en een finan-
cieringstekort. Aan de hand van deze en andere exemplari-
sche protesten leidde Holert de focus van het symposium 
vrij handig weg van vastgoedspeculatie naar biopolitiek. 

Daarmee anticipeerde hij op wat het grootste deel van de 
andere sprekers zou inbrengen.
 Kunstenaar Annette Krauss, docent aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht, uitte kritiek op de begeleidende 

tentoonstelling Learning Laboratories, die inzoomde op 
diverse onderwijsconcepten en -experimenten rond 1970. 
Ze liet zich sceptisch uit over de romantiserende visie van de 
tentoonstelling op dit ideeëngoed en stelde dat de toenmali-
ge onderwijsvernieuwing allang is geïncorporeerd binnen 
het huidige neoliberale systeem. Begrippen uit die tijd als 
flexibele leerruimtes, zelfreflectie, zelfstandig werken en een 
leven lang leren passen juist binnen de op efficiëntie en 
winst gerichte onderwijsagenda die Hlavajova tijdens haar 
inleiding expliciet problematiseerde.
 Een onverwachte artistieke wending bracht kunstenaar 
Caspar Heinemann tijdens het ochtenddebat. Terwijl Tom 
Holert, Tom Vandeputte en Jakob Jakobsen in dit dagdeel 
onderwijskundige en (kunst)historische bronnen actuali-
seerden, verraste Heinemann de zaal met de voordracht 
van feministische poëzie uit de jaren 1968-1971. Door de 
nadruk te leggen op het concrete handelen verzette deze 
manifesterende kunstenaar zich tegen iedere zinspeling op 
mogelijke veranderingen. ‘After the revolution who’s going to 
pick up the garbage on Monday morning?’ – met deze zin uit 
een manifest (1969) van Mirele Laderman Ukeles eindigde 
de performatieve bijdrage van Heinemann.
 De sprekers refereerden meermaals aan de nieuwe werke-
lijkheid sinds het aantreden van de Amerikaanse president 
Donald Trump en aan het opkomende rechts-populisme in 
Europa. Het meest direct reageerde schrijver Wail Qasim. 
De Black Lives Matteractivist herinnerde het publiek eraan 
dat de Amerikaanse overheid destijds de Afro-Amerikaanse 
militante beweging Black Panthers als terroristisch had 
bestempeld en signaleerde een tendens om iets gelijkaardigs 
met de huidige zwarte beweging te doen. Theoreticus Nana 
Adusei-Poku vergeleek de Amerikaanse actualiteit met de 
Nederlandse toestand. Ze reageerde op de onlangs versche-
nen advertentie waarin de huidige minister-president Mark 
Rutte de boodschap verkondigde dat we in Nederland weer 
‘normaal’ moesten doen en dat wie dat niet deed kan ‘oprot-
ten’. Ze verklaarde dat zij als een van de velen Nederland 
zou moeten verlaten indien Ruttes begrip van ‘normaal 
doen’ zou worden toegepast. 
 Nana Adusei-Poku, lector Culturele Diversiteit aan de 
Willem de Kooning Academie, reageerde het felst tegen de 
onderwijsconcepten en -experimenten uit de jaren zeventig 
die in de tentoonstelling werden aangeprezen. Ze verwees 
dit ideeëngoed linea recta naar de prullenbak. De toeganke-
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lijkheid van het onderwijs werd destijds wel vergroot, 
betoogde ze, maar aan de grondvesten van de westerse ken-
nisproductie en haar hiërarchische pedagogiek werd niet 
geraakt. Ze argumenteerde dat het onderwijssysteem tot op 
heden doortrokken is van westers superioriteitsdenken en 
pleitte voor een ‘ontologische dekolonisatie’. Ze constateer-
de dat aanzetten in die richting binnen de kunstacademies 
als oncomfortabel worden ervaren en dat de huidige kunst-
onderwijspraktijk slechts een oppervlakkige problematise-
ring van haar koloniale erfenis toelaat.
 Kunsthistoricus en socioloog Pelin Tan, professor aan de 
Mardin Artuklu Universiteit, ging verder in op een al te 
polariserende opvatting van het begrip dekolonisatie in 
Nederland. Binnen het kunstonderwijs in Zuid-Turkije 
ervaarde ze meer pluriformiteit. Ze wees op de complexe 
Turkse geschiedenis van overheersing en onderdrukking. 
Daarnaast benadrukte ze het huidige conflict tussen het 
dictatoriale regime van president Erdogan en progressieve 
onderwijsambities.
 Het postkolonialistische perspectief  overheerste de dag. 
Aan het slot toonde Tan nog het manifest Towards a 
Transversal Pedagogy uit 2016 van het activistische platform 
The Silent University. Dit manifest eindigt met een aanmoe-
diging om de pedagogiek te dekoloniseren. Over haar eigen 
houding zei ze dat ze eerst zichzelf  had moeten herpositione-
ren om überhaupt les te kunnen geven, en zich pas dan in 
staat voelde om aan de dekolonisatie van instituties, kennis-
productie en leerprocessen mee te werken. Leen Bedaux

p Het symposium The Real Estate of  Education vond plaats in 
het kader van de tentoonstelling Learning Laboratories op 
zaterdag 4 februari in BAK Utrecht, Lange Nieuwstraat 4, 
3512 PH Utrecht (030/231.61.25; bakonline.org).

M HKA heropent met permanente tentoonstelling 
‘Vlaamse meesters’. Het Museum voor Hedendaagse 
Kunst Antwerpen (M HKA) ging vorig jaar in op de oproep 
van Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts om een voor-
stel in te dienen voor een project dat de schijnwerpers op de 
‘Vlaamse Meesters’ richt. Het project van het M HKA werd 
door de minister, bijgestaan door een onafhankelijke jury, 
gevalideerd. Het levert het museum een extra budget van 
€ 650.000 op. Dit bedrag dekt de helft van de totale kosten 
voor de transformatie die van het museum een ‘internatio-
nale ambassadeur voor de Vlaamse beeldcultuur’ moet 
maken, zoals het nogal bombastisch wordt uitgedrukt. 
Concreet komt het er eenvoudigweg op neer dat het museum 
een permanente tentoonstelling van ‘Vlaamse Meesters’ 
inricht. Het museum meent dat het daarmee bezoekers van 
‘over de hele wereld’ zal aantrekken, onder meer met als 
argument dat deze mensen, dankzij een keur aan ‘iconische 
meesterwerken’, een overzichtelijk beeld voorgeschoteld 
krijgen van… de ‘Vlaamse Meesters’. De retoriek die de 
‘internationale ambassadeur’ daarbij hanteert, kan niet mis 
begrepen worden. Zo wordt gesteld dat ‘Vlaamse kunst, als 
een exportproduct, zowel culturele als economische rele-
vantie heeft. Ze is niet enkel hedendaags, ze is ook historisch 
geworteld.’ En uiteraard wordt deze samenballing van bou-
tades gevolgd door de obligate verwijzing naar de ‘Vlaamse 
schilderkunstige traditie’ (de Vlaamse Primitieven, Rubens 
enzovoort). ‘Vlaanderen blijft tot op heden een centrum van 
mondiaal belang voor de beeldende kunst, met kunstenaars 
als David Claerbout, Jan Fabre en Luc Tuymans, die momen-
teel alle drie in de top 100 staan van kunstenaars wereld-
wijd.’ En de communicatie krijgt al helemaal de toon van 
een pastiche wanneer wordt aangekondigd dat de herinrich-
ting van het museum zal gebeuren door Axel Vervoordt, ‘de 
wereldberoemde topdesigner met prestigieuze klanten’. De 

collectiepresentatie waar het dan uiteindelijk om te doen is, 
zal ‘meesterwerken van Vlaamse kunstenaars’ in dialoog 
brengen met internationale kunstenaars, en onder meer 
werk bevatten van Jan Fabre, Dan Flavin, Cindy Sherman, 
Marina Abravmović  en Luc Tuymans. Allerminst betreu-
renswaardig is dat de transformatie ook de inrichting van 
een leeszaal behelst, waar permanent werk zal te zien zijn 
van ‘Paul Van Hoeydonck, Colson, Panamarenko, Marlow 
Moss en Koen van den Broek’. Verder zal er ook nog ruimte 
zijn voor tijdelijke collectiepresentaties en tijdelijke mono-
grafische tentoonstellingen van lokale en buitenlandse 
kunstenaars. Cynisch genoeg circuleren er ondanks deze 
dure investering sinds enige tijd plannen en onderzoeken op 
zowel het kabinet van cultuurminister Sven Gatz als op dat 
van Antwerps schepen voor ruimtelijke ordening en stads-
ontwikkeling Rob Van de Velde die verband houden met een 
mogelijke verhuis van het museum, met onder meer de site 
van het Stuivenberg ziekenhuis in de Seefhoek als alterna-
tief. De buurtvereniging Open Zuid Open wijst erop dat de 
concentratie van musea op het Antwerpse Zuid een troef  is 
die niet mag worden verkwanseld, en dat de huidige locatie 
voldoende opties biedt om te voorzien in een infrastructuur 
die aan alle criteria beantwoordt. De vraag is of  er op poli-
tiek vlak nog andere criteria meespelen. Het M HKA bezet 
een voor de stad financieel erg interessante kavel aan de 
Scheldekaaien. En mogelijk zijn de ‘Vlaamse Meesters’ nu 
ook weer niet zoveel waard. Hoe dan ook zal de bezoeker 
vanaf  donderdag 27 april (de feestelijke opening) eindelijk 
met zekerheid kunnen vaststellen wie, als ‘Vlaamse 
Meester’, de huidige ware erfgenamen zijn van Jan van Eyck 
en Rubens, en mogelijk komt hij ook nog te weten welke 
Vlaamse kunstenaars stijgen of  dalen in ’s werelds top 100. 
Voor de criticus wordt het alvast een hachelijke opgave om 
na zoveel bombarie onbevooroordeeld een lang verhoopte 
collectiepresentatie tegemoet te zien. (muhka.be) D.M.

S.M.A.K. wil tegen 2025 nieuw museum. Het kan geen 
toeval zijn. Op het moment dat het M HKA een facelift 
ondergaat en er op politieke kabinetten wordt nagedacht 
over een mogelijke verhuis van het museum, pakt ook artis-
tiek directeur Philippe Van Cauteren van het S.M.A.K. met 
dergelijke plannen uit. Ook in Gent is er immers een collec-
tie (2.000 werken) voorhanden die ruimer uitgestald kan 
worden. Van Cauteren wil permanent vijfhonderd werken 
tentoonstellen. De huidige infrastructuur voldoet niet en 
het bureau OYO-architecten is aan het werk gezet om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er op de bestaande site 
zijn om hieraan te verhelpen. De drie opties zijn: een trans-
formatie van het huidige gebouw, een uitbreiding/verbou-
wing of  een volledige nieuwbouw. Binnen een half  jaar 
moet de studie rond zijn. Van Cauteren meent dat het nieu-
we S.M.A.K. er ten laatste tegen 2025 moet kunnen staan. 
(smak.be)

Documenta in Griekenland. Met haar veertiende editie 
zal de Documenta voor het eerst in haar geschiedenis niet 
uitsluitend plaatsvinden in Kassel. Op 8 april gaat ze immers 
van start in Athene. Uiteraard is met deze afwijking van de 
traditie geen toeval gemoeid, en moet ze gelezen worden als 
een politiek statement. Nochtans heeft niet iedereen het zo 
begrepen op het idee om de tentoonstelling te verdelen over 
twee verschillende plaatsen in Europa. In een interview met 
Spike Art Magazine stelde Yannis Varoufakis meer dan een 
jaar geleden al dat het slechts om een gimmick gaat. Als het 
de curatoren menens was geweest, hadden ze volgens hem 
de hele Documenta in Athene moeten onderbrengen. De 
halfslachtige beslissing om de tentoonstelling te spreiden, 
vergeleek Varoufakis met ordinair ramptoerisme waarbij 
mensen uit het Documenta-team de Griekse economische 

tragedie exploiteren om hun geweten te sussen. De organisa-
tie lost voorlopig weinig of  niets over het programma, noch 
over de tentoonstellingsruimte, noch over de deelnemers. 
Mogelijk zou de Documenta onderdak vinden in het stedelijk 
kunstencentrum van Athene en in het nationaal museum 
voor hedendaagse kunst (EMST). Ook wordt gefluisterd dat 
er een uitgebreid programma in de openbare ruimte voor-
zien is. De tentoonstelling in Athene loopt tot 16 juli. In 
Kassel opent de Documenta op 10 juni en sluit ze op 17 sep-
tember. (documenta14.de en spikeartmagazine.com)

Performatik 17. Van 24 maart tot 2 april loopt in het 
Kaaitheater Performatik 17, de Brusselse Biënnale voor per-
formance, onder de titel Bodily Attempts at Social Sculpting. 
Samen met verschillende Brusselse partners wil Performatik 
17 tonen hoe performancekunstenaars de codes van de 
beeldende kunsten en de podiumkunsten bespelen. Daarbij 
wordt vooral de positie van de toeschouwer in vraag gesteld, 
en volgens het programmaboekje moet dat als een vorm 
van artistieke vernieuwing worden gezien… Performatik 17 
stelt dat ‘in een tijd waarin zelfs de ‘publieke’ ruimte geen 
mensen meer samenbrengt, maar een opeenstapeling blijkt 
van individuele eilandjes omgeven door een bubbel, we 
gezamenlijk hunkeren naar het samen creëren in het hier-
en-nu’. Behalve performances zijn ook tal van gesprekken 
en debatten gepland. Meer info op kaaitheater.be.

Courtisane Filmfestival 2017. Van 29 maart tot 2 april 
loopt in Gent het Courtisane Festival, met aandacht voor film, 
video en performance. In deze zestiende editie staan Peter 
Nestler en Ute Aurand centraal. Nestler is bekend van zijn 
documentaires waarin hij een kritische blik werpt op the-
ma’s als economie, immigratiepolitiek of  de geschiedenis 
van het fascisme. De Berlijnse Ute Aurand zoomt met haar 
speelse, intieme en poëtische 16mm-films in op de kleine 
details van het alledaagse leven. Ook is een gesprek met filo-
soof  Jacques Rancière over cinema, politiek en fictie voor-
zien. Nog een losse greep uit het uitgebreide programma: In 
Projektor ontmantelen Wim Janssen en Dušica Dražić  een 
oude 35mm-projector, om er een bronzen kopie van te 
maken. De film van dit proces wordt getoond door de nieu-
we, bronzen projector. Right On! van Herbert Danska, in een 
historische restauratie van het MoMA, is een concertfilm 
over de Last Poets, maar behandelt tegelijk de hiphoprevolu-
tie en de zwarte burgerrechtenbewegingen. (courtisane.be)

Contour Biennale 8 – Polyphonic Worlds: Justice as 
Medium. Van 11 maart tot 21 mei loopt in Mechelen de 
achtste editie van Contour Biennale, een tentoonstelling die 
zich toelegt op het ‘bewegende beeld’. Deze editie, onder 
aanvoering van curator Natasha Ginwala, brengt op nogal 
creatieve wijze een aantal (historische) begrippen samen. 
Het programma wil refereren aan de Grote Raad die in de 
vijftiende eeuw zetelde in het Schepenhuis in Mechelen en 
die het hoogste rechtscollege was in de Nederlanden. Het 
ondervraagt de rationele grond op basis waarvan recht-
spraak zou geschieden, door ze te beschouwen als een 
‘medium’ dat gekenmerkt wordt door tegelijk een performa-
tieve, ethische en esthetische operatie. Als een parallel veld 
naast de rechtspraak wordt de Vlaamse polyfonie opge-
voerd, die een perspectief  zou bieden op de formalisering 
van de getuige en het getuigenis, op de wijze waarop een 
verhaal tijdens een rechtszaak wordt opgebouwd en de 
functie van stilte daarin, van fictie en verbale bewijsvoe-
ring. De site van het evenement omvat een indrukwekkend 
discursief  apparaat, The Online Journal of  Contour Biennale, 
met meerdere teksten die op uiteenlopende wijze de verhou-
ding tussen esthetiek en rationaliteit aan de orde stellen. 
(contour8.be)

MODERNE MEESTERS
WERK OP PAPIER
DESIGN + XX
VEILING 20 21 22 23 MAART 

EXPO 16 17 18 19 MAART

Prenten en doeken van kunstenaars die de voorhoede uitmaakten van de 

Belgische kunst in de periode ca. 1915-1925 (o.a. Edmond Van Dooren, Paul 

Joostens, Frits Van den Berghe) worden geveild tussen 20 en 23 maart.

Uit een privé-verzameling komt ook een selectie gra� sch werk van Dan Van 

Severen, Stanley Brouwn ‘1x1 step/ 1x1m’ (Antwerp/ Brussels, Gallery Micheline 

Szwajcer/ Yves Gevaert, 1986), Philippe Vandenberg ‘Exil de peintre (Gent, 2003), 

‘Tien dagen, Tien nachten’ door Philippe Van Snick (Yves Gevaert, 1986), Jan 

Fabres  eerste catalogus met beschreven dweil ‘Uitgewrongen Art’ (Antwerpen, 

1979). Voorts: de volledige box ‘Artists & Photographs’ (New York, Multiples Inc., 

1970), de ‘Spillemaeckers-portfolio’ (Gent, 1979), enkele Weiner-uitgaven, 

Daniel Buren ‘D’une impression l’autre’ (Neuchâtel, 1983), Dirk Braeckman ‘E.R.-

G.E.-95-98’, Fabrice Samyn ‘Untitled (Sinaï) (2007)’, etc.

VEILINGHUIS 
BERNAERTS 
Verlatstraat 16-22 
2000 Antwerpen
www.bernaerts.be 
info@bernaerts.be 
+32 (0)3  248 19 21◀  GILBERT & GEORGE  ‘First Blossem’  -  uit de ‘Spillemaeckers-portfolio’                 Est.:  €  7000-8000    
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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)

Menig mening mengt zich 
melig in de menigte, tussen 
hoed en schoen.
Vaast Colson

t/m 01/04

Drawing Lines
Charif Benhelima

Opening: 08/04, 18:00–21:00
t/m 13/05

Liberatomania
Vaast Colson

Independent, Brussels
19/04–23/04

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)

Never The Same Face Thrice
Tom Volkaert

Opening 06/04, 19:00
06/04–13/05

Niets aan de hand, niets in de 
mouw en niets tegen de muur
Lieven Segers

Preview 18/05, 18:00
19/05–01/07

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

De wroetelkamer van 
de  kleine laborant
Pjeroo Roobjee

Permanente vertoning van de 
film”Goedjongstige demonen” van Minske 
van Wijk”
Uitgave van een bibliofiele editie
Vernissage 18/03, 16:00–22:00
19/03–07/05

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

Installatie
Philippe Van Wolputte

05/05–02/07

LITTLE HISK 
In het kader van Antwerp Art Weekend
19/05–21/05

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)

Halfs - om Heels
Rein Dufait 

Finissage: 25/03 ,14:00–18:00
t/m 25/03

Live or Die
Philippe Vandenberg & Bruce 
Nauman 

Vernissage: 30/03, 19:00–22:00
30/03–21/05

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

Unapologetic
Damien De Lepeleire

t/m 22/04

A Forest Bathing
Jean-Marie Bytebier

07/05–10/06

Art Brussels
20/04–23/04

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

The fool and the swindler
Hans Van Der ham (Sculpturen en 
schilderijen)

17/3 t/m 9/4

Antwerpen 1965-1976 
Jan Marstboom (Fotografie)

14/4 t/m 14/5

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

Jürgen Brodwolf
Opening 11/03
11/03–14/05

ik
Bram Bogart, Jan Henderikse, 
Jan Schoonhoven, Guy 
Vandenbranden, Geneviève 
Claisse, Markus Lüpertz, Johan 
Tahon, Eja Siepman van den Berg, 

Opening 11/03
11/03–14/05

Stijn Bastianen
Opening 20 /05
20/05–07/07

Reinhoud + Cobra
Reinhoud + Karel Appel, Carl-
Henning Pedersen, Alechinsky, 
Eugène Brands, Hugo Claus, 
Lucebert...

Opening 20/05
20/05–07/07

Kunst/Werk #4
Zes jonge kunstenaars op zoek 
naar een beeldtaal
Nele Tas, Nicola Dinoia, Michaël 
De Clercq, Joâo Sineiro, Frederik 
Schnieders, Yoko Enoki.

Plein Publiek, Van Craesbeeckstraat 33, 
2000 Antwerpen
t/m 31/05

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

Vulnerable Dimensions II
The intimate portraits of 
Sofie Middernacht and 
Maarten Alexander

t/m 25/03

Sofie
Zoë Parton

31/03–29/04

Tine guns
vanaf 05/05

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

Residenten in
Stijn Van Dorpe, Tomáš Kajánek, 
Eduardo Cruces, Hotel Charleroi, 
Leda Bourgogne, Paki Vlassopoulou
Residenten out
Ada Van Hoorebeke,  
AIR_Frankfurt
The Living Room
Tomáš Kajánek & Stijn Van Dorpe

22/03, 17:00

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) 

Set of pleasures 
Delphine Deguislage

Vernissage 17/03, 18:00–22:00
18/03–30/04

gisteren is HIER c’est ici
Benoît Félix, Olivier Nottellet

Vernissage 18/05, 18:00–22:00
Open during Antwerp Art Weekend
Finissage, 02/07, 15:00
19/05–02/07

LITTLE HISK 
In het kader van Antwerp Art Weekend
19/05–21/05

Artist Talk Benoît Félix @ 
M HKA

01/06

Kölner Liste
Fred Michiels, Aurélie Gravas

27/04–30/04

Middelheim- 

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

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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Kunstbeurzen: Art Paris – Art Cologne – Art Brussels 
– POPPOSITIONS – Off  Course – Independent – YAI. 
Sommige westerse grote kunstbeurzen trachten zich sinds 
enige tijd te onderscheiden door speciaal aandacht te beste-
den aan niet-westerse kunst. Ook al is het paradoxaal 
genoeg telkenmale een bevestiging van een westers centris-
me, voor de bezoeker biedt het de gelegenheid om zich op de 
hoogte te stellen van artistieke ontwikkelingen in het verre 
buitenland. Wie wil weten hoe het de hedendaagse kunst 
vergaat op het Afrikaanse continent kan van 30 maart tot 2 
april terecht op Art Paris 2017. De beurs stelt letterlijk dat 
het Afrikaanse continent de eregast is. Curator Marie-Ann 
Yemsi is verantwoordelijk voor het project. Naast de presen-
tatie van hedendaagse kunst omvat het programma ook 
een symposium en een videoprogramma die inzicht moeten 
bieden in de artistieke dynamiek op het continent.
 De 35e editie van Art Brussels vindt plaats van 21 tot 23 
april in Tour & Taxis. Er zullen 145 galeries uit 28 landen 
deelnemen. De presentatie wordt onderverdeeld in drie sec-
ties. Recent werk van jonge kunstenaars is te zien in de afde-
ling Discovery, gearriveerde moderne en hedendaagse kun-
stenaars worden ondergebracht in de sectie Prime, en 
Rediscovery brengt kunst uit de periode 1917-1987 onder 
de aandacht die intussen vergeten is of  ondergewaardeerd 
wordt. Van enkele kunstenaars zijn er ook solopresentaties 
te zien. Zoals in Brussel intussen traditie begint te worden, 
staat (bijna) gelijktijdig met Art Brussels nog een aantal 
andere evenementen geprogrammeerd. Poppositions wil 
een alternatieve beurs zijn met een onafhankelijke en kriti-
sche positie. De zesde editie vindt plaats in het ING Art 
Center onder het credo Don’t Agonize, Organize. Het pro-
gramma met 21 deelnemers (projectruimtes, kunstenaars-
initiatieven en galeries) draait rond nieuwe vormen van 
politieke verbeelding, waarbij politieke oppositie wordt 
gevoerd op een concrete, alternatieve wijze. Voor de zesde 
editie van Off  Course – Young Contemporary Art moet de 
kunstliefhebber naar het Dynastiepaleis aan de Kunstberg. 
Op deze internationale alternatieve kunstbeurs tonen de 
galeries werk van kunstenaars die niet ouder zijn dan veer-
tig; er is ook plaats voor werk van studenten uit vooraan-
staande internationale kunstacademies. Eveneens aan de 
Kunstberg wordt YIA Art Fair georganiseerd, meer bepaald 
in het Square Meeting Centre, met de deelname van 45 
internationale galeries. Ten slotte presenteert de New 
Yorkse Independent Art Fair haar tweede Europese editie in 
het Vanderborghtgebouw, met een selectie van galeries uit 
voornamelijk Brussel, New York en Berlijn.
 Art Cologne loopt van 26 tot 29 april, richt zich op kunst 
uit de twintigste en eenentwintigste eeuw, en biedt plaats aan 
een tweehonderdtal galeries uit meer dan twintig landen met 
in totaal meer dan tweeduizend kunstenaars. Met de sectie 
Neumarkt wil de beurs galeries die niet langer dan tien jaar 
bestaan speciaal onder de aandacht brengen. (artparis.com, 
artcologne.de, artbrussels.com, poppositions.com, off  
courseartfair.com, independenthq.com, yia-artfair.com)

17e Kunstboekenbeurs Gent. Op zo 23 april van 9 tot 
18u vindt in Gent op het Jan Hoetplein de 17e Kunstboeken-
beurs plaats. De beurs richt zich specifiek op bibliofiele uit-
gaven over plastische kunsten, fotografie en film, literatuur 
en poëzie, muziek, typografie en boekbinden. Meer info via 
willem.drijvers@gmail.com.

Nieuwe galerie. Op za 4 maart is in Brugge aan de 
Langerei 24 de Black Swan Gallery opengegaan met een 
tentoonstelling getiteld Transruptie. Deelnemende kunste-
naars zijn Fia Cielen, Femmy Otten, Kostas Synodis, 
Nathalie Vanheule en Jan Van Oost. De tentoonstelling 
loopt tot zo 2 april. (www.blackswangallery.be)

Wissels
Kunsthal Extra City heeft nieuw artistiek team. 
Antonia Alampi, iLiana Fokianaki en Michiel Vandevelde 
vormen het nieuwe artistieke team van Kunsthal Extra City 
in Antwerpen. Samen met directeur Adinda Van Geystelen 
zijn ze de komende drie jaar verantwoordelijk voor het pro-
gramma van de instelling, dat inhoudelijk vertrekt van de 
stedelijke werkelijkheid als het brandpunt van de vele uitda-
gingen van de eenentwintigste eeuw. Binnen de context van 
de nieuwe missie werden Alampi, Fokianaki en Vandevelde 
gekozen omwille van hun uiteenlopende achtergrond en 
hun gedeelde interesse om zich te engageren binnen het 
sociale weefsel van de stad. Antonia Alampi (IT) was van 
2012 tot 2015 curator van de kunstruimte Beirut in Caïro. 
Momenteel is ze betrokken bij SAVVY Contemporary in 
Berlijn. iLiana Fokianaki (GR) is curator en schrijver. Ze 
stichtte in 2013 State of  Concept Athens, de eerste non-
profitruimte in Athene. Michiel Vandevelde (BE) is actief  als 
kunstenaar en choreograaf, curator, schrijver en redacteur. 
In zijn werk onderzoekt hij de elementen die de publieke 
sfeer vandaag bepalen of  net belemmeren. Op za 20 mei, 
tijdens het Antwerp Art Weekend, stelt het nieuwe artistie-
ke team het programma voor. (extracity.org)

Nanette Kraaikamp volgt Arno Kramer op als cura-
tor Drawing Centre Diepenheim. Arno Kramer heeft op 
26 februari het curatorschap Hedendaagse Tekeningen 
overgedragen aan Nanette Kraaikamp, die sinds januari 
2016 medecurator is in het Drawing Centre Diepenheim. 
Beeldend kunstenaar Arno Kramer bekleedde de functie 
sinds 2008. In 2006 had hij als lid van de toenmalige ten-
toonstellingscommissie van de Kunstvereniging het voor-
stel aan het bestuur gedaan om onder de naam Drawing 
Centre Diepenheim hedendaagse tekenkunst te tonen. Niet 
alleen Nederlandse kunstenaars kwamen aan bod, er waren 
ook solotentoonstellingen van kunstenaars uit Duitsland, 
Canada, België en Frankrijk. In 2011 werd een oud school-
gebouw omgebouwd tot de vaste locatie van Drawing 
Centre Diepenheim waar sindsdien vier keer per jaar een 
tentoonstelling plaatsvindt. (kunstvereniging.nl)

Lezingen
KASK-lezingen. Op do 16 maart om 20u30 Pierre 
Bismuth (gesprek na screening van zijn regiedebuut Where 
is Rocky II?), wo 22 maart om 11u de Braziliaanse fotograaf  
Guilherme Gerais, op do 23 maart om 20u Rudi Laermans 
over ‘het collaboratieve’ en media die samenwerking facili-
teren dan wel afremmen, op wo 29 maart om 20u land-
schapsarchitect Eli Devriendt, op do 30 maart om 20u kun-
stenaar Voebe de Gruyter, op wo 26 april om 20u het 
tijdschrift Girls Like Us, op di 9 mei om 20u architect Nicolas 
Blondeel. Meer info schoolofartsgent.be.

Lezingen CIAP en MAD-faculty Hasselt. MAD-faculty 
Hasselt (afdeling Vrije Kunsten) en kunstencentrum CIAP 
organiseren op do 16 maart om 18u30 in PXL-Mad Faculty 
een artist talk met Walter Swennen en op 23 maart een 
curator talk met Isabel Van Bos en Evelyn Simons. Meer info 
via mad-fac.be en ciap.be.

The value of  residences & workspaces in Belgium & the 
Netherlands. [Resonating Spaces] organiseert op do 16 
maart een symposium over de rol en de betekenis van kunste-
naarsresidenties en werkplaatsen, zowel voor beginnende als 

in hun loopbaan gevorderde kunstenaars. Lezing door Taru 
Elfving (Frame Finland, Helsinki/Londen), conversaties tus-
sen Hebe Verstappen (Textiellab, Tilburg) en Samira Boon 
(kunstenaar, Amsterdam/Tokyo), en tussen Caroline Dumalin 
(WIELS Residency, Brussel) en Gil Leung (kunstenaar, 
Londen). Debat gemodereerd door Philippine Hoegen. LUCA 
School of  Arts, Paleizenstraat 70, Brussel (luca-arts.be).

A+-lezingen in Bozar. Op di 18 april Emanuel Christ (Christ 
& Gantenbain), op ma 15 mei Carme Pigem (RCR Arquitectes). 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel. Meer info via a-plus.be.

Auditorium 16|17. Stad en architectuur vzw organiseert 
zes gesprekken onder de titel Conversations on Utopia and the 
Real. Op di 21 maart Dystopia? door Peter Eisenman (USA) 
& Pieterjan Ginckels (BE), op do 4 mei New Utopia door 
Renzo Martens (NL) & David Gianotten/OMA (NL). Telkens 
om 20u in STUK Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven 
(stuk.be). Toegang € 9.

A-Z night #2 – From Pact to Act. Tijdens de A-Z nights 
spreken makers en denkers over engagement in de artistie-
ke praktijk. Op di 21 maart om 20u zijn Kurt Vanbelleghem 
(curator), Arna Mackic (architect) en Simone C. Niquille 
(grafisch ontwerper) te gast. Clarenhof  Kapel, Guffenslaan 
43, Hasselt (a-znights.be).

De Ateliers: Artist’s Talks. De Ateliers presenteert Spring 
Blossom 2017, een reeks artist’s talks op dinsdag: op 21 
maart Janis Rafa, op 28 maart Marine Hugonnier, op 4 april 
Alexandra Bircken, op 11 april Tiril Hasselknippe, op 18 
april Mandla Reuter. De lezingen beginnen telkens stipt om 
17u in De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam (de-
ateliers.nl). Inkom € 5.

Archipellezingen. Op do 23 maart om 20u zijn drie jonge 
architectenbureaus te gast: Felt Architecture & Design, Atelier 
Vens Vanbelle en Dertien12 architectuuratelier. Op do 27 april 
om 20u staat een avond gepland onder de titel Poëzie van een 
dialoog: VRT & RTBF. Archipel nodigt de ontwerpteams 
(Robbrecht en Daem, Dierendonckblancke en MDW/V+) uit 
die zullen instaan voor de twee nieuwe omroepgebouwen die 
zij aan zij komen te staan op de site aan de Reyerslaan te 
Brussel. Meer info over locatie via archipelvzw.be. Toegang € 7.

Kunst voor das Reich. In het kader van het jongste num-
mer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen geeft Geert Sels op 
wo 29 maart om 20u een lezing over het parcours van 78 
schilderijen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit België 
verdwenen, daarna werden gerecupereerd en nu in onze 
musea hangen. Sels stelt vast dat in België openheid ont-
breekt over deze geschiedenis. Museum voor Schone 
Kunsten, Fernand Scribedreef  1, Gent. Inkom € 5. (tento.be)

A Thinking Tools Session at S.M.A.K. In het kader van 
de tentoonstelling Metamorphosis met werk van James 
Welling, organiseert het S.M.A.K. samen met de onder-
zoeksgroep Thinking Tools (KASKA) op zo 2 april van 13 
tot 18u een dag met lezingen en presentaties over ‘het foto-
grafische’, waarbij specifiek wordt ingegaan op het feit dat 
het fotografische beeld door een apparaat wordt gemaakt. 
Sprekers zijn David Campany, Dominique Somers, Kathrin 
Schönegg (o.v.), Markus Kramer en Steven Humblet. 
S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, Gent (smak.be).

JAP-lezingen in Bozar. In de reeks Clés pour le XXIème siè-
cle op za 13 mei om 10u30 Images et langages du temps door 
Sabine Thiriot, van de educatieve dienst van Jeu de Paume 
(Parijs). Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. (jap.be)

JOHN KNIGHT
BOHEMIAN GROVE

Cc Strombeek
24.03-21.05.2017

Gemeenteplein 
1853 Strombeek-Bever
www.ccstrombeek.be

ma-za 10-22u, zo 10-18u

JOHN KNIGHT
TREIZE À LA DOUZAINE

S.M.A.K. Gent
24.03-21.05.2017

Jan Hoetplein
9000 Gent

www.smak.be
di-vr 9.30-17.30u, za-zo 10-18u

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen
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 Emmanuelle Quertain
Nouvelles

-
Je ne sais quoi

Elke Andreas Boon - Jana Cordenier
 Tamar de Kemp - Femke Gerestein
                     Isabelle Wenzel 

curator: Jan De Nys

Vrij te bezoeken op zaterdag en zondag, in de krokus- en
paasvakantie ook op vrijdag, telkens van 14 tot 18u, en op afspraak.

Zaterdag 18 maart (16u) rondleidingen in beide expo’s, door resp.
Frank Maes en Jan De Nys, reservatie via galerie@emergent.be.

Finissage op zondag 16 april van 14 tot 18u.

Met dank aan Gysels n.v. verf & decoratie (Veurne) en 
Geert Behaegel (Eurochair Projects NV | SA).

EMERGENT - Grote Markt 26, 8630 Veurne - galerie@emergent.be - www.emergent.be
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Beeldende kunst
Duncan Campbell. Duncan Campbell is geboren en opge-
groeid in Ierland. Thema’s als de nationale identiteit en de 
perceptie van de ander beheersen zijn werk. In WIELS toont 
hij drie films, aangevuld met activistische posters van de 
onafhankelijkheidsstrijd in Ierland. De films zijn opgebouwd 
uit een combinatie van archiefmateriaal, nieuwe documen-
taire opnames en geënsceneerd, fictioneel materiaal.
 De eerste en tevens centrale film, It for Others (2013), 
bestaat uit drie episodes of  korte filmessays. Het eerste deel is 
opgevat als een kritische documentaire over de westerse 
gewoonte om Afrikaanse religieuze voorwerpen als kunstob-
jecten te exposeren, alsof  ze ter wille van het esthetische 
genot zijn gemaakt. Campbell grijpt terug op Les Statues 
Meurent Aussi van Alain Resnais, Chris Marker en Ghislain 
Cloquet, een documentaire uit 1953 over Afrikaanse kunst 
en het effect van het kolonialisme op de perceptie ervan. Hij 
formuleert een hedendaags antwoord op deze film door 
dezelfde ‘kunstvoorwerpen’ als geïsoleerde objecten op een 
diepzwarte achtergrond in beeld te brengen. Omdat Campbell 
geen toelating kreeg van het British Museum om de origine-
len te filmen, werkte hij met commerciële reproducties. Zo zet 
hij – na het religieuze en artistieke stadium – een derde stap 
in de geschiedenis van de perceptie van deze objecten.
 Het tweede deel van It for Others is een van bovenaf  
gefilmde dansperformance die Duncan Campbell maakte in 
samenwerking met de Michael Clark Company. De zeer 
gestileerde, minimale scène is eerst gestructureerd rond één 
centraal punt, net zoals Quad I + II (1981) van Samuel 
Beckett, een referentie die vaak opduikt in verband met 
Campbells experimenten met taal en geluiden in film. Alle 
acties van de dansers worden ingezet op bevel van een 
onbekende stem. Het centrale punt van de scène kan als een 
nulpunt of  oorsprong worden gezien – de dansers bewegen 
ernaartoe of  dansen eromheen. Na een tijdje komt dat mid-
delpunt in beweging – het blijkt een ronde spiegel te zijn die 
wordt opgetild en tussen de dansers wordt uitgewisseld. De 
dansers voeren grote witte doeken aan waarmee ze de vloer 
van de scène bedekken en leggen de ronde spiegels er ver-
volgens op een uitgekiende plaats neer. De doeken zijn 
bedrukt met enkele lijnen en woorden, die samen met de 
ronde spiegels marxistische schema’s uitbeelden, zoals de 
equatie commodity-money-commodity (C-M-C) en de logi-
ca’s van waarde, uitwisseling en reproductie die daaruit 
kunnen worden afgeleid.
 In het derde deel worden de losse beeldfragmenten aan-
eengeregen door een voice-over die dagboeknotities voor-
leest, en die ze op die wijze in verband brengt met onder 
meer fetisjisme, kapitaal, voedseltekort en overproductie. 
Tussendoor komen ook gedachten over de totstandkoming 

van deze film ter sprake. Eerst worden – geïsoleerd, zoals de 
maskers in het eerste deel – alledaagse commerciële objec-
ten getoond, waaronder een blik Campbell’s Tomato Soup, 
en laat de film zien hoe zij door hun vormgeving de consu-
ment verleiden. Vervolgens worden banale, huiselijke tafel-
composities geënsceneerd, waarin een vrouw een verdunde 
soep kookt voor haar man. Campbell lijkt hier te alluderen 
op de positie van een documentairemaker, die nooit de vol-
ledige versie van de feiten kan tonen en dus steeds een eigen 
selectie eruit of  een afkooksel ervan serveert.
 Aan het einde van de film It for Others houden twee han-
den een stapel foto’s vast. Een ervan is een beeld van IRA-lid 
Joe McCann dat door de massamedia werd opgepikt en 
intussen zelfs prijkt op t-shirts. De activist werd in 1971 in 
Belfast door Britse soldaten doodgeschoten terwijl hij onge-
wapend was. De begeleidende voice-over legt uit dat archief-
materiaal geen transparante blik op de geschiedenis biedt, 
maar een uiterst gekleurd verhaal vol gaten oplevert. 
 De foto van Joe McCann op het einde van It for Others leidt 
naadloos naar de tweede film, Bernadette (2008). Het gaat 
om een documentaire over de Ierse activiste Bernadette 
Devlin, een jonge vrouw die in de jaren zestig en vroege jaren 
zeventig tot een icoon uitgroeide van de Republikeinse bewe-
ging in Noord-Ierland. Campbell zet diverse bronnen (zoals 
archiefbeelden) en middelen (abstracte visuele scènes, foto’s 
met voice-overs) in, en maakt veelvuldige allusies (onder 
meer op flicker films). Hij toont een uiterst genuanceerd beeld 
van de activiste. Door de kijker met verschillende perspectie-
ven op het personage te confronteren, stelt hij de mogelijk-
heid om een consistente visie te ontwikkelen in vraag. De film 
eindigt met een reeks foto’s die door een vrouwenstem met 

persoonlijke ervaringen worden verbonden, wat opnieuw 
een andere blik op het personage Bernadette oplevert. 
 o Joan, no… (2006), de derde film, is een abstract beeld-
document waarin de kunstenaar experimenteert met filmi-
sche middelen als licht en geluid. Campbell nam voor deze 
film non-verbale klanken op, van gegrom tot gelach, uitge-
bracht door een vrouwenstem. De geluiden roepen associa-
ties op met emoties, die echter helemaal losstaan van de 
beelden, waarin verschillende vormen van licht worden 
verkend: heel banaal licht, zoals dat van een straatlantaarn, 
maar ook theaterlicht en gekleurde lichten volgen elkaar op 
in een intense sequentie.
 De laatste film doet de toeschouwer terugdenken aan 
momenten in de eerste twee films waarin geluiden eveneens 
nét niet met de getoonde acties overeenkwamen. Zowel 
inhoudelijk als vormelijk wordt de kijker daardoor voortdu-
rend bewust gemaakt van het spel tussen archiefbeelden en 
geregisseerde scènes, tussen het objectieve en het subjec-
tieve. Duncan legt hiermee op een zeer secure wijze bloot 
hoe de beleving van een (nationale) identiteit kan worden 
beïnvloed door berichtgeving, maar zeker ook door de al 
dan niet bewuste selectie van feitelijke informatie verspreid 
over de tijd. Duncan Campbell wendt in zijn films de mani-
pulatieve kracht van het medium ten volle aan, maar illus-
treert en thematiseert ze meteen ook. Hij toont hoe het 
medium film bepalend kan zijn voor de perceptie van de 
ander, en hoe het daarmee een – beslissende – invloed kan 
hebben op de eigen subjectiviteit. Louis De Mey

p Duncan Campbell, tot 26 maart in WIELS, Van Volxem-
laan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; wiels.org).

Duncan Campbell

It for Others, 2013

ruim
te 

espace 
space 

Luc Peire

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6
1620 Drogenbos
tel. 02 377 57 22
www.felixart.org

05.02.2017
—
14.05.2017

Duncan Campbell

Bernadette, 2008
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To Seminar

Buse Aktas /Tiong Ang / 

Şafak Çatalbas /Jeremiah Day / 

Adnan Devran /Iris Ergül / 

nci Eviner /René Francisco /

Ola Hassanain /Sara van der Heide /

Marijke Hoogenboom /Job Koelewijn /

Jan Yongdeok Lim /Winston Nanlohy /

Andrés Novo /Kristina Országhová /

Sırma Öztas /Sarah Pierce /

Falke Pisano /Alejandro Ramirez /

Vivian Sky Rehberg /Irit Rogoff /

Heekyung Ryu /Ecem Sarıçayır /

Margo Slomp /Marquard Smith /

Camila Sposati /Jan Verwoert /

Mick Wilson /Robert Wittendorp /

Kitty Zijlmans

Future Vocabularies/  
Instituting Otherwise/

To Seminar 
10.03.–21.05.2017
Ontwikkeld door Henk Slager

Ga voor het volledige programma naar www.bakonline.org

BAK17_071 To Seminar_Witte Raaf 4.indd   1 21-02-17   14:43

Adriano 
Amaral
26.02. – 14.05.2017
Vleeshal Zusterstraat

 Why Patterns?
Opening: 
01.04.2017, 17:00-19:00
02.04.2017 - 11.06.2017
Vleeshal Markt 

Noa 
Eshkol
22.01.2017 - 
19.03.2017
Vleeshal Markt
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Alexis Destoop – Four Directions Of  Heaven. De over-
zichtstentoonstelling van het werk dat Alexis Destoop de 
voorbije jaren heeft gemaakt, biedt een divers geheel waarin 
één audiovisuele installatie, Phantom Sun (2017), centraal 
lijkt te staan. Niet alleen resoneert de titel met die van de 
tentoonstelling, door zijn fysieke dimensies en de begelei-
dende soundtrack trekt het werk ook meteen de aandacht. 
Eromheen worden foto’s en objecten getoond. In een apart 
vertrek is ook Kairos (2009-2012) te zien, een voor de gele-
genheid ingekorte versie van een film die in samenwerking 
met Aaron Schuster tot stand kwam.
 Four Directions Of  Heaven is een Bijbelse uitdrukking – zie 
bijvoorbeeld het gelijknamige boek van de profeet Zacharia, 
hoofdstuk 6 – en verwijst naar de vier windstreken, maar de 
titel heeft ook andere connotaties: bijvoorbeeld globalise-
ring, of  de impact van menselijke activiteit op het gehele 
ecosysteem. Daarnaast suggereert het getal vier weinig 
goeds, want het mag spatiaal nog een soort neutraal ‘over-
al’ aanduiden, temporeel verwijst het naar de eindtijd – 
denk hierbij aan de vier ruiters van de Apocalyps of  aan de 
visioenen van Zacharia waardoor Johannes zich liet inspi-
reren.
 De ervaring van Phantom Sun is in eerste instantie die van 
een teveel. Het scherm is net iets te breed (8 meter) om het 
in één onbeweeglijke blik te vatten, en de waarneming 
ervan wordt doorkruist door het geluidsspoor van Laszlo 
Umbreit (bewerkte field recordings), alsook afgeleid naar de 
trage maar continue projectie van tekstfragmenten op het 
vloeroppervlak van de tentoonstellingsruimte. Desalniette-
min vertoont het werk een duidelijke structuur, namelijk 
die van een tweeluik.
 In het eerste deel worden traag bewegende, panoramische 
beelden getoond van het havengebied tussen het uiterste 
noorden van Noorwegen en Rusland, opdoemend uit de mist. 
Een voice-over gewaagt van modellen voor de toekomst 
waardoor kansen tot ontwikkeling, in samenspraak met 
belanghebbenden, benut kunnen worden. Dat die economi-
sche exploitatie mede door het smelten van ijs en het ontdooi-
en van bevroren gronden mogelijk wordt gemaakt, is een 
ongemakkelijk gegeven dat de gladde stem niet vermeldt.
 Het als pendant geprojecteerde tekstfragment is een citaat 
uit Mary Shelleys Frankenstein, namelijk de eerste brief  
waarin Robert Walton, onderweg naar de Noordpool, zich 
voorstelt dat ‘de zon er altijd zichtbaar is met zijn brede 
schijf  vlak boven de horizon, een voortdurende pracht ver-
spreidend. Daar zijn sneeuw en vorst verbannen; en over 
een kalme zee varend zullen we misschien naar een land 
worden gevoerd dat wat wonderen en schoonheid aangaat 
iedere streek die tot nu toe op de bewoonbare aardbol is ont-
dekt overtreft. Wat kan men al niet verwachten in een land 
van eeuwig licht?’ 
Hierdoor lijkt de zon aanleiding te vormen voor een narra-
tief  dat begint met de fantasie over een eeuwig licht waarin 
natuurlijke rijkdommen baden, en dat aankomt bij een 
meer hedendaagse smog die zowel de zon als de producten 
van menselijk vernuft – schepen, havens, fabrieken… – ver-
duistert. Sinds onheuglijke tijden, of  toch minstens sinds de 
Grieken zich een Hyperborea verbeeldden, vervlecht de 
wens tot het verleggen van grenzen (geografisch, technisch, 
economisch…) zich met beloftes van geluk en voorspoed, 
om vervolgens te resulteren in het tegendeel daarvan. Niet 
een slapende, maar een door eeuwig licht tot slapeloosheid 
veroordeelde rede creëert monsters.
 Het tweede deel bestaat uit foto’s van dezelfde regio, die de 
historische gelaagdheid ervan blootleggen. Men krijgt beel-
den te zien van verlaten industriële sites en stadsgedeeltes, 
en van relicten die herinneren aan geostrategische conflic-
ten die draaiden om ertsen, olie en vaarroutes. Deze conflic-
ten maken deel uit van de hedendaagse geschiedenis en 
toch lijken ze in het werk tot een ver en voorbij verleden te 
behoren.
 In het eerste, ‘actuele’ deel is er sprake van economische 
ontwikkeling en een nog vorm te geven toekomst met wel-
vaart als doel, maar de beelden van havenindustrie – waar-
in overigens geen mens te ontwaren is – zijn sinister en roe-
pen de vraag op over welke welvaart het gaat, wie die zal 
toekomen en wat de eventuele prijs ervan zal zijn. In het 
tweede, ‘historische’ deel van Phantom Sun verschijnt de 

(koude) oorlog tussen naties, tekstueel ondersteund door 
fragmenten van een persoonlijke getuigenis over het leven 
in die tijd. Deze particuliere, gesitueerde echo’s, deze ‘verre’ 
geluiden – van het opbod tussen naties tot oorlog toe, van 
ideologische botsingen, van door politiek gevoede architec-
turale plannen… – werden, zo blijkt in het eerste deel, 
ondertussen afgelost door een verondersteld postideolo-
gisch, abstract en algemeen geldend, want op wetenschap-

pelijke inzichten gebaseerd verhaal over groei en welvaart. 
Dat verhaal slaagt er evenwel niet in te verbergen waar het 
om gaat: kapitaal dat zich een weg baant naar waar geen 
mens eerder is gegaan.
 De didactische opdeling in een ideologisch-politiek verle-
den (deel twee) en een abstract, postideologisch-econo-
misch heden (deel één) wordt echter geproblematiseerd 
doordat het werk als een continue loop wordt gepresen-

Alexis Destoop

Phantom Sun, 2017. Zichten op ‘Four Directions of  Heaven’, Argos, Centre for Art & Media, Brussel. Foto: Dirk Pauwels. © Argos.
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teerd. Zo evoceren de gasmaskers waarmee deel twee ein-
digt zowel de oude vijand en diens chemische wapens, als de 
nieuwe, alomtegenwoordige luchtvervuiling waarop deel 
één alludeert. Ook het oude, ooit tot het restafval van de 
negentiende eeuw gerekende nationalisme (deel twee) is 
opnieuw een politieke factor van belang (deel één).
 De kracht van Phantom Sun schuilt niet alleen in zijn visuele 
poëzie, in de raadselachtige, want betekenisvolle associaties 
die het weet op te roepen, maar ook in de kloof  die het werk 
uiteindelijk tot een diptiek maakt. De opdeling in een geweld-
dadig verleden en de mogelijk nog destructievere toekomst 
wordt weliswaar geproblematiseerd, maar ook na het onder-
uithalen van die ‘didactische’ tweedeling rest er een cesuur 
die de kijker treft waar hij is: hier en nu, verdeeld tussen een 
onvoltooid verleden en een toekomst die in haar onafwend-
baarheid reeds voorbij lijkt te zijn.  Dominiek Hoens

p Alexis Destoop – Four Directions Of  Heaven, tot 30 april bij 
Argos, Werfstraat 13, 1000 Brussel (02/229.00.03; argos 
arts.org).

Richard Tuttle in het Frans Halsmuseum | De Hallen, 
Haarlem. De grootste aantrekkingskracht die uitgaat van 
het werk van de Amerikaanse kunstenaar Richard Tuttle is 
terug te voeren tot de sensualiteit waarmee de kunstenaar 
povere materialen behandelt. Al in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw wist Tuttle met minimale ingrepen (bui-
gen, draperen, verkreukelen) de intrinsieke schoonheid van 
pretentieloze materialen tot hun recht te laten komen: door 
dunne metalen draden in grillige geometrische vormen met 
kleine spijkertjes op een muur te bevestigen, kwam de 
potentie van het ijle materiaal naar voren; door licht gepig-
menteerde doeken in eenvoudige, semigeometrische vor-
men op de wand aan te brengen, werd de aandacht getrok-
ken naar de subtiel-poëtische schaduwwerking van de 
lichte vouwtjes en het weefsel van het linnen. Tuttle wist 
toen al zijn onmiskenbare liefde voor de eigenheid van tex-
turen, kleuren en vormen over te brengen. Ook de zes wer-
ken die hij recentelijk speciaal concipieerde voor de Vleeshal 
in Haarlem halen de materiële en visuele kwaliteiten van 
overwegend bescheiden materialen naar voren: door een 
relatief  ruw touw van hennep naast een synthetisch, groen 
en glanzend touw te hangen, worden bijvoorbeeld de pluis-
jes en de matheid van het ruwere touw geaccentueerd; door 
koperen buizen te bevestigen aan een met papier beklede 
doos, wordt de korrelige en bobbelige structuur van het met 
verdunde, roze verf  bedekte papier extra aangezet. De toe-
schouwer wordt uitgenodigd om de voorwerpen van dicht-
bij te bestuderen, om alle details en oneffenheden waar te 
nemen, om de tastbare texturen via het oog te ‘voelen’. 
Zintuiglijke gewaarwording en sensualiteit worden heel 
direct gestimuleerd.
 De toeschouwer die eerder in aanraking is gekomen met 
het werk van Tuttle, waarschijnlijk in een witgekalkt muse-
um, zal het werk in Haarlem beduidend anders ervaren. 
Waar een white cube-omgeving je meteen uitnodigt om de 
werken van dichtbij te verkennen, word je in de Vleeshal 
allereerst overrompeld door de architectonische eigenaar-
digheden van de voormalige markthal. De sterke identiteit 
van de ruimte, met haar vijf  zuilen, gewelfd plafond en rode 
baksteenelementen, leiden de bezoeker in eerste instantie 
af. Toch kan deze omgeving het individuele karakter van 
Tuttles delicate werken juist ook versterken. De objecten, 
door Tuttle ook wel eens ‘wezens’ genoemd, gaan immers 
een directe relatie aan met de ruimte. Een lang, smal en 
beige doek met gerafelde randen, dat vanaf  het plafond 
naar beneden valt, ‘kust’ bijvoorbeeld de horizontale, meta-
len staaf  van het frame waarop de spotlights zijn bevestigd, 
en raakt de vloer net niet omdat het met zorg gedrapeerd is 
over een van de vijf  lage metalen constructies die op de 
grond staan. Via de ruimte wordt de toeschouwer dus ook 
tot een intieme interactie met de objecten verleid.
 Het Frans Hals Museum | De Hallen streeft in collectie-
vorming en tentoonstellingsprogrammering naar een ver-
vlechting van historische en hedendaagse kunst, en nodig-
de Tuttle onder meer uit omdat hij een bijzondere interesse 
in de continuïteit van heden en verleden aan de dag legt. 
Vijf  van de zes werken hangen net als de vleeskarkassen 
van eeuwen geleden aan het plafond. Het zwarte canvas, de 
touwen, het pigment en de bijenwas zijn in opdracht van 
Tuttle ambachtelijk en handmatig vervaardigd in 
Nederland en Vlaanderen – het touw is in Tilburg gevloch-
ten op traditionele vlechtmachines – en evoceren indirect 
de belangrijke rol die de textielindustrie speelde in het 
Haarlem van de zeventiende eeuw. Al deze associaties over-
stijgen het uitdrukkelijk tactiele en visuele karakter van de 
werken, maar doen er gelukkig niets aan af. Enerzijds appel-
leren de delicate objecten op een directe en uiterst sensibele 
manier aan de gevoelens van de kijker in het hier en nu, en 
tegelijk gaan ze een relatie aan met de geschiedenis van de 
ruimte. Verschillende temporaliteiten worden gecompri-
meerd – zelf  spreekt de kunstenaar in dat verband van ‘col-
lapsed narratives’.
 Volgens Tuttle kan kunst het leven rijker maken door de 
polariteiten te overbruggen die het westerse gedachtegoed 
eeuwenlang gekenmerkt hebben. Zijn werk overstijgt duali-
teiten als tweedimensionaliteit/driedimensionaliteit, glad/
ruw, verleden/heden, nabijheid/afstand, regelmaat/onre-
gelmaat, ambachtelijkheid/industrie… Omdat zijn objecten 
indirect associaties oproepen met menselijke wezens of  
lichamen – ze zijn kwetsbaar, vertonen de zichtbare sporen 
van het arbeidsproces, en lijken soms op haast antropomor-
fe wijze ‘op te staan’ of  ‘neer te knielen’ – wordt ook de dua-
liteit kunstvoorwerp-toeschouwer en zelf-ander onder-

mijnd. Die drang om het onderscheid tussen levende mens 
en levenloos materiaal te overbruggen inspireerde Tuttle 
juist om – net als ‘postminimalistische’ generatiegenoten, 
waaronder Eva Hesse en Robert Morris – zich bescheiden op 
te stellen tegenover het materiaal en de eigenschappen 
ervan te volgen in plaats van ze autoritair naar zijn hand te 
zetten. In 1975 stelde Tuttle dat hij kunst wilde creëren ‘as 
though the artist had never been there’, in 1979 omschreef  
hij zijn werk als ‘an effort to overcome identity’. 

Die nederigheid ten opzichte van het materiaal, en de nadruk 
op sensualiteit en fragiliteit, komen in Haarlem goed tot hun 
recht. Jammer is wel dat Tuttles pogingen om dualiteiten te 
overstijgen in de – door Ann Demeester ingesproken en voor 
het overige opvallend accurate en boeiende – audiogids bij de 
tentoonstelling op een iets te eenduidige manier worden 
voorgesteld. Zo wordt benadrukt dat de Vleeshal door de kun-
stenaar in een relatief  donkere en een relatief  lichte helft 
werd opgedeeld. Een dergelijke toelichting staat een onbe-

zicht op de solotentoonstelling ‘Richard Tuttle’, De Hallen Haarlem, 2017, detail. Foto: Gert Jan van Rooij

zicht op de solotentoonstelling ‘Richard Tuttle’, De Hallen Haarlem, 2017. Foto: Gert Jan van Rooij



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 Ondertussen 11

vangen zintuiglijke en ruimtelijke beleving van de werken in 
de weg door er cerebrale concepten en symboliek op te kle-
ven. Tuttles objecten zijn juist zo pregnant omdat ze het 
wereldbeeld van de kunstenaar op een uitdrukkelijk niet-
rationele, sensuele wijze belichamen, in niets meer dan kleur, 
vorm, ruimte en materiaal. Mette Gieskes

p Richard Tuttle, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, 
Grote Markt 16, Haarlem (023/511.57.75; dehallen.nl).

Jasmijn Visser: Modern Candor. Van de Falklands zou-
den de meesten van ons nooit hebben gehoord als er in 
1982 niet een korte, felle oorlog was uitgevochten tussen 
Groot-Brittannië, dat er al eeuwenlang de scepter zwaait, en 
Argentinië, dat aanspraak maakte op de Islas Malvinas, 
zoals de Spaanse naam luidt. De Engelsen wonnen. De rest 
van de wereld keek verbijsterd toe hoe honderden militairen 
sneuvelden omwille van een paar barre, rotsachtige eiland-
jes, waar alleen pinguïns het naar hun zin lijken te hebben.
 Kunstenaar Jasmijn Visser (1983) verbleef  drie maanden 
op de Falklands. Daar, op zo’n vijfhonderd kilometer van 
het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, bestudeerde ze 
hoe de wereldgeschiedenis het lokale leven keer op keer 
bruusk heeft opgeschud. Het lot van de bewoners werd 
namelijk niet alleen bepaald door Britten en Argentijnen, 
maar ook door Fransen, Spanjaarden, Amerikanen, zelfs 
Panamezen, Nepalezen en Zimbabwanen. Het onderzoek 
resulteerde in een serie artikelen voor de Volkskrant, een 
website (thefalklandsproject.com) en een fascinerende 
atlas, vormgegeven in samenwerking met het ontwerpers-
duo Metahaven en getiteld Conflict Atlas. Geopolitics and con-
tingencies on the Malvinas – Falklands archipelago.
 Het Allard Pierson Museum in Amsterdam presenteert 
een tentoonstelling waarin Visser haar zelf  getekende car-
togrammen toont naast oude, zeldzame kaarten uit de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. 
Elk van deze kaarten vertelt iets over de ontdekkingen, dro-
men, rampen en conflicten die de geschiedenis van de 
Falklands mede hebben bepaald. Elk van de kaarten laat 
bovendien ervaren hoe onderhoudend en avontuurlijk het 
kaartlezen elke keer weer is – daar is sinds de schatkaart uit 
onze kinderjaren weinig aan veranderd. Het reizen in 
gedachten prikkelt de verbeelding maximaal.
 De eerste zaal toont vier fraaie Franse kaarten uit 1859, 
met stijlvol versierde cartouches. Ze ontvouwen een hero-
isch plan voor een interoceanisch kanaal in Midden-
Amerika. De ingenieursdroom loopt vooruit op het latere 
Panamakanaal, dat funest zou worden voor de economie 
van de Falklands. Lange tijd hadden de Falklands namelijk 
de enige diepe haven in de buurt van Kaap Hoorn. Schepen 
op weg van de Atlantische naar de Stille Oceaan konden er 
rantsoenen innemen en reparaties laten uitvoeren. Met de 
opening van het Panamakanaal werden de handelsroutes 
echter rigoureus verlegd en kwamen de Falklands plotse-
ling in een verre uithoek te liggen. Het succes van het 
kanaal werd de ondergang van de haven.
 Zo tonen alle kaarten plekken, verspreid over de hele 
aarde, die direct of  indirect bepalend zijn geweest voor de 
eilandengroep. Ze worden gepresenteerd in stevige, zwarte, 
houten lijsten, wat enige eenheid en structuur schept in de 
bonte verscheidenheid aan cartografische stijlen. Een vouw-
blad levert bij elke kaart de nodige achtergrondinformatie.
 In zaal twee hangen kaarten van voormalig Rhodesië, 
ooit een Britse kolonie, nu bekend als Zimbabwe. Door de 
jarenlange burgeroorlog is het land bezaaid geraakt met 
landmijnen, die tot op de dag van vandaag slachtoffers 
maken. Zimbabwe traint specialisten om de explosieven op 
te ruimen. Deze experts, gerespecteerd om hun vakman-
schap, worden overal ter wereld ingehuurd om mijnen te 
ruimen. Ook op de Falklands, waar na de oorlog circa 
25.000 landmijnen zijn achtergebleven. Vandaar dat je op 
de subarctische archipel regelmatig Zimbabwanen tegen-
komt. Het landmijnenprobleem is overigens niet urgent. Af  
en toe explodeert een schaap. Pinguïns zijn niet zwaar 
genoeg om een landmijn te ontsteken. De met hekken afge-
zette terreinen waar de mijnen liggen, zijn ideale broed-
plaatsen voor verschillende soorten pinguïns.
 Typisch voor Vissers project is een cartogram dat de ver-
spreiding van verschillende typen mijnen en het gemiddel-
de gewicht van uiteenlopende soorten pinguïns in kaart 
brengt, een tekening die haar plezier in legenda’s en statis-
tieken verraadt. Haar voorstelling van een ‘Falklands eco-
systeem’ met Israëlische bermbommen en koningspingu-
ins, met Spaanse landmijnen en magelhaenpinguïns, toont 
het ietwat ridicule gezicht van de statistische waarheid.
 De kaarten van het bergstaatje Nepal in zaal drie duiden 
weer op een andere link met de archipel. Na de Brits-
Nepalese oorlog werden talrijke Gurkha’s opgenomen in 
het Britse leger. Geharde militairen uit Nepal en India stre-
den zij aan zij met de Britten in verschillende oorlogen. Bij 
het uitbreken van de Falklandoorlog was nog één regiment 
van de Gurkha Rifles in het Britse leger actief. Hoewel de 
regering aanvankelijk bedenkingen had bij het inzetten van 
Gurkha’s (het feit dat zij minder rechten hadden dan 
Engelse soldaten zou de publieke steun voor de oorlog kun-
nen aantasten), werden zij niettemin naar het front 
gestuurd. Ze werden gedropt op de verkeerde locatie, en er 
wachtte hen een barre tocht van zo’n negentig kilometer 
naar de hoofdstad. Toen zij Stanley bereikten, waren de 
Argentijnen, beducht voor de legendarische vechtlust van 
de Gurkha’s, al lang gevlucht.
 Zoals vaker het geval is bij dit soort research based art con-
vergeren de onderzoeksresultaten niet in één enkel, allesom-
vattend kunstwerk, maar in een web van relaties en referen-

ties dat in beginsel eindeloos is en zich in alle richtingen 
uitstrekt. Website en atlas zijn hier dan ook geëigende media. 
Visser voorkomt dat we verdrinken in een oeverloze zee van 
details door steeds dezelfde vraag te stellen: hoe past deze of  
gene gebeurtenis in de opkomst en ondergang van het impe-
rialistisch kolonialisme en het voortsluipende proces van 
globalisering? Dat is de rode draad in haar onderzoek. De 
uitkomsten geven te denken. Uit de Conflict Atlas blijkt niet 
alleen hoe mondiale gebeurtenissen effect sorteren op lokaal 
niveau, tot in de verste uithoeken van de aarde, maar ook 
hoe een terloopse gebeurtenis beslissend kan zijn op wereld-
schaal. De loop van de geschiedenis wordt niet noodzakelijk 
bepaald door logica en causaliteit. Onvoorziene omstandig-
heden kunnen zomaar uitlopen op een oorlog. Geopolitiek 
blijkt een onbeheersbaar kansspel. Eén ding is zeker: niets 
blijft wat het is. Geen kunst die dat beter weerspiegelt dan de 
cartografie. Geen kunstenaar die dat scherper laat zien dan 
Jasmijn Visser. Dominic van den Boogerd

p  Jasmijn Visser: Modern Candor, tot 7 mei in het Allard 
Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam 
(020/525.24.36; allardpiersonmuseum.nl). 

Robert Rauschenberg. Rusteloos. Zo zou men het werk 
en de carrière van de Amerikaanse kunstenaar Robert 
Rauschenberg (1925-2008) wellicht nog het best kunnen 
omschrijven. In welk medium hij ook werkte, met welk 
materiaal en met welke techniek, telkens weer brak hij met 
de gangbare conventies. Door voortdurend nieuwe samen-
werkingsvormen te beproeven (met andere kunstenaars, 
met het publiek) stelde hij het authentieke kunstenaar-
schap in vraag. Met zijn onstabiele, open en veranderlijke 
werken, gemaakt uit minderwaardig en gevonden materi-
aal, zette hij de notie van het kunstwerk als afgewerkt pro-
duct op losse schroeven.
 De tentoonstelling in Tate Modern presenteert het oeuvre 
van Rauschenberg chronologisch. Tegelijk komt in elke zaal 
een nieuwe techniek of  werkmethode aan bod. Ze opent 
met monochroom werk uit de vroege jaren vijftig, gevolgd 
door de eerste werken in kleur. Daarna komen de ‘combi-
nes’, de ‘transfer drawings’ en de ‘silkscreens’. Vervolgens 
documenteert de tentoonstelling zijn performances, zijn 
opdrachten voor de danswereld, zijn rol als medeoprichter 
van E.A.T. (‘Experiments in Art and Technology’) – een pro-

ject rond de raakvlakken tussen kunst, wetenschap en tech-
nologie – zijn minimalistische sculpturen in karton, en het 
Rauschenberg Overseas Cultural Interchange-project 
(ROCI) van de jaren tachtig waarin hij samenwerkte met 
kunstenaars en instellingen uit dictatoriale regimes. 
Eindigen doet ze ten slotte met zijn werk voor de choreogra-
fe Trisha Brown en zijn recente grootschalige doeken, waar-
in hij digitale en chemische technieken combineert. Door 
voor elk project of  oeuvredeel een afzonderlijke zaal te 
reserveren, benadrukt de tentoonstelling (terecht) de extre-
me diversiteit van dit oeuvre. Het nadeel is dan weer dat het 

Jasmijn Visser

Modern Candor, Allard Pierson Museum, Amsterdam, detail

Robert Rauschenberg

Canto I. The Dark Wood of  Error (uit de serie van 34 illustraties voor 
Dante’s Inferno), 1958
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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

— MATRIX
Patrick Verlaak
Voorwoord door Jeroen Laureyns 21/04, 20:00
21/04–13/05

— Fotokabinet: Dany Lobe 
— SOLLICITATIE

Willy Vynck
Voorwoord door Hans Theys
26/05–24/06

— Installatie met werk van 
KIMSTUMPF en schilderijen 
van Robert Van Dromme

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

croxhapox
Zilverhof 34
0471 44 13 62
do–zo 14:00–18:00
www.croxhapox.org

— Neel De Bruycker & Guus Van 
der Velden
Opening: 25/03
26/03–16/04 

— Geert Marijnissen & Klaas 
Vanhee
Opening: 29/04
30/04–21/05 

— Zilverhof 34 [instalraam/
window project] 
GRAAI. ROOFBARONNEN 
VAN VLAANDEREN
Robrecht Vanderbeeken
t/m 30/04 

— [publicatie] HOLLYWOOD.
BRUSSELS 
Gregory Decock (fr)
een set van 8 crox-cards

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

— Johan De Wit
Opening: 19/3, 15u
Finissage: 30/4, 15u
19/03–30/04

— Art Brussels
Honoré ∂'O, Thomas Müller, 
Vicken Parsons en JCJ 
Vanderheyden
21/04–23/04

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

— Drawing in the Dark
Shilpa Gupta
t/m 16/04
Nocturnes: 15/03 & 30/03
Tijdens deze nocturnes is KIOSK open tot 22:00.
Met rondleidingen om 19:30.

— Show Me Your Archive and I Will 
Tell You Who is in Power
Opening: 28/04, 20:00
29/04–16/06
Nocturnes: 04/05 & 05/05
Tijdens deze nocturnes is KIOSK open tot 22:00.
Met rondleidingen om 19:30.

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

— Phaedo
Emerald Rose Whipple
02/04–07/05

— Dolores Bouckaert
14/05–18/06

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

— Vector City
Musketon
18/03–02/04

— The amended church
Frederik Schnieders
13/04–19/05 

Convent
Tennisbaanstraat 74
do 18:00–22:00
za–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.conventartspace.be

— #1.3 Ways To Tie Your Shoes
Ciprian Mureşan 
t/m 26/03

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

— Anna Barriball &  
Hannelore Van Dijck
26/03–11/06

— Presentatie van LP, 
een installatie van Peter Lagast 
(naar aanleiding van zijn 
residentie in Be-Part)
24/03–26/03

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

— Avonden in Avondland
Gery De Smet
New Space
Opening 24/3, 18:30
25/03–21/05

— Familieopstelling
Gery De Smet
in situ installatie - Claessens Artist's Canvas
25/03–21/05

— Waregem en wijde Omgeving
Gery De Smet, 
City parade met 500 deelnemers
Start 24/03, 19:00 op Markt-Waregem 
Inschrijving tot deelname op:  
gerydesmet@telenet.be

— There is no Mountain high 
enough
Tim Volckaert
Front Space
Opening 24/03, 18:30
25/03–21/05 

Wetteren
Loods 12
Koophandelstraat 12
0496 63 93 58 
za–zo 14:00–18:00 
www.loods12.be

— The Navy Bleu Middle of 
The Night
Trees De Mits
t/m 19/03

— Dessins – Objets – S8
Francis Schmetz
t/m 19/03

— フェンスの反対側に
Michiel Ceulers, 
Mathias Preenen
Opening: 23/04
23/04–21/05

Hedendaagse kunst 
Gent

regio
Gent
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verbindende element op de achtergrond raakt. Want op een 
dieperliggend niveau vertoont het werk van Rauschenberg 
wel degelijk een verrassende samenhang. De werken uit de 
eerste zaal maken al meteen duidelijk waarin die eenheid 
zou kunnen liggen.
 De eerste ruimte belicht de periode waarin Rauschenberg 
nog studeerde aan het Black Mountain College en de daar-
opvolgende jaren toen hij samen met Cy Twombly in Italië 
en Marokko verbleef. Het is ook de tijd waarin hij overwoog 
om fotograaf  te worden – maar dan een vrije en experimen-
tele fotograaf, die de werkelijkheid niet simpelweg regis-
treert. Hiervan getuigen onder andere het levensgrote foto-
gram dat hij samen met de kunstenares Susan Weil (zijn 
toenmalige vrouw) maakte en een serie van vijf  beelden 
waarin Twombly langzaam een Romeinse trap afdaalt. Ook 
andere werken uit die periode zijn echter gebaseerd op de 
principes van het fotografische productieproces. Een voor-
beeld is Automobile Tire Print (1953), een lange strook wit 
karton met de bandafdrukken van een door John Cage 
bestuurde auto. Dit werk refereert op twee manieren aan 
fotografie. Het visualiseert het idee van het fotografische 
beeld als een letterlijke afdruk van de wereld en themati-
seert de specifieke productiewijze ervan: de samenwerking 
tussen een apparaat en een bedienaar, hier een auto en zijn 
bestuurder.
 Ook in zijn monochrome zwarte en witte schilderijen zit-
ten echo’s van de fotografische methode. Wie de zwarte doe-
ken van naderbij bestudeert, stelt vast dat ze een zeker reliëf  
vertonen: er zijn verschillen in textuur (hier wat ruwer, 
daar wat gladder), in dikte (dik gesmeerde lagen versus flin-
terdunne) en in de mate waarin ze licht reflecteren (met 
matte en glanzende partijen). Ze lijken eerder op verbrande, 
zwartgeblakerde oppervlakten, en doen denken aan de 
manier waarop het binnenstromende licht zich een weg 
‘brandt’ in het fotonegatief. De gladde, maagdelijk witte 
doeken, zijn in alles de tegenpool van de zwarte schilderijen: 
beide verhouden zich als negatief  en positief  tot elkaar. De 
witte doeken verwijzen nog op een andere manier naar 
fotografie. Zo stelde Rauschenberg dat zijn ‘white paintings’ 
enkel compleet zijn door de schaduw die de kijker erop 
werpt: het witte canvas als de tijdelijke ontvanger van een 
vluchtig schaduwbeeld. In die zin expliciteert het witte 
schilderij het receptieve karakter van het fotografisch 
opnameproces, terwijl het zwarte het geweld zichtbaar 
maakt waarmee het fotografische beeld zich neerschrijft.
 Ook de illustraties die hij in 1958 maakte bij Dante’s 
Divina Commedia zijn een intrigerend voorbeeld van het 
doorwerken van het fotografische in zijn werk. De transfer 
drawings, zoals hij ze noemde, kwamen tot stand door 
bestaande (gedrukte) beelden chemisch los te weken van 
hun papieren drager en naar een nieuwe drager over te 
brengen. De bijtende chemicaliën tasten de oorspronkelijke 
afbeeldingen aan en transformeren ze tot schimmige echo’s 
van wat er ooit op te zien was. Details verbleken, contouren 
vervagen. De beelden komen los te staan van de specifieke 
tijd en ruimte waarin ze gevangen zaten. Ze gaan voorbij 
aan het fait divers en raken aan een omvattender, universe-
ler verhaal. Waar hij eerder in zijn ‘white paintings’ het 
optische aspect van fotografie overdenkt, gaat hier zijn aan-
dacht naar het chemische element. Het is een verdere ont-
wikkeling van wat hij in zijn prille fotogrammen deed, met 
dit verschil dat Rauschenberg nu het chemische element 
gebruikt om een beeld te bevrijden in plaats van het te fixe-
ren. Het chemische preparaat laat de wereld niet tot beeld 

stollen, maar breekt het verstilde beeld juist terug open.
 Zelfs in zijn ‘combines’, werken die door hun samenge-
steld karakter nog het minst op het gladde fotografische 
beeld lijken, zijn er elementen van het fotografisch proces 
terug te vinden. Neem bijvoorbeeld Black Market, een com-
bine painting uit 1961. Het wisselt geschilderde oppervlak-
ken af  met aan het doek bevestigde objecten als een num-
merplaat, een verkeersbord en vier metalen klemborden. 
Een touw verbindt het schilderij met een koffer op de grond. 
De koffer is gesloten waardoor de inhoud niet langer zicht-
baar is, maar ze bevatte oorspronkelijk allerlei door 
Rauschenberg verzamelde voorwerpen. Het publiek werd 
uitgenodigd een voorwerp uit de koffer te halen en in ruil er 
zelf  iets in te leggen. Zo zou de toeschouwer tot medeauteur 
worden van een kunstwerk dat aldus in een staat van voort-
durende onvoltooidheid zou verkeren. Althans, dat was de 
bedoeling. Maar toen het werk werd geëxposeerd, bleek al 
snel dat het publiek wel voorwerpen uit de koffer haalde, 
maar er zelf  geen nieuwe in stopte, zodat Rauschenberg uit-
eindelijk besliste de koffer te sluiten. Onbedoeld roepen de 
twee presentatievormen van dit werk twee momenten op in 
het fotografisch proces: terwijl de versie met open koffer het 
moment evoceert waarop nog niets beslist is (de lens staat 
nog open, de knop is nog niet ingedrukt, alles is nog moge-

lijk), refereert het werk met gesloten koffer aan het moment 
nadat het valluikje is dichtgeklapt en het finale, onveran-
derlijke beeld voor immer is gefixeerd. Steven Humblet

p Robert Rauschenberg, tot 2 april in Tate Modern, Bankside, 
London SE1 9TG (020/7887.8888; tate.org.uk).

Beeldende kunst – terugblik
Bram De Jonghe. Brushless Thoughts. Al in de gang die 
in het verlengde van de inkomhal ligt, worden het techni-
sche raffinement en de poëtische humor aangekondigd die 
het werk van Bram De Jonghe typeren. Twee gekromde tl-
lampen, 90° en 120°, verlichten er als eigenaardige toort-
sen de toegang tot de tentoonstelling. Voor Brushless 
Thoughts / De heldere essentie van de schemering heeft De 
Jonghe een reeks sculpturen en installaties samengebracht 
waarvan er een aantal als machines werken. De oprechte 
gekunsteldheid – er staan plastic potjes om druppelende olie 
op te vangen – of  anekdotische attributen – een hoed, een 
wandelstok, een schelpje – beletten niet dat het om com-
plexe, intelligente kunstwerken gaat. Vernuftig is bijvoor-

Bram De Jonghe

‘90°’ en ‘120°’, 2016-2017. Foto: Kristien Daem

Robert Rauschenberg

Cy + Roman Steps, 1952

Robert Rauschenberg

Automobile Tire Print, 1953, detail. San Francisco Museum of  Modern Art (purchase through a gift of  Phyllis Wattis)
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Broodthaers         

04.03. – 
11.06.

20
17

Eine 
Retrospektive

Düsseldorf
www.kunstsammlung.de

Unternehmenspartner: Medienpartner:Gefördert durch:

Organized by The Museum of Modern Art, New York, 
and the  Museo Nacional Centro de Arte  Reina Sofía, Madrid. 
Organisiert von The Museum of Modern Art, New York und 
dem  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,  Madrid.
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PRINT ART CENTRE & RESIDENTIES
Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee, BE

WWW.FRANSMASEREELCENTRUM.BE Open: Ma – Vr: 10u – 17u  
Laatste WE v/d maand: 13u – 18u

AGENDA

FEB – MEI ’17

10.02 – 30.04.’17
Villa Arson (Nice, FR) 

EXPO 

LA DOUBLURE
Simon Bérard (Edouard 
Levé), Change is Good, 
Nancy Crater, Rutherford 
Chang, Jules Chéret,  
Arnaud Maguet, Présence 
Panchounette, David  
Vincent, …

16.03.’17, 10u-16u
LUCA School of Arts,  
Campus Brussel 

SYMPOSIUM 

[RESONATING 
SPACES] 

The value of residencies  
and workspaces in Belgium 

and the Netherlands
Over de belangrijke rol die 
residenties en werkplaatsen 
spelen in het kunstenland-
schap en de mogelijkheden 
die ze bieden aan kunste-
naars om hun praktijk verder 
te ontwikkelen.
Een initiatief van Kunstenpunt, Frans 
Masereel Centrum, LUCA School of Arts en 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
i.s.m. AIR Antwerpen en Platform 
Werkplaatsen.

17.03 – 28.05.’17
Belgian Art Prize ’17, BOZAR

CATALOGUS 

DENICOLAI  
& PROVOOST

FMC ondersteunt de catalo-
gus bij het project EYELINER 
van het multi disciplinaire 
kunstenaarsduo Simona 
Denicolai en Ivo Provoost, 
één van de vier finalisten.

19.03.’17, 14u-18u
Le Clignoteur

EDITIE 

Signeersessie 

URS-WAKING 
UP THE BEAR

Een verslag door de kunste-
naar Bart Van Dijck van  
een trip naar het Roemeense 
Bacau, waar een wintertra-
ditie bestaat van ‘dansende 
beren’.
Een uitgave van Frans Masereel Centrum 
i.s.m. Le Clignoteur

PREVIEW
MEI 2017  EDITIE  

HANS  
DEMEULENAERE

JUNI 2017  EXPO  

MORE MUSIC BOX
Morepublishers

29.04 – 30.04.’17, 13u-18u
FMC

EXPO SLOTWEEKEND

 ‘MULTIPLIER’
AMVK, Betsy Bickle, Pierre 
Bismuth, Marcel Broodthaers, 
Merlin Carpenter, Saskia  
De Jong, Karin Ferrari,  
Nat Finkelstein, Ryan Gander, 
Michel Houellebecq, Buster  
Keaton, Klet and co,  
La maîtrise, Frans Masereel,  
Willem Oorebeek, Peter Terryn, 
Joëlle Tuerlinckx, Walter  
van den Broeck, Emmanuel 
Van der Auwera, Benjamin 
Verdonck, Gert Verhoeven, 
Andy Warhol en Jan Cremer.

Welkom op onze stand  
tijdens Ghent Art Book Fair 

en MAD, Paris!

March 11 – May 21, 2017
Mechelen

contour8.be
#contour8 

POLYPHONIC WORLDS: JUSTICE AS MEDIUM
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beeld de manier waarop hij de grens tussen kunstwerk, sok-
kel en scenografie uitdaagt. Zijn skeletachtige sculpturen 
zijn samengesteld uit aaneengelaste metalen kokerprofielen 
die hij eveneens voor zijn sokkels gebruikt. Ook twee wan-
den van de kamer die hij centraal in de tentoonstellings-
ruimte heeft neergezet, zijn uit die kokerprofielen opge-
bouwd en werden overspannen met doorschijnende 
krimpfolie. Die kamer blijkt vanuit de zaal zelf  echter niet te 
bereiken. Een schaduw die hier en daar op de krimpfolie valt 
en een ritmische getik verraden dat er werk staat opgesteld. 
Om het vertrek te betreden moet de bezoeker terug naar de 
inkomhal. Daar heeft De Jonghe via het café een doorgang 
gecreëerd naar de kamer, die hierdoor als een autonoom 
orgaan in de buik van de tentoonstellingszaal zit.
 Net zoals bij eerdere solotentoonstellingen creëert De 
Jonghe door zijn ingreep twee plekken die elkaars negatief  
zijn. Voor New skin on my elbows (Billytown, Den Haag, 2013) 
timmerde hij een hellende vloer uit OSB-platen die de volle-
dige ruimte in beslag nam. De werken op de vloer werden 
hierdoor in één perspectivisch zicht gevangen, terwijl onder 
de vloer een restruimte ontstond waar ander werk werd 
gepresenteerd dat nood had aan meer intimiteit. Bij Grist To 
The Mill (Stroom, Den Haag, 2014) splitste hij met een hori-
zontaal vlak op ooghoogte de ruimte in twee. De hangende 
constructie verhindert de bezoeker om de ruimte te betreden.
 In Netwerk vormt de kamer een obstakel in de tentoon-
stellingszaal waardoor de tentoonstelling op geen enkel 
moment in haar totaliteit kan worden overschouwd. De 
Jonghe bepaalt op die manier niet alleen de ruimtelijke 
randvoorwaarden waarbinnen de toeschouwer zijn werk 
moet bekijken. Hij legt ook nadrukkelijk een ritme op aan 
het tentoonstellingsbezoek. De scenografie splitst de ten-

toonstelling nadrukkelijk op in twee tijdsblokken. Zo instal-
leert De Jonghe een radicale cesuur in de tijdsbeleving van 
de expo, die nog wordt aangescherpt doordat verschillende 
werken slechts af  en toe in werking treden. Voor Mei Li Lang 
Duster heeft De Jonghe een kleurrijke plumeau samen met 
een grote glazen plaat op een gelaste stalen sokkel gemon-
teerd, die duidelijk aan een schildersezel doet denken. Niet 
alleen de spanning tussen de opstaande borstel en het glim-
mende paneel op de schildersezel, maar evenzeer de wirwar 
van elektrische kabeltjes, de timer en de kleine compressor, 
creëren de verwachting dat de machine de borstel zal mani-
puleren. Als de compressor in werking treedt, worden de 
haartjes van de stofkwast met ritmische stootjes aangebla-
zen en transformeert de sculptuur in een puffende installa-
tie. Maar de arbeid die ze verricht en de energie die ze ver-
bruikt, blijken geen sporen na te laten: als de mechaniek 
weer stilvalt, blinkt het glazen paneel immers even maagde-
lijk als voorheen. Het doelloze voortschrijden van de tijd 
keert ook terug in de andere installaties. Mensen en dingen 
hebben éénzelfde lot is een glazen kijkkast waarin een slanke 
tl-lamp traag en onverstoord rond haar as blijft draaien. Bij 
Impression soleil levant schuift een verticale metalen pijp 
omhoog en komt een tl-lamp tevoorschijn. Vervolgens zakt 
de pijp en wordt de ruimte opnieuw donker, afgezien van 
een kleine lichtspleet onderaan. Doordat de tl-buis de enige 
lichtbron in deze ruimte vormt, wordt de ervaring van de 
ruimte in een tijdsperspectief  gezet. Drie slakken die een even-
wicht proberen te vinden bestaat uit een horizontaal metalen 
staafje waar drie slakken op lijken te balanceren, en dat met 
een scharnier aan een stalen profiel is bevestigd. Op gezette 
tijden onderwerpt De Jonghe de mobile aan de korte 
luchtstootjes veroorzaakt door een compressor die elektri-
sche impulsen krijgt via een kwikreservoirtje dat op het uit-
einde van de staaf  gemonteerd is. Op de zeldzame momen-
ten dat de mechanische installaties in de twee ruimtes 
tegelijk in werking treden, lijken de plekken te worden ver-
enigd in één gesonoriseerd veld.
 De Jonghe weet in zijn werk de tijd nog op andere, enigs-
zins misleidende manieren te thematiseren. Zo zijn twee 
werken, beide Embedded Fresco genaamd, overspannen met 
krimpfolie alsof  ze pas uit de winkel komen. Deze allusie op 
het concept Neuheitswert van de Oostenrijkse filosoof  Alois 
Riegl (1858-1905) speelde De Jonghe al eerder uit op Art 
Rotterdam door een meterslange taxushaag in krimpfolie te 
verpakken. De gipsplaten in aluminium kaders in Netwerk 
vertonen echter nog brandsporen van toen ze als onderleg-
gers voor laswerken fungeerden; ondanks hun kraaknette 
verpakking getuigen ze dus toch van een verleden. Elders 
suggereert De Jonghe dan weer een zekere Alterswert. Zo zit-
ten in de metalen skeletten van zijn sculpturen en sokkels 
meermaals mosselen en andere schaaldieren verstopt. Zijn 
fascinatie voor het vergroeien van de natuur met industri-
ele materialen thematiseert hij ook in een van de kleinere 
werken in de tentoonstelling, waar op een steen met schel-
pen een schijfje in geslepen glas is aangebracht. De titel 
Abutment verwijst naar het verbindingsstuk tussen bot en 
implantaat. De Jonghe haalt voortdurend onze noties van 
wat oud, jong, natuurlijk of  industrieel is overhoop. Hij 
installeert op die manier een vorm van romantische gesple-
tenheid in zijn werk die in een van de uithoeken van de ten-
toonstelling treffend wordt samengevat door de poëtisch 
verstilde video Korean Fischer, een vissende Rückenfigur die 
vanaf  de rotsen het geïndustrialiseerde zeezicht van een 
Koreaanse haven gadeslaat. Birgit Cleppe

p Bram De Jonghe, Brushless Thoughts / De heldere essentie van 
de schemering, tot 12 maart in Netwerk – Centrum voor Heden-
daagse Kunst, Houtkaai 15, 9300 Aalst (053/70.97.73; 
netwerk-art.be).

Publicaties
Donald Judd. Writings. Voor de Amerikaanse kunste-
naar Donald Judd kwamen het schrijven van teksten en het 
maken van kunst voort uit eenzelfde drijfveer. Judd hield 
ervan te schrijven, en voelde zich ongemakkelijk als hij er 
een tijdlang niet aan toe kwam. Judd schreef, zo valt op te 
maken uit een ongepubliceerde notitie van 7 december 
1986, om iets te lezen te hebben, zoals Barnett Newman 
ooit beweerde te schilderen om iets te zien te hebben. 
Verderop in diezelfde notitie geeft Judd ook aan dat hij 
schrijft om zijn eigen geschiedenis juist op te tekenen. Om te 
vermijden dat jouw leven en werk door anderen vertekend 
wordt weergegeven, zo stelt de kunstenaar, pen je de feiten 
best zelf  neer.
 Deze nieuwe verzameling geschriften van Judd maakt 
duidelijk dat de kunstenaar naar dit credo geleefd en 
gewerkt heeft. Het prachtig vormgegeven volume brengt 
voor het eerst een volledig overzicht van zijn leven als schrij-
ver in de kunstwereld. Het opent met drie voorheen ongepu-
bliceerde teksten uit Judds tijd aan Columbia University, 
waar hij filosofie en kunstgeschiedenis studeerde, alvorens 
zijn eerste stappen in de kunst te zetten. De laatste tekst 
dateert uit het jaar voor zijn dood in 1994.
 Aan Columbia volgde Judd onder meer het vak Moderne 
Schilderkunst bij de befaamde kunsthistoricus Meyer 
Schapiro, voor wie hij een paper schreef  over het olieverf-
schilderij Ainlee (1957) van James Brooks. In deze tekst liet 
hij zich al opmerken door een exhaustieve beschrijving van 
het kunstwerk – hij analyseerde trouwens Brooks’ schilderij 
in een voorbereidende tekening met verf, pen en papier – en 
door een ongezouten oordeel. Beide aspecten zullen zijn tek-
sten blijven kenmerken. Na zijn afstuderen in 1959 klust 
Judd bij als recensent voor toonaangevende kunsttijdschrif-
ten als Arts (later Arts Magazine) en Art International. Hij 
schrijft gemiddeld een vijftiental recensies per maand. Op 
korte tijd ontpopt hij zich tot een gevreesde stem in het rijke 
en vaak bitse debat over de nieuwste ontwikkelingen in de 
beeldende kunst dat zich in de vroege jaren zestig in New 
York op de pagina’s van kranten en tijdschriften ontplooit. 
Zo bondig en genadeloos als Judd is voor de kunst die hij 
minderwaardig acht, zo genereus is hij in zijn aandacht 
voor collega’s die hij bewondert. Zijn lectuur van het werk 
van uiteenlopende figuren als Lee Bontecou, Jackson 
Pollock, Newman, John Chamberlain of  Claes Oldenburg 
behoort nog steeds tot het beste dat over deze kunstenaars 
is geschreven. In 1961 kruipt Judd zelfs in zijn pen om een 
aanbevelingsbrief  te schrijven ter ondersteuning van de 
aanvraag van de bevriende kunstenares Yayoi Kusama bij 
de Amerikaanse dienst voor immigratie en naturalisatie 
(INS). Na een lange en bevlogen beschrijving van Kusama’s 
werk en aanpak, en een vergelijking met het werk van de 
belangrijkste Amerikaanse kunstenaars van dat moment, 
besluit Judd met de woorden van Pollock dat ‘de basispro-
blemen van de hedendaagse schilderkunst losstaan van een 
land’. Kusama mag dan wel een Japanse zijn, en onrecht-
streeks beïnvloed zijn door Still, Rothko en Newman, haar 
werk is noch speciaal Amerikaans noch uitdrukkelijk 
Japans: ‘Ze is enkel nog internationaal en overstijgt alle ver-
dachte en overbodige tradities.’ Waar zijn de tijden dat er 
nog geloofd werd dat een dergelijk betoog een meerwaarde 
kan betekenen in een dossier voor de dienst vreemdelingen-
zaken?
 Tot op heden zijn er drie volumes met geschriften van 
Judd gepubliceerd. Het eerste volume van The Press of  the 
Novia Scotia College of  Art and Design (1959-1975) werd 

Bram De Jonghe

Impression soleil levant, 2017. Foto: Kristien Daem
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in 2015 opnieuw uitgegeven, de andere twee volumes zijn 
intussen verzamelobjecten. Het tweede deel (1975-1986) 
stond onder redactie van Rudi Fuchs, een goede vriend en 
vertrouweling van de kunstenaar, en werd in 1987 gepubli-
ceerd door het Van Abbemuseum. Een derde volume met 
Judds teksten over architectuur werd in 1989 uitgegeven 
door de Westfälischer Kunstverein in Münster onder leiding 
van Marianne Stockebrand, de laatste levensgezellin van de 
kunstenaar en huidig directeur van de Chinati Foundation. 
Een grote verdienste van het nieuwe boek is dat het ook 
materiaal uit de twee voorgaande boeken bevat. Uit het eer-
ste volume werd erg selectief  gekozen, met als gevolg dat de 
vele korte recensies uit de boot zijn gevallen. Die afwezig-
heid wordt echter ruimschoots gecompenseerd door een 
groot aantal voorheen onuitgegeven ‘notities’. Judd hield 
geen dagboek bij, maar maakte korte, steevast met urgentie 
geschreven notities op losse bladen papier. Onder leiding 
van Judds zoon Flavin en de archivaris Caitlin Murray is een 
selectie van deze aantekeningen uit het omvangrijke 
archief  van de Judd Foundation getranscribeerd en gean-
noteerd. Ze verfijnen het beeld van de brede intellectuele 
horizon van Judd, maar geven ook een inkijk in zijn dage-
lijkse besognes. Op sommige dagen filosofeert de kunste-
naar over het particuliere en het algemene aan de hand van 
filosofen als Giambattista Vico, Lucretius en Plato, op ande-
re foetert hij tegen de kunstwereld en de stompzinnigheid 
van de bureaucraten die erin actief  zijn. Soms briljant, dan 
weer venijnig, de gedachten van Judd vervelen nooit. De 
boeiendste fragmenten zijn echter die waarin de kunste-
naar het werk van andere kunstenaars beschrijft of  ‘leest’. 
Dat was al niet anders in de vroege recensies, waarin Judd 
zijn eigen begrip van kunst zorgvuldig bijvijlde door naar 
het werk en de beslissingen van anderen te kijken. Zijn 
‘deeltijdse job’ als recensent liet hem toe om te bepalen hoe 
hij zichzelf  als kunstenaar zou positioneren.
 In de korte, haast aforistische bespiegelingen kom je uit-
eindelijk het meeste te weten over de kunstenaar Donald 
Judd, over wat hem artistiek dreef. Zo noteert hij in oktober 
1984 in twee bedrieglijk eenvoudige zinnen dat ‘Pollock en 
Chamberlain direct omgaan met chaos, geluk, willekeur, en 
toeval’. Dat Judd beide kunstenaars uitermate bewondert, 
betekent echter niet dat hij hun aanpak deelt: ‘Ik spreek 
hun idee van de wereld niet tegen, maar kijk er op een ande-
re manier tegenaan.’ Net als Pollock en Chamberlain wil 
Judd niet langer de wereld representeren, maar een verhou-
ding tot die wereld materialiseren. Alleen zijn aanpak ver-
schilt. Wouter Davidts

p Donald Judd Writings (red. Flavin Judd & Caitlin Murray), 
Marfa/New York, Judd Foundation/David Zwirner Books, 
2016 (davidzwirnerbooks.com; juddfoundation.org).

Hal Foster, Bad New Days: Art, Criticism, Emergency. 
Samen met Rosalind Krauss, Benjamin Buchloh en Yve-
Alain Bois behoort Hal Foster tot de kern van het collectief  
rond het tijdschrift October. Toen dit vierspan in 2005 een 
alternatieve geschiedenis van de twintigste-eeuwse kunst 
publiceerde (Art Since 1900: Modernism, Anti-Modernism, 
Postmodernism) was de impact van de groep al behoorlijk 
verbleekt. Tot omstreeks midden jaren negentig domineer-
de ze daarentegen de kunsttheorie van progressieve snit 
met een mix van klassieke kritische theorie (Adorno, 
Benjamin), poststructuralisme (Barthes, Foucault, Derrida) 
en psychoanalyse (Freud, Lacan). In combinatie met de 
veelvuldige verwijzingen naar onder meer Bataille en de 
vaak gedetailleerde formele analyses van singuliere oeuvres 
of  kunstwerken, leverde dat een hogelijk academisch dis-
cours op. Dat het niet meteen theoretisch coherent was, 
werd gemaskeerd door een consequente kritische houding 
en, vooral, een schriftuur die net als die van de meeste gepa-
rafraseerde auteurs niet zozeer argumenteert, maar 
poneert. Binnen zo’n apodictisch register lijkt het geen pro-
bleem om van pakweg een dialectisch-adorniaanse analyse 
over te schakelen naar een deconstructivistische lectuur die 
zich primair richt op het tekenkarakter van een werk, ter-
wijl zo’n intellectuele sprong toch allesbehalve voor de 
hand ligt. De October-groep articuleerde mee de discursieve 
breuk met een door Clement Greenberg geïnspireerde visie 
op het modernisme – maar ze legitimeerde ternauwernood 
haar eigen postmodern aandoend eclecticisme.
 Ik gebruik de verleden tijd, maar de lectuur van enkele 
lukraak gekozen pagina’s uit Hal Fosters nieuwste 
essaybundel leert dat het October-paradigma nog steeds 
springlevend is en inhoudelijk nauwelijks veranderde. Bad 
New Days is qua omvang een eerder bescheiden boek. Op de 
korte proloog volgen vijf  hoofdstukken, telkens opgehan-
gen aan een term (abject, archivaal, mimetisch, precair, 
postkritisch) die een tendens zou aanduiden binnen de 
hedendaagse kunstproductie. In een coda, In praise of  actu-
alitity, laat Foster tevens zijn kritisch licht schijnen op de 
recente heropleving van de performancekunst en de intrede 
in het museum van ‘live-kunst’, interactieve kunst en ande-
re praktijken die het gegeven van presentie onderstrepen. 
Net als het stuk over postkritiek heeft dat slotessay onmis-
kenbaar een bredere inzet dan de andere teksten, waardoor 
de aangehaalde individuele kunstenaars of  auteurs eerder 
fungeren als illustratie bij algemenere gedachten of  stellin-
gen. Toevallig of  niet zijn het qua toon ook de twee meest 
kritische stukken. Ietwat voorspelbaar gispt Foster de idee 
dat cultuur- of  kunstkritiek epistemologisch gezien kaduuk 
is (waarom weet de criticus het soms beter?) en schiet hij 
met scherp op artiesten als Marina Abramović  die het  
(her)ensceneren van live-events verbinden met een lofzang 

op fysieke aanwezigheid en de cultus van de onmiddellijke 
beleving.
 In de andere vier secties associeert Foster de gebruikte 
centrale term met het oeuvre van één enkele kunstenaar 
(zoals Thomas Hirschhorn in het hoofdstuk over precari-
teit) of  de werken van een handvol kunstenaars (zoals 
opnieuw Hirschhorn en verder Dean, Koester en Durant in 
de beschouwingen over archivale kunst). Ze doen daarom 
nogal eens als uitwaaierende recensies aan, waarbij de 
gedachtegang het besproken werk lijkt te moeten legitime-
ren. Dat valt des te meer op omdat de keuzes van Foster toch 
wel erg canoniek en zelfs braaf  zijn, waarbij vooral 
Hirschhorn op een voetstuk wordt geplaatst (Foster is overi-
gens een van de mede-uitgevers van diens geschriften). In 
Bad New Days gaat er inderdaad geen enkele aandacht naar 
meer perifere ontwikkelingen in de beeldende kunst, blijft 
New York de navel van het mondiale artistieke gebeuren en 
wordt er met geen woord gerept over de mechanismen die 
ertoe bijdragen dat een schijnbaar hyperkritische praktijk 
als die van Hirschhorn probleemloos in het artistieke cen-
trum kan terechtkomen. De afwezigheid van elke aanzet tot 
een kritische bijgedachte bij het werk van Hirschhorn is 
gewoonweg stuitend; dat deze zijn ‘monumenten’ voor 
Bataille, Deleuze of  Spinoza in verpauperde buitenwijken 
heeft opgetrokken, beschouwt Foster als een bewijs dat hij 
de idee van precariteit ernstig neemt – alsof  hier niet ook 
sprake is van een sociaal-cultureel exotisme dat, mede door 
de gegenereerde bezoekersstromen, gedurig dreigt om te 
slaan in een apart soort van inheems neokolonialisme. 
 Zoals wel vaker het geval is bij October-auteurs blijft de 
verhouding tussen de werkbeschrijvingen en hun theoreti-
sche omkadering eerder vaag. Volgens Foster gaat het er 
niet om ‘to apply theory, much less to impose it, but to 
extract some concepts embedded in some practices, and 
when appropriate to point to parallels in other disciplines 
along the way’ (p. 3). Daarmee is evenwel niets gezegd over 
de gehanteerde interpretatie- of  leesstrategieën. Een ander 
probleem betreft de ongelijksoortigheid van de begrippen 
waaraan de hoofdstukken zijn opgehangen. Zoals ook 
Foster zelf  in de eerste bladzijden stelt, klopt het ongetwij-
feld dat deze noties de voorbije jaren veelvuldig werden 
gebruikt door kunstenaars en critici, op een afwisselend 
beschrijvende en normatieve manier. Maar terwijl het 
abjecte een theoretisch uitgewerkt concept van psychoana-
lytische signatuur is, ontbreekt zo’n bredere context bij een 
begrip als ‘archivaal’. Allicht verklaart dat voor een deel de 
magere, rechtstreeks door Hirschhorns geschriften inge-
fluisterde conclusie over archiefgeoriënteerde kunst en 
haar fragmentaire, niet-totaliserende aard: ‘it is simply a 
wish to relate – to probe a misplaced past, to collate some of  
its traces, to ascertain what remains for the present’ (p. 59).

De kunst van het juiste ogenblik
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Op meerdere punten doet Bad New Days gedateerd aan en 
bevestigt het boek dat de belangrijke bijdrage die de October-
groep ooit aan de kunsttheorie heeft geleverd ook was ver-
bonden met een specifieke, ondertussen veranderde histori-
sche context. Zo wees ik er al op dat Foster bepaald blind is 
voor de mondialisering van de artistieke productie. Bekeken 
vanuit het standpunt van de kunst die in New York wordt 
getoond, mag het misschien kloppen dat het postmodernis-
me en zijn kritiek van de representatie een gepasseerd stati-
on is (zo luidt inderdaad een van de rode draden in Fosters 
boek). Maar geldt dat ook voor de artistieke praktijk in pak-
weg Shanghai? Crucialer nog is de ‘adorniaanse’ veronder-
stelling, die Foster in de inleiding ook heel even nadrukke-
lijk claimt, ‘that there is art that is more (and less) salient, 

more (and less) significant, more (and less) advanced’ (p. 2). 
Hij laat echter na te beargumenteren waarom het nog altijd 
mogelijk zou zijn om vanuit zo’n historicistisch aandoend 
standpunt over kunst te denken, na alle kritiek op de ermee 
verbonden epistemologie. Zelfs na aftrek van alle teleologie 
of  vooruitgangsgeloof  lijkt dat niet evident. De claim dat 
precaire of  ‘kwetsbare’ kunst à la Hirschhorn in de histori-
sche frontlijn zit en niet gewoonweg een distinctieve stijl 
binnen een tegelijk mondiaal en sterk gefragmenteerd 
kunstgebeuren vormt, is dan ook problematisch.
 Uiteindelijk wil Foster de notie van avant-garde niet opge-
ven: dat verklaart de vele spreekwoordelijke schijnbewegin-
gen die hij in Bad New Days maakt. De paar keren dat hij 
deze notie ter sprake brengt, haast hij zich om de heden-
daagse artistieke avant-garde los te haken van het beeld van 
een verzameling heroïsche regelovertreders: ‘rather, it will 
seek to trace fractures that already exist within the given 
order, to pressure them further, to activate them somehow.’ 
(p. 95). Dat is alweer een sterk adorniaans klinkende 
gedachte; het verwondert dan ook niet dat in de aanslui-
tende zin de uitdrukking ‘immanente kritiek’ valt. Alleen 
blijft er weerom een cruciale dubbele vraag onbeantwoord. 
Zeer veel culturele praktijken duwen inderdaad nog eens 
extra hard op al bestaande breuklijnen. Maar welke kleine 
of  grote ‘fractures’ doen ertoe en welke niet, en vooral: 
waarom? En in welke gevallen kan men dan van ‘avant-
gardekunst’ spreken? Speelt daarbij niet altijd ook de manier 
waarop er wordt geduwd, de wijze(n) waarop fracturen 
worden gedetecteerd en verder geactiveerd? Meer algemeen 
rijst de vraag waarom je binnen het veelvoud aan imma-
nent-kritische culturele of  artistieke praktijken ook nog 
eens primair zou willen differentiëren op basis van een notie 
die hoe dan ook sterk historicistisch is gekleurd.
 Met Bad New Days lijkt het October-paradigma ook defini-
tief  het doxische – of  zo men wil: dogmatische – stadium te 
hebben bereikt. Nieuwe kritische inzichten pikt Foster enkel 
hoogst selectief  of  marginaal op, zo bijvoorbeeld de notie 
van nood- of  uitzonderingstoestand zoals gethematiseerd 
door Agamben (diens werk wordt amper vernoemd). Of  ze 
worden op een weinig overtuigende manier weggezet, zoals 
in het hoofdstuk over postkritiek gebeurt met een aantal 
ideeën van Latour en Rancière. Tegenover de Actor-Netwerk 
Theory (ANT) van Latour, en haar axioma dat zowel men-
sen als niet-mensen (technische artefacten bijvoorbeeld, 
maar evengoed microben) in functie van de relationele con-
text een altijd specifiek handelingsvermogen bezitten, her-
haalt Foster de grondlijnen van de marxistische kritiek op 
het warenfetisjisme: ‘in capitalist modernity, subject-object 
relations are overridden by the commodity form, which 
tends to refashion the image-object as an agent-person in 
its own terms.’ (p. 120) Point taken, maar zelfs los van het 

feit dat microben doorgaans géén koopwaren zijn en Latour 
de beschuldiging van fetisjisme meermaals heeft weerlegd, 
is het een nogal puntloos punt. Foster gaat immers hele-
maal voorbij aan waar het ANT’ers en, breder, ‘new materi-
alists’ feitelijk om te doen is: een nieuwe definitie te geven 
van samenleven, een die ook plaats inruimt voor dieren of  
dingen. Deze verdere ‘decentrering’ van de mens wordt 
inderdaad mede ingegeven door de ecologische crisis, waar 
in Bad New Days veelzeggend genoeg met geen woord over 
wordt gerept.
 Er is uiteraard nog een andere manier om zich van nieu-
we inzichten af  te schermen: ze botweg negeren. Die loo-
chening treft in Bad New Days in het bijzonder het werk van 
autonome marxisten als Negri & Hardt (Virno wordt wel 
een paar keer in het uitvoerige notenapparaat vermeld) en, 
algemener, van iedereen die bij de kritische analyse van het 
bestaande kapitalisme vertrekt van de notie van commons. 
De diagnose van deze denkers situeert de pijnpunten bij de 
voorwaarden voor commercialisering en commodificatie, 
namelijk de afsluiting en privatisering van ‘het gemeen-
schappelijke’ en van in samenwerking geproduceerde goe-
deren. Deze invalshoek is in Bad New Days volledig afwezig, 
wat des te meer opvalt omdat ‘common(s)’ toch echt wel 
een basisterm is in het huidige artistieke discours (zij het 
misschien meer in de podiumkunsten dan in de beeldende 
kunsten). Daardoor slaat Foster ook enkele keren de plank 
serieus mis in zijn bespreking van meer sociale of  publieks-
gerichte kunstpraktijken in de coda. In deze ‘relationele 
kunst’, zoals Nicolas Bourriaud ze ooit omschreef, wordt 
inderdaad meer dan eens op een irritante manier een soci-
aal simulacrum of  schijngemeenschappelijkheid geënsce-
neerd. Maar evengoed kan deze kunst vraagtekens plaatsen 
bij het ‘normale’ samenzijn van een publiek of  momentaan 
een nieuwe gemeenschappelijkheid creëren zonder ook de 
breuklijnen die daarbinnen bestaan te negeren. Dit soort 
artistieke praktijk is dus behalve kritisch in de regel ook 
affirmatief: de afwijzing van de bestaande, sterk geïndividu-
aliseerde sociabiliteit gaat samen met de productie van een 
andere vorm van samenzijn. Ze wil kortom niet alleen 
bestaande sociale fracturen blootleggen, maar ook – met 
meer of  minder utopische inslag – ándere sociale mogelijk-
heden activeren. Zo’n positief-kritische kunst lijkt voor 
Foster letterlijk ondenkbaar: zijn intellectuele praktijk stoelt 
op een negatieve, bij Hegels dialectiek aansluitende idee van 
kritiek. Rudi Laermans

p Hal Foster, Bad New Days: Art, Criticism, Emergency, ver-
scheen in 2016 bij Verso Books, London/New York. Contact: 
Verso Books, 6 Meard Street, London W1F 0EG 
(020/7437.3546; versobooks.com).
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Nieuwe publicaties
• Liesbeth Decan. Conceptual, Surrealist, Pictorial. 

Photo-based Art in Belgium (1960s – early 1990s). 
Leuven: Leuven University Press, 2016. 280 blz.  
89 afb. ISBN 978-94-6270-077-2

Sinds het begin van de vorige eeuw experimenteerden kunstenaars 
met fotografie. Soms leidde dat tot volwaardige artistieke resulta-
ten (denk aan Man Ray of  El Lissitzky). Het medium werd echter 
pas in de jaren zestig algemeen erkend als een artistieke praktijk, 
dankzij het gebruik van fotografie in pop art, conceptuele kunst en 
land art. Het waren toen vooral Amerikaanse kunstenaars die de 
camera hanteerden, maar ook in België zijn kunstenaars te vinden 
die het fotografische beeld een belangrijke, zoniet exclusieve plaats 
gaven in hun oeuvre. In 1980 schreef  Karel J. Geirlandt in de 
tentoonstellingscatalogus Kunst en Camera / Art et Photographie 
dat het gebruik van de fotografie in de Belgische kunst nog steeds 
terra incognita was. Enkele sporadische essays in tijdschriften of  
kunstenaarsmonografieën uitgezonderd was toen nog geen sys-
tematisch onderzoek gevoerd. Hij roept dan ook op om deze lacu-
ne zo snel mogelijk in te vullen. Na deze oproep heeft het dus nog 
meer dan dertig jaar geduurd vooraleer dit historisch onderzoek 
voor het eerst werd uitgevoerd. De auteur Liesbeth Decan koos 
ervoor om de tien meest representatieve kunstenaars te selecte-
ren en te bespreken. Onder de titel The 1960s: A Pioneering 
Photoconceptualism behandelt ze Marcel Broodthaers, Jacques 
Charlier en Jef  Geys. In het tweede hoofdstuk The 1970s: 
Photoconceptualism’s Heyday komen Jacques Lennep, Jacques 
Lizène, Philippe Van Snick en Danny Matthys aan bod. Ten slotte 
krijgen Jan Vercruysse, Ria Pacquée en Dirk Braeckman een 
plaats in het derde hoofdstuk The 1980s: Towards the Photographic 

Tableau. Voor een boek over fotografie in de kunst zijn de afbeel-
dingen nogal klein. Dikwijls zijn de illustraties als kleine blokjes 
in de tekst geschoven of  krijgen ze een bescheiden plaats in de 
rand van de tekst. Men kan dit jammer vinden, maar hierdoor 
krijgt het boek wel het karakter van een theoretische verhande-
ling. Op het einde duikt plots een katern op met een elftal grote 
afbeeldingen in kleur, wat een beetje ouderwets (of  krenterig?) 
overkomt. Het boek sluit af  met een overzichtelijke tijdbalk, die de 
belangrijkste kunstinstellingen en galeries uit die periode samen-
brengt, en een uitgebreide bibliografie.

• Elizabeth Einberg. William Hogarth. A Complete 
Catalogue of  the Paintings. London: Yale University 
Press, 2016. 432 blz. 510 afb.  
ISBN 978-0300221749

De naam van de Britse schilder William Hogarth (1697-1764) 
doet niet veel belletjes rinkelen. Nochtans was hij bijzonder popu-
lair in de achttiende eeuw en was er zelfs sprake van een ‘Hogart h-
omanie’ die duurde tot halverwege de 19e eeuw. Ondertussen 
vinden velen dat William Hogarth zijn artistiek talent overschat-
te; anderen vinden dan weer dat hij te veel hengelde naar de 
gunst van het publiek. Naast vele portretten schilderde Hogarth 
narratieve taferelen vol humor en sociale satire. Zijn narratieve 
schilderijenreeksen zijn vernieuwend en worden door sommigen 
beschouwd als voorlopers van de hedendaagse strip. De populari-
teit van Hogarth veroorzaakte destijds een grote kopieergolf. De 
anonieme navolgers zijn legio. Pas in 1949 verscheen voor het 
eerst een moderne catalogus van zijn schilderijen, samengesteld 
door Ronald Brymer Beckett. Ondertussen zijn de technische 
hulpmiddelen geëvolueerd en de archieven verder uitgespit. 
Elizabeth Einberg begon meer dan twintig jaar geleden met de 
samenstelling van deze nieuwe catalogus. Het lijvige boek, uitge-

geven in een foedraal, bevat 257 nummers. Van elk werk 
beschreef  Einberg uitgebreid de iconografie. Ze maakt vooral 
duidelijk hoeveel betekenis er zit in de vele details. De auteur hield 
zich strikt aan deze iconografische benadering en kan niet 
betrapt worden op stilistische analyses of  vergelijkingen. Omdat 
de meeste schilderijen zich in musea bevinden, is deze catalogue 
raisonné veeleer bestemd voor gespecialiseerde bibliotheken, 
onderzoekers en kunstwetenschappers dan voor de kunstmarkt. 
De vele grote afbeeldingen, afgewisseld met beelden van details, 
laten een groter publiek toe om het oeuvre te ontdekken. Het is 
vooral dit soort wetenschappelijke boekwerken dat de discussie 
over het ‘verdwijnen’ van het boek in het digitale tijdperk overbo-
dig maakt. Opvallend is dat bijna alle schilderijen zich in Britse of  
Amerikaanse musea bevinden. Het Louvre en de Alte Pinakothek 
in München bezitten elk één werk van William Hogarth. Ook een 
handvol kleinere buitenlandse musea bezit een werk, waaronder 
het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

• Gerhard Theewen (red.). Salon. Köln: Salon Verlag, 
2016. ISBN 978-3-89770-342-7

Tussen 1977 en 1982 verschenen elf  afleveringen van het tijd-
schrift Salon, dat uitsluitend visuele bijdrages bevatte van beken-
de en minder bekende kunstenaars. Hans Peter Feldmann leverde 
telkens het beeld voor de cover. Nu, bijna veertig jaar later, beslis-
te de uitgever Gerhard Theewen om het tijdschrift nieuw leven in 
te blazen. De vormgeving is vernieuwd, maar herkenbaar. Het 
beeld op de cover wordt nu geleverd door de Duitse kunstenaar 
Peter Piller. Ondertussen verschenen drie nummers met bijdrages 
van onder anderen Manor Grunewald, Klaus Rinke, Johannes 
Wohnseifer, Peter Buggenhout, Mark Dion en Walter Dahn. Het 
tijdschrift bevat nooit teksten of  essays en de kunstenaars wor-
den alfabetisch gepresenteerd in zwart-wit. Salon heeft bovendien 
enige verzamelwaarde doordat het vooral werken bevat die exclu-
sief  voor het tijdschrift zijn gemaakt.

  Samenstelling: Marc Goethals

       galerie TRANSIT                10.03 - 16.04.2017  

     & ook van 17.04 tot 21.05, enkel na afspraak

 Johan Creten [België]

 Yazan Khalili [Palestina]

 Anna Zvyagintseva [Oekraïne]

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 afspraakD

us
ty

 G
la

ss
es

 k
ad

er
t 

in
 h

et
 s

ta
ds

fe
st

iv
al

 O
P.

R
EC

H
T.

M
EC

H
EL

EN

Dusty Glasses

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

291 a long long Road bart lodewijks 32 p 19,5 x 26,5 cm €  3,00 isbn 9789491843877 2017

290 motion Karel martens 304 p 21 x 29,7 cm € 30,00 isbn 9789491843853 2017

289 concrete islands Douglas Fogle, Hanneke skerath (curators) 80 p 14,8 x 21 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 Kasper andreasen, louis lüthi 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 € 38,00 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

279 Falaise misha de Ridder 52 p 30 x 36 cm € 40,00 isbn 9789491843723 2016
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SINGEL 100
Singel 100,  1015 AD Amsterdam
vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14:00 - 17:00 uur en op afspraak 
e-mail    galerie@artxs.nl

Hervé Martijn   
“Kwetsbare portretten”
4 maart - 2 april 2017 

Alberto Carrera Blecua
“Goya” 
8 april - 30 april 2017www.artxs.nl
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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
❑ Rose Moens [tot 23/4]  
❑ Hans Temmerman [tot 23/4]

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Remainders. Site-specifieke 
interventies in het gebouw’ [tot 30/6]  
❑ ‘Murmur’ – Tim Bruniges, Christoph De 
Boeck, Luke Fowler, Luca Frei, Francesca 
Grilli, Amalia Pica, Imogen Stidworthy, 
Richard T. Walker [8/4 tot 2/7]

Antwerpen

(re)D.
Mechelsesteenweg 4 – 0478 25 80 44 
do-za 14-18u
❑ ‘Unapologetic’ – Damien De Lepeleire 
[tot 22/4] ❑ ‘A Forest Bathing’ – Jean-
Marie Bytebier [7/5 tot 10/6]

11 Kunstenaars Tegen De Muur
Antwerpse binnenstad 
❑ Denie Put, Dennis Tyfus, Fred 
Bervoets, Guillaume Bijl, Guy Rombouts, 
Lieven Segers, Luc Tuymans, Michèle 
Matyn, Nadia Naveau, Nick Andrews, Nel 
Aerts [tot 1/7]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Never The Same Face Thrice’ – Tom 
Volkaert [6/4 tot 13/5]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Find myself a city to live in’ – De 
Smet Vermeulen architecten [tot 11/6] 
❑ ‘Het Architectuurkabinet – Micro-
kosmos’ [tot 11/6] ❑ ‘BWMSTR Label 
– Een nieuwe kijk op afval’ [tot 11/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Set of pleasures’ – Delphine 
Deguislage [18/3 tot 30/4]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Selleslags pakt uit’ [tot 22/6] 
❑ ‘Braakland, Jonge Belgische 
fotografie’ [tot 4/6] 
❑ ‘Gathered Leaves’ – Alec Soth [tot 4/6]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u, di-do: op afspraak
❑ ‘resonance room 1 – io sono eterna 
gioia’ – Francesco Russo [tot 22/4]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Obstacles’ – Marie Cloquet [tot 30/4]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘De wroetelkamer van de kleine 
laborant’ – Pjeroo Roobjee [19/3 tot 7/5] 
❑ ‘Permanente vertoning van de film 
‘Goedjongstige demonen’ van Minske van 
Wijk’ [19/3 tot 7/5]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 
gsm: 0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ Jürgen Brodwolf [tot 14/5]
❑ ‘ik’ [tot 14/5]

Galerie Verbeeck-Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai 
(0)0475 342 388 – (0)3 231 36 85 
vr-zo 13-8u
❑ ‘The fool and the swindler’ – Hans Van 
Der ham [17/3 tot 9/4] 
❑ Jan Marstboom [14/4 tot 14/5]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Halfs – om heels’ – Rein Dufait [tot 
25/3] ❑ ‘Live or Die’ – Philippe Vandenberg 
& Bruce Nauman [30/3 tot 21/5]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Vulnerable Dimensions II’ – Sofie 
Middernacht / Maarten Alexander [tot 
25/3]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Installatie’ – Philippe Van Wolputte 
[5/5 tot 2/7]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘inbox: Els Vanden Meersch’ [tot 2/4] 
❑ ‘inbox: Futurefarmers’ [5/4 tot 9/4] 
❑ ‘inbox: Maen Florin’ [14/4 tot 7/5] 
❑ ‘Een tijdelijk toekomsteninstituut’ 
– Michel Auder, Kasper Bosmans, Jean 
Katambayi, Simryn Gill, Nina Roos… 
[28/4 tot 17/9] 
❑ ‘inbox: Bart Van Dijck’ [12/5 tot 4/6] 
❑ ‘Lodgers #10 Jubilee’ [13/5 tot 23/7]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
maart: 10-17u, april: 10-19u, mei: 
10-20u
❑ ‘Project pour un jardin’ – Roman 
Signer [tot 2/4]

Pedrami Gallery
Verbindingsdok – Westkaai 10 
0488 49 96 68 
wo-zo 13-17u
❑ Gil & Moti [23/3 tot 7/5]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Color and notes’ – Ronald Gestels 
[17/3 tot 21/5]

Tommy Simoens
Waalsekaai 31 – 03 345 06 01 
wo-za 13-17u 
❑ ‘Never with a Bare Face’ – Timothy 
Segers [31/3 tot 13/5]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘Menig mening mengt zich melig in de 
menigte, tussen hoed en schoen’ – Vaast 
Colson [tot 1/4]

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 16-22 – 03 248 19 21 
❑ ‘Moderne meesters / Werk op papier /
Design + XX – Veiling: 20, 21, 22, 23 
maart’ – Paul Joostens, Dan Van 
Severen, Philippe Van Snick, 
Spillemaeckers-portfolio, Dirk 
Braeckman… [tot 19/3]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Off Road’ – Anna Maria Maiolino, 
Michael Dean, Philip Metten, Paloma 
Bosquê… [tot 29/4]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u (of op afspraak)
❑ Elke Van Kerckvoorde [26/3 tot 29/4]

Brugge

Black Swan Gallery
Langerei 24 – 0485 37 35 85 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Transruptie’ – Fia Cielen, Femmy 
Otten, Kostas Synodis, Thomas 
Vandenberghe, Jan Van Oost [tot 2/4]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art 
Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Verena von 
Lichtenberg/Jules Boulez [tot 16/4]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie & recent werk’ 
– Willy De Sauter [tot 3/9] 
❑ ‘Haute Lecture by Colard Mansion. 
Vernieuwing van tekst en beeld in 
middeleeuws Brugge’ [tot 3/6]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u, laatste wo/maand 11-21u
❑ ‘Four Directions of Heaven’ – Alexis 
Destoop [tot 30/4] ❑ ‘Step Up! Belgian 
Dance and Performance on Camera 
1970-2000 – Chapter 2’ [tot 19/3] 
❑ ‘Breaking Rainbows’ – Orla Barry 
[29/3 tot 30/4] ❑ ‘Evidence’ – Roy 
Villevoye & Jan Dietvorst [14/5 tot 16/7] 
❑ ‘Step Up! – Belgian Dance and 
Performance on Camera 1970-2000 
– Chapter 3’ [14/5 tot 16/7]

Art & Design Atomium Museum 
(ADAM)
Belgiëplein 1 – 02 669 49 29 
wo-ma 10-18u (gesloten op dinsdag)
❑ ‘The Bauhaus #itsalldesign – Vitra 
Design Museum’ [tot 11/6]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-za 12-22u
❑ ‘The understanding of nonsense’ – 
Feiko Beckers [tot 8/4] 
❑ ‘Mural’ – Michael Van den Abeele [tot 
8/4]

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 
2/4] ❑ ‘Denkbeeldige grenzen – Curator: 
Louma Salamé’ – Walter Leblanc, 
Jorinde Voigt, Mona Hatoum, Francis 
Alÿs, Grayson Perry… [tot 30/4]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12] ❑ ‘I Loved my 
Wife’ – Dieter De Lathauwer [tot 2/4] 
❑ ‘Higher Ground’ – Carl De Keyzer [tot 
30/4]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Henry van de Velde Awards 2016’ [tot 
19/3] ❑ Omar Ba [tot 30/4] 
❑ ‘Malta. Land of Sea’ [tot 28/5] 
❑ ‘Time in Motion’ – Pol Bury 
(1922-2005) [tot 4/6] 
❑ ‘BelgianArtPrize 2017’ – Edith 
Dekyndt, Simona Denicolai & Ivo 
Provoost, Otobong Nkanga, Maarten 
Vanden Eynde [17/3 tot 28/5] 

❑ ‘Theater van de leegte’ – Yves Klein 
[29/3 tot 20/8] 
❑ ‘Silent Stories’ – Jan Lauwers & 
special guest: Dirk Braeckman [1/4 tot 
25/6]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘Notes on our equilibrium’ – Adrien 
Tirtiaux, Nicolas Lamas, Edith Dekyndt, 
Maarten Vanden Eynde, Richard Long… 
[19/4 tot 24/6]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘BXL Universel’ – GAL, Christoph 
Fink, Charlemagne Palestine, Elvis 
Pompilio, Franky D.C, Ana Torfs… [tot 
26/3] ❑ ‘Toujours bruxellois’ – 
Benoit+Bo [tot 26/3] ❑ Jean Lain [tot 
26/3] ❑ ‘Où sont les sons ? Where Are 
Sounds? Curated by Nicole Gingras, 
invited by Overtoon’ – Bernhard Leitner, 
Martin Tétreault, Rolf Julius, dieb13, 
Aernoudt Jacobs, Christophe De Boeck… 
[20/4 tot 10/9]

Centre d’art Hangar H18
Kastelijnsplein 18 – 02 538 00 85 
di-za 12-18u
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2016’ – Kader 
Attia, Yto Barrada, Ulla von 
Brandenburg, Barthélémy Toguo [20/4 
tot 8/7]

CIVA – Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Art Nouveau ? Art Deco ?’ [24/3 tot 
28/5]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20 
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u
❑ ‘Muss es sein? Es muss sein!’ – 
Francois Goffin [29/3tot 28/5] 
❑ ‘Coupe sombre’ – Louise Narbo [29/3 
tot 28/5]

De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02 512 34 25 
di-zo 12-18u
❑ ‘Kattenmuseum – privécollectie 
Françoise Baronian’ – Haim Steinbach, 
David Shrigley, Paul Joostens, Chris 
Marker, Ivo Provoost & Simona 
Denicolai, Michel Auder… [tot 26/3]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ Monika Stricker [tot 26/3] 
❑ Cameron Rowland [15/4 tot 14/5]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘The Flying Carpet’ – Cesare Fabbri 
[tot 26/3] ❑ ‘Sand Castle’ – Vincent 
Beeckmans [20/4 tot 25/6]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Ian Wallace [tot 6/5]

Galerie Jan Mot
Kleine Zavel 10 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘Without an Ending There is no 
Beginning’ – Francis Alÿs [17/3 tot 22/4]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Someone Has Left Her Marks’ – Bas 
van den Hurk [18/3 tot 6/5] 
❑ ‘Window Project #8: Measuring 
Infinity’ – Zarah Hussain invited by Stef 
Van Bellingen [18/3 tot 6/5]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70 
di-za 11-18u30
❑ ‘ Some Arguments Later’ – Messidor 
[tot 19/3] 
❑ ‘SYNC!’ – Adrien Tirtiaux, VOID, 
Overtoon, Enough Room for Space, Clovis 
XV, Postindustrial Animism… [31/3 tot 
11/6]

Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles
Livornostraat 38 
ma-vr 9u30-13u, 14-17u
❑ ‘RADIEUSE, capitolo 98’ – Cristian 
Chironi, Elena Mazzi, Serena Vestrucci, 
Void… [17/3 tot 26/4]

Komplot
Vorstse Steenweg 90 – 0488 07 38 63 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ Birde Vanheerswynghels [19/3 tot 
14/4] 
❑ ‘Like An Intruder, The Speaker 
Removes His Cap, Walking In The Air 
With His Hands On The Ground, 
Breathing Without Returns, mixed media’ 
– Jo-ey Tang [22/4 tot 13/5]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020] 
❑ ‘From Scene to Scene’ – Angel 
Vergara [tot 2/7] 
❑ ‘De jaren 60’ – Pierre Lahaut [tot 2/7] 
❑ Rik Wouters (1882-1916) [tot 2/7]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 13-19u
❑ ‘From some paintings (curated by Luca 
Lo Pinto)’ – Nathalie Du Pasquier [tot 
22/4]

Maison Grégoire
Dieweg 292 – 02 372.05.38 
za 14-18u
❑ ‘La Nature des choses’ – David de 
Tscharner [30/3 tot 18/6]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Great plans, random ideas’ – Leon 
Vranken [tot 25/3]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ Jean Boghossian [tot 14/5] ❑ ‘Never 
give up’ – Delphine Boël [tot 14/5] ❑ 
‘Clair-obscur’ – Pierre & Gilles [tot 14/5]

NICC Vitrine
rue Lambert Crickx 1 – 0485 24 40 31 
24 uur op 7 dagen zichtbare vitrine
❑ ‘Outhouse Portal’ – Shana Moulton 
[tot 2/4]

Société
106 Rue Vanderstichelen – 02 219 65 55 
do-zo 11-19u
❑ ‘Modus Operandi’ – John Cage, Peter 
Beyls, Hanne Darboven, Claude Rutault, 
LAb[au], Walter De Maria, Manfred 
Mohr… [15/4 tot 15/6]

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] ❑ ‘Many suns and worlds’ – 
Tomás Saraceno [tot 28/10] 
❑ ‘Michael’ – Adel Abidin [tot 15/4]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 11-21u
❑ ‘The Age of Entitlement, or Affordable 
Tooth Extraction’ – Sven ‘t Jolle [tot 
19/3] ❑ Duncan Campbell [tot 26/3] 
❑ ‘Het afwezige museum. Blauwdruk 
voor een museum voor hedendaagse 
kunst voor de Europese hoofdstad’ – Isa 
Genzken, Walter Swennen, Rosemarie 
Trockel, stanley brouwn, Jo Baer, Martin 
Kippenberger, Lili Reynaud-Dewar, 
Marcel Broodthaers… [20/4 tot 13/8]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Living Room’ – Antony Gormley [tot 
13/4] ❑ Michel François [17/3 tot 6/5]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
di-zo 11-19u
❑ Marthe Wéry (1930-2005) [tot 23/7]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Borinage, 1959’ – Jeanloup Sieff [tot 
7/5] ❑ ‘Galerie du Soir: Horsehead 
Nebula’ – Matthieu Litt [tot 7/5] ❑ ‘Boîte 
Noire: Scrublands’ – Antoine Bruy [tot 
7/5] ❑ ‘Les années lumière’ – Jeanloup 
Sieff [tot 7/5] ❑ ‘Exchanging looks ‘ – 
Wim De Schamphelaere [tot 7/5]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09 381 96 70 
di-vr 14-17u30, za-zo 10-12, 14-17u
❑ ‘75 jaar museum in Deinze’ [tot 23/4] 
❑ ‘Vogels in de kunst’ – Edgard Gevaert / 
Claus, Boulenger, Raveel [tot 9/4]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
wo-zo 10-17u, zomer 10-18u
❑ ‘Winter Harvest’ – Ana Prvacki, Naama 
Tsabar, Joris Van de Moortel, Andy 
Wauman [tot 9/4] ❑ ‘Ornament for 
Indifferent Architecture’ – Kamrooz Aram 
[tot 9/4] ❑ Karla Black [23/4 tot 18/6]

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] 
❑ Luc Peire (1916-1994) [tot 14/5]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Suburban Bubble – Zoned for 
Monoculture’ – Christoph Gielen [tot 
23/4] ❑ ‘Ressentiment – Kulturen des 
Dissens’ – Andy Hope 1930, Tímea Anita 
Oravecz, Dear Hunter, Thomas Zipp, Alina 
Schmuch und Franca Scholz… [tot 23/4]

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA-kunstsalon’ – Henri De 
Braekeleer, Auguste Rodin, Alfred 
Stevens, Jan Stobbaerts… [tot 31/10] 
❑ ‘Kairos Castle. De kunst van het juiste 
ogenblik’ – Nicolas de Staël, Antony 
Gormley, Rebecca Horn, David Claerbout, 
Pipilotti Rist… [1/4 tot 18/6]

Genk

C-mine
C-mine 10/1 – 089 65 44 90 
ma 13-17u, di-zo 10-17u
❑ ‘The World of Charles and Ray Eames’ 
[tot 28/5]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Oer. De Wortels van Vlaanderen’ – Claus, 
Van de Woestyne, Minne, Van den Berghe, 
De Smet… [ 15/3 tot 6/8]

Convent
Tennisbaanstraat 74 – 0498 88 81 81 / 
0494 07 56 60 
do 18-22u, za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘#1.3 Ways To Tie Your Shoes’ – 
Ciprian Muresan [tot 26/3]

Croxhapox
Zilverhof 34 – 0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Neel De Bruycker & Guus Van der Velden 
[26/3 tot 16/4] ❑ Geert Marijnissen & 
Klaas Vanhee [30/4 tot 21/5]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ ‘De ultieme landschappen’ – Patrick 
Conrad [tot 26/3] ❑ ‘Phaedo’ – Emerald 
Rose Whipple [2/4 tot 7/5] 
❑ Dolores Bouckaert [14/5 tot 18/6]

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 1/1/2018]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Drawing in the Dark’ – Shilpa Gupta [tot 
16/4] ❑ ‘Show Me Your Archive and I Will 
Tell You Who is in Power’ [29/4 tot 16/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Johan De Wit [19/3 tot 30/4]

Kunstboekenbeurs
Jan Hoetplein – willem.drijvers@gmail.com 
9-18u
❑ ‘17e Kunstboekenbeurs Gent’ [23/4 tot 
23/4]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12/2020] ❑ ‘Verborgen Werelden 
– Permanente collectie’ [tot 30/12/2020] 
❑ ‘Een andere wereld. Laboratorium van 
waan en fantasie’ – J.J. Grandville, 
Gustav Mesmer, Gerard Heymans, Jean 
Perdrizet, Mathew Kneebone [tot 28/5]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules 
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer, 
George Grosz… [tot 1/7] ❑ ‘Restauratie 
Lam Gods’ [tot 31/12/2020] 
❑ ‘Metafloristiek’ – Gerda Steiner en Jörg 
Lenzlinger [tot 22/10] ❑ ‘Eyewitness’ – 
Francisco Goya / Farideh Lashai [tot 7/5]
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SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘GAGARIN the Artists in their Own 
Words. 2000-2016 – The String 
Traveller’ – Anthony McCall, Rosa Barba, 
Amalia Pica, Marcel Duchamp, Leonor 
Antunes… [tot 16/4] 
❑ ‘Metamorphosis’ – James Welling [tot 
16/4] 
❑ ‘Idiosyncratische Machine’ – Kristof 
Van Gestel [tot 14/5] 
❑ ‘Neverending Paradox. Philosophical 
Ensembles of the late 1980s’ – Anna 
Oppermann [tot 4/6] 
❑ ‘To be determined. According to the 
situation’ – Dirk Zoete [tot 4/6] 
❑ Kader Attia [31/3 tot 1/10] 
❑ Christoph Büchel [13/5 tot 27/8] 
❑ ‘Collectieonderzoek IV / Karel 
Geirlandt en de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst / De 
pioniersjaren’ [13/5 tot 27/8]

Stadsmuseum Gent – STAM
Godshuizenlaan 2 – 09/269.87.90 
9-17u, wo gesloten
❑ ‘city of tomorrow: a glimpse of where 
we’re going’ – Adrien Tirtiaux, Luc Deleu, 
Stijn Dickel, Peter Vermeersch, Mira 
Sanders & Cédric Noël… [tot 7/5] 
❑ ‘Draken’ [tot 28/5]

Hasselt

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011 22 53 21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Het Kabinet: Tom Volkaert’ [tot 14/5] 
❑ ‘Onder ons’ – Monica Bonvicini, 
Marina Pinsky, Raffaella Crispino, 
Gerard Herman, Olivier Goethals, Jef 
Geys… [tot 14/5]

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ Elise Berkvens [tot 2/4] 
❑ Benoit De Freine [tot 2/4] 
❑ Yves Velter [tot 2/4]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ ‘Like the deserts miss the rain’ – Beny 
Wagner [tot 31/3] 
❑ ‘The plastic number’ – Ben Van den 
Berghe & Alexey Shlyk [27/4 tot 30/6]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’Eloge de l’Heure 1550-2015. Six 
siècles d’affichage de l’heure’ [tot 30/4]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Sites of Technology (1989-91)’ – 
Lewis Baltz [tot 21/5] 
❑ LaToya Ruby Frazier [tot 21/5]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 
0471 21 63 88 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘ Lignes de conduite’ – Elise 
Delbrassinne [18/3 tot 23/4]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo, 1 april tot 30 sept: 10-12u30 / 
13u30-18u – 1 okt tot 31 maart: 
10-12u30 / 13u30-17u30
❑ ‘Permeke in laagjes’ [tot 21/3] 
❑ ‘Het landschap door Permeke en zijn 
tijdgenoten’ – Jean Brusselmans, Valerius 
De Saedeleer, Léon Spilliaert, Gustave 
De Smet, Fritz Van den Berghe… [tot 
28/5]

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… [tot 
30/4] 
❑ ‘Tentoonstelling Jan Cremer’ [tot 
30/4]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03 789 22 07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Itineris magna’ – Oey Tjeng Sit, 
Willem Buijs, Wim Taciturn, Ossip, Mandy 
den Elzen, Jeroen van Loon, Zoro Feigl, 
Theo Jansen [tot 2/4]

Knokke

Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236 
wo-ma 11-18u
❑ Lode Laperre [tot 17/4]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50 
vr, ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ Willy De Sauter [25/3 tot 1/5]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Encore sous pression … Atelier 
Michael Woolworth, Paris’ – Jim Dine, 
Günther Förg, Bertrand Lavier, A.R. 
Penck… [tot 7/5]

Leuven

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
di-vr 18-22u, za-zo 14-18u
❑ ‘Maybe this act, this work, this thing’ 
– Joachim Koester [30/3 tot 28/5] 
❑ ‘What remains is future – een 
installatie over het werk van Marc 
Vanrunxt’ – David Bergé 
[18/4 tot 23/4]

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]

Mechelen

Contour – Biënnale voor Bewegend 
Beeld
www.contour8.be – 015.33.08.01 
ma-di, do-vr 9-17u, za-zo 10-18u 
(gesloten op woensdag)
❑ ‘Contour Biennale 8 – Polyphonic 
Worlds: Justice as Medium’ – Eric 
Baudelaire, Trevor Paglen, Ana Torfs, 
Susanne M. Winterling, Agency… [tot 
21/5]

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 10-18u
❑ ‘Copy Construct – curated by Kasper 
Andreasen’ – Mitja Tušek, Anne-Mie van 
Kerckhoven (Club Moral), Vincent 
Geyskens & Jan Op de Beeck, Stephanie 
Kiwitt, Henri Jacobs, Willem Oorebeek… 
[24/3 tot 4/6] 
❑ ‘Bright – Een internationale en 
collectieve totaalinstallatie op initiatief 
van Samuel Vanderveken’ – Stephan 
Jäschke, Warre Mulder, Sofie Ramos, 
Bonno Van Doorn, Arthur Stokvis [25/3 
tot 4/6]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
ma-di, do-vr 9-17u, za-zo 10-18u
❑ ‘Contour 8’ [tot 21/5]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015 336 336 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Dusty Glasses’ – Yazan Khalili & Anna 
Zvyagintseva [tot 16/4]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #7: What is behind that 
curtain’ – Dries Segers [tot 31/3] 
❑ ‘kunstINgang #8’ – Ria Pacquée [18/4 
tot 30/6]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Vices et Vertus’ – Rops – Ensor [tot 
21/5]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18 
di-zo 10-18u
❑ ‘ETA (Estimated Time of Arrival)’ – 
Karl Philips [tot 2/4] 
❑ ‘Frans Masereel en hedendaagse 
kunst: verzet in beelden’ – William 
Kentridge, Slavs and Tatars, Kerry James 
Marshall, Anton Kannemeyer, Dan 
Perjovschi… [1/4 tot 3/9] 
❑ ‘Discuter la Peinture’ – Nikolaas 
Demoen [15/4 tot 6/8] 
❑ ‘Atchilihtallah – over de transformatie 
van objecten ‘ – Eric van Hove [15/4 tot 
27/8]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Sense of Failure’ – Enrique Marty 
[29/3 tot 21/5] 
❑ ‘Le Royaume Part. VI – Nous n’avons 
pas fini de nous parler d’amour’ – 
Benjamin Moravec [29/3 tot 21/5] 
❑ ‘Collector’s Room # 15 : A Show, 
Inside Out (Buitensculpturen / Outdoor 
sculptures)’ [29/3 tot 21/5]

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
Emile Verhaerenstraat 71 
052 33 08 05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u / juli-augustus di-zo 11-18u
❑ ‘Onbekende schatten’ – Julien Van 
Santen, Frans Masereel, George Minne, 
Théo Van Rysselberghe, Chantal 
Nemery… [tot 11/6]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Layer upon layer’ – Denmark / 
Anne- Marie Klenes [tot 17/4]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘Running With Light’ – Lore 
Vanelslande [tot 14/12] 
❑ ‘Europaria’ – Christoph Fink [tot 31/12] 
❑ ‘De Wand: Abdalla Omari’ [tot 8/10] 
❑ ‘Bohemian Grove’ – John Knight [24/3 
tot 21/5]

Tournai

Musée des Beaux-Arts de Tournai
Enclos Saint-Martin – 069 33 24 31 
ma, wo-za 9u30-12u / 14-17u, zo 14-17u 
(di gesloten)
❑ ‘Dalí – Pitxot. Une amitié au coeur du 
surréalisme’ – Giorgio de Chiroco, Arnold 
Böcklin, Caspar David Friedrich, 
Giuseppe Arcimboldo, Georges Seurat… 
[tot 16/4]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Het Wilde Westen. Van Bufallo Bill 
tot Bobbejaan. Hedendaagse kunst in 
confrontatie met Westernobjecten en 
artefacten’ – Edgard Tytgat, Camiel 
Van Breedam, Pjeroo Roobjee, 
Malcolm Morley, Martha Colburn, 
Nadia Naveau, Guillaume Bijl… [tot 14/5]

Galerie Nagel Draxler
Weydingerstr. 2/4 - Kabinett: 
Rosa-Luxemburg-Straße 33 – 0221 
2570591 
di-vr 11-19u, za 11-18u
❑ Guy Mees [tot 15/4] 
❑ ‘Nagel Draxler Kabinett: Joëlle 
Tuerlinckx’ [tot 15/4]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39 78 34 11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘The Probable Trust Registry: The 
Rules of the Game’ – Adrian Piper [tot 
3/9] ❑ ‘Moving is in every direction. 
Environments – Installations – Narrative 
Spaces’ [17/3 tot 17/9] ❑ Rudolf Belling 
(1886–1972) [8/4 tot 17/9] ❑ ‘Sublunar 
Interference’ – Raimund Kummer [27/4 
tot 6/8]

Haus am Waldsee – Internationale 
Kunst in Berlin
Argentinische Allee 30 – 030 801 89 35 
di-zo 11-18u
❑ ‘Missing: Der Turm der blauen Pferde 
by Franz Marc (1913)’ – Martin Assig, 
Marcel van Eeden, Rémy Markowitsch, 
Tobias Rehberger, Birgit Brenner, 
Johanna Diehl… [tot 5/6]

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
Am Sudhaus 2 – 030 832 15 91 20 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Olympia’ – David Claerbout [tot 28/5] 
❑ ‘Today’s Avant-Garde as Tomorrow’s 
Salon Art?’ – Wolfgang Müller, Grace 
Jones/Nick Hooker, Akane Kimbara, 
Andy Warhol/Susan Sontag, Lena 
Braun… [2/4 tot 6/8] ❑ ‘First Things 
First’ – Shirana Shahbazi [2/4 tot 6/8]

Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Alchemy. The Great Art’ – Fischli/
Weiss, Rudolf Steiner, Yves Klein, Joseph 
Beuys, Jeff Koons, Natascha 
Sonnenschein… [6/4 tot 23/7]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u, do 11-21u
❑ Hanne Lippard [tot 9/4] 
❑ ‘Prospectus: A Year with Will Holder’ 
[tot 23/12] ❑ Ian Wilson [tot 14/5] 
❑ Paul Elliman [tot 14/5] 
❑ Adam Pendleton [tot 14/5]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Architect, Artist, Visionary’ – Friedrich 
Kiesler (1890-1965) [tot 11/6] ❑ ‘Enjoy 
Your Life!’ – Juergen Teller [20/3 tot 
3/7] ❑ ‘The Luther Effect. Protestantism 
– 500 Years in the World’ [12/4 tot 5/11]

Museum Berggruen
Schloßstraße 1 – 030 266 42 42 42 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Confrontation’ – George Condo [tot 
1/5]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 11-19u, do 11-20u
❑ ‘Watching You, Watching Me: A 
Photographic Response to Surveillance’ 
[tot 2/7] ❑ ‘The Field Has Eyes. Images 
of the Surveillant Gaze’ [tot 2/7] 
❑ ‘Picture(s) Now: Constructions of 
Temporality since Social Media’ – 
Alexandra Heide, Tobias Hübel, Daniel 
Neubacher, Martin Petersen, Norman 
Sandler, Yanai Toister [tot 2/4]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Hours and Hours of Inactivity’ – Diana 
Artus, Olga Balema, Roman Schramm, 
Christine Sun Kim, Heidi Sill… [tot 
30/4] ❑ ‘An Unforeseen Situation’ – Bani 
Abidi [tot 30/4]

Sammlung Scharf-Gerstenberg
Schloßstraße 70 
di-wo,vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Surreale Sachlichkeit. Werke der 
1920er- und 1930er-Jahre aus der 
Nationalgalerie’ [tot 23/4]

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
Christinenstraße 18a – 030 43 73 90 90 
ma-vr 14-19u, za-zo 13-17u
❑ ‘Berlin Projects. Architectural 
Drawings 1920–1990’ – Hans Scharoun, 
Zaha Hadid, Helmut Jacoby, Christo, 
Bernard Tschumi, Gottfried Böhm… [tot 
25/6]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06 
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ZAO/standardarchitecture [tot 17/4] 
❑ ‘Drawing in the Dark’ – Shilpa Gupta 
[29/4 tot 16/7] 
❑ ‘WYHIWYG / What You Hear Is What 
You Get’ [29/4 tot 16/7]

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u, zo 
11-18u
❑ ‘Partners in Design – Bauhaus-
Pioniere in Amerika’ – Alfred H. Barr Jr. 
and Philip Johnson [25/3 tot 23/7]

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]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36 
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ Amanda Ross-Ho [tot 2/4] 
❑ Nick Relph [25/4 tot 25/6]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228 91 71 200 
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘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… [tot 26/3] ❑ ‘Art and 
capitalism from 1967 to 2017’ – 
Katharina Sieverding [tot 16/7] 
❑ ‘Comics! Mangas! Graphic Novels!’ 
[7/5 tot 10/9]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘Videonale.16 Festivalfor Video and 
Time-Based Arts’ [tot 2/4] 
❑ Lundahl & Seitl [tot 28/5]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Sibylle Springer [18/3 tot 30/4]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24 
wo-zo 10-18u, di 10-21u
❑ ‘In the Name of the Lily: French 
Printmaking in the Age of Louis XIV’ 
[tot 28/5] ❑ ‘Auguste Rodin. 
Masterpieces on the 100th Anniversary 
of the Artist’s Death’ [tot 3/9] 
❑ ‘Franz Radziwill and Bremen’ [22/3 
tot 9/7] 
❑ ‘Auto Vision: Media Art from Nam 
June Paik to Pipilotti Rist’ [8/4 tot 3/9]

Brühl

Max Ernst Museum
Comesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 1  
022 32 57 93 0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Jürgen Klauke -Selbstgespräche / 
Zeichnungen 1970 – 2016’ [26/3 tot 
16/7]

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 6/8]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203 3019 48 11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ David Schnell [tot 18/6]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Unsere Werte? Provenienzforschung 
im Dialog: Leopold-Hoesch-Museum und 
Wallraf-Richartz-Museum’ [tot 19/3] 
❑ ‘Horizonte – Hubertus Schoeller 
Stiftung’ – Klaus Staudt [tot 19/3] 
❑ ‘Niki de Saint Phalle und das Theater 
– At Last I Found the Treasure’ [2/4 tot 
2/7]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Der böse Blick’ – Otto Dix 
(1891-1969) [tot 14/5]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Marchel Broodthaers (1924-1976) 
[tot 11/6]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Metamorphosis’ – Habima Fuchs, 
Thomas Helbig, Renaud Jerez, Kris 
Lemsalu, Mary-Audrey Ramirez [tot 
27/5]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b  
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Tremors’ – Malte Bruns [tot 11/6]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Wirtschaftswerte / Museumswerte’ – 
Joseph Beuys, Jef Geys, Hanne Dar boven, 
Nam June Paik, Imi Knoebel, Di eter 
Roth… [8/4 tot 18/6]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ ‘Schaufenster: The Young Girl Reading 
Group’ [tot 9/4] 
❑ Alicia Frankovich [tot 9/4]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Ehrenhof Preis 2016’ – Ulrike 
Schulze [tot 16/4] ❑ ‘Spot on: Abraham 
Mignon (1640-1679) / Stillleben des 17. 
bis 20. Jahrhunderts aus der Sammlung’ 
[tot 30/4] ❑ ‘Idea et inventio. 
Italienische Zeichnungen des 15. und 16. 
Jahrhunderts’ [24/3 tot 18/6] 
❑ ‘Cranach. Meister – Marke – Moderne’ 
[8/4 tot 30/7] ❑ ‘Beauty is a rare thing. 
Kunst im Gleichgewicht von Buchheister 
bis Serra’ [14/4 tot 30/7]

Essen

Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, 
za-zo 10-18u
❑ ‘My Gleaming Soul’ – Eliza Douglas 
[tot 2/4] ❑ Maria Lassnig [tot 21/5] 
❑ ‘Die Editionen’ – Gerhard Richter [7/4 
tot 30/7]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
di 11-20u, wo-zo 11-18u
❑ ‘Malerei 1946-1957, eine Werkschau’ 
– Allan Kaprow [19/3 tot 28/5] 
❑ ‘Stories in Your Mind’ – Natalie Czech, 
Jonas Dahlberg, Christian Jankowski, 
Sven Johne, Katrina Palmer, Maximilian 
Schmoetzer [19/3 tot 28/5]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘DAM Award for Architecture in 
Germany 2016 – The 24 best buildings 
in\from Germany’ [tot 30/4] 
❑ ‘Making Heimat. Germany, Arrival 
Country’ [tot 10/9] ❑ ‘Stages, banks, 
hangars. Frankfurt Projects by Otto Apel\
ABB’ [18/3 tot 14/5]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘25 Years MMK Museum für Moderne 
Kunst. New Collection Presentation’ [tot 
30/4] ❑ ‘Corpsing’ – Ed Atkins [tot 14/5] 
❑ ‘Tomorrow must not be like yesterday’ 
– Claudia Andujar [tot 25/6] 
❑ ‘Primary Structures. Masterworks of 
Minimal Art’ [tot 13/8]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Deathstar’ – Marina Rosenfeld [tot 
16/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ ‘The Treachery of Images’ – René 
Magritte [tot 5/6] ❑ Richard Gerstl 
(1883–1908) [tot 14/5] 
❑ Lena Henke [28/4 tot 30/7]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234 
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Battle of the Sexes: Franz von Stuck 
to Frida Kahlo’ [tot 19/3] ❑ ‘Into the 
third dimension – Spatial Concepts on 
Paper from the Bauhaus to the Present’ 
[tot 14/5] ❑ ‘Photographs Become 
Pictures’ – Thomas Ruff, Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas 
Ruff… [27/4 tot 13/8]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ ‘Site Visit’ – Our Playground, Susanne 
M. Winterling, Dominik Sittig, Harm van 
den Dorpel, Angela Jerardi und Antonia 
Lotz… [24/3 tot 23/7]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – 040 36 09 96 0 
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ Paula Modersohn-Becker (1876–
1907) [tot 1/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50 
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Elbphilharmonie Revisited’ – Monica 
Bonvicini, Jean-Marc Bustamante, Liam 
Gillick, Sarah Morris, Candida Höfer… 
[tot 1/5] ❑ Hanne Darboven [tot 3/9] 
❑ ‘EPEA03: European Photo Exhibition 
Award – Shifting Boundaries’ [tot 1/5] 
❑ ‘Gute Aussichten 2016/2017 – junge 
deutsche Fotografie’ [tot 1/5] 
❑ Viviane Sassen [13/5 tot 20/8]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Quasi-Pagan Serial’ – Haegue Yang 
[tot 30/4] ❑ ‘Drawing Rooms. Trends in 
Contemporary Graphic Art – PART II’ 
[tot 21/5] ❑ ‘Waiting. Between Power 
and Possibility’ – Bruce Nauman, Paul 
Graham, Jirí Kovanda, Ceal Floyer, Tobias 
Zielony… [tot 18/6] ❑ ‘The Poetry of 
Venetian Painting’ [tot 21/5] 
❑ ‘Holzschnitte aus der Zeit Tizians’ [tot 
21/5]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘The History Show’ – Erhard Walther, 
Werner Büttner, Dani Gal, Olaf Nicolai, 
Daniel Knorr… [tot 2/4] ❑ ‘Pillars 
Sliding off Coat-ee’ – Daiga Grantina [tot 
2/4] ❑ ‘Jed Martin-Die Karte ist 
interessanter als das Gebiet’ – Eva 
Kot’átková, Iris Häussler, Stefan Vogel, 
Anne Müller… [22/4 tot 18/6] 
❑ Georgia Gardner Gray [22/4 tot 18/6]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Annette Kelm [tot 7/5] ❑ ‘abstrakt 
– konkret – absolut. Friedrich 
Vordemberge-Gildewart (1899-1962) 
und die Kestner Gesellschaft’ [tot 7/5] 
❑ ‘Presentation: Intervention in the 
Hannoversche Allgemeine Zeitung on the 
occasion of the centenary of the Kestner 
Gesellschaft’ – Alberto Garutti [tot 7/5] 
❑ ‘Vordemberge-Gildewart Stipendium 
2017’ [tot 7/5]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511 32 45 94 
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ ‘What Would I Do in Orbit?’ – Anne-
Mie van Kerckhoven [18/3 tot 14/5]

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] ❑ ‘130% Sprengel’ – Pablo 
Picasso, Max Beckmann, Anna 
Oppermann, Meret Oppenheim, Julian 
Rosefeldt… [tot 7/5] ❑ ‘In the Back of 
Sprengel’s Cupboard. A Seeing 
Laboratory for Young and Old’ [tot 5/7] 
❑ ‘And Suddenly This Expanse: A Little 
Transatlantic History of Photography 
after ’66’ [tot 19/3]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 – 0478 77 62 57 
za-zo 14-18u, vakantie: do-zo 14-18u
❑ ‘Nouvelles’ – Emmanuelle Quertain 
[tot 16/4] ❑ ‘Je ne sais quoi’ – Elke 
Andreas Boon, Jana Cordenier, Tamar de 
Kemp, Femke Gerestein, Isabelle Wenzel 
[tot 16/4]

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Accrochage collectif’ – Lisa 
Spillebeen, Eddy Walrave, Rémi 
Bourquin, Rita Vansteenlandt, Roman 
Strobl [tot 30/6]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10 
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ Anna Barriball & Hannelore Van Dijck 
[24/3 tot 11/6]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Gery De Smet [25/3 tot 21/5] 
❑ ‘There is no Mountain high enough’ – 
Tim Volckaert [25/3 tot 21/5]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ ‘My Feminine Ways’ – Elke Andreas 
Boon, Tamar de Kemp, Sylvie De 
Meerleer, Femke Gerestein, Isabelle 
Wenzel [tot 16/4]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58 
za–zo 14-18u
❑ ‘On the other side of the fence’ – 
Michiel Ceulers / Mathias Preenen [23/4 
tot 21/5]

Wijnegem

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
Stokerijstraat 19 – 0477 88 80 60 
wo-za 13-17u of op afspraak
❑ Kazuo Shiraga [tot 13/5]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241 180 71 04 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘The Appearance of That Which Cannot 
be Seen’ – Armin Linke [24/3 tot 18/6] 
❑ ‘Visual Screams – The Aachen mural 
painter Klaus Paier’ [9/4 tot 1/10]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Your Shipment Has Been Dispatched’ 
– Nora Turato [tot 26/3] 
❑ Plamen Dejanoff [9/4 tot 21/5]

Augsburg

Glaspalast
Beim Glaspalast 1 – (0821) 324 – 4107 
di 10-17u
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
16/7]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Sigmar Polke (1941–2010) [tot 21/5]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ Sergej Jensen [tot 18/6]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
11-21u
❑ ‘Gabriele Münter Preis 2017: Beate 
Passow’ [tot 17/4] 
❑ ‘Otto Bartning (1883–1959). Architekt 
einer sozialen Moderne’ [31/3 tot 18/6]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
10-22u
❑ ‘Selbstoptimierung’ – SCHAUM [tot 
2/4]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
di-wo / vr-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Small Masterpieces’ – Anna Dorothea 
Therbusch, Moritz von Schwind, 
Friedrich Wasmann, Narcisse Díaz de la 
Peña, Anselm Feuerbach, Hans Thoma 
[30/3 tot 30/7]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Bauhaus in Motion’ [tot 8/1/2018] 
❑ ‘Thingness’ – Jasper Morrison [22/3 
tot 23/10]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
030 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Hannah Höch Prize 2016 – A Blink of 
an Eye’ – Cornelia Schleime [tot 24/4] 
❑ ‘Hannah Höch Förderpreis 2016 – 
New World Atlas’ – Tatjana Doll [tot 
24/4] ❑ ‘Im Moloch der Wesenspräsenz’ 
– John Bock [tot 21/8] 
❑ ‘IBB Video’ – John Bock [tot 3/4] 
❑ ‘Fred-Thieler-Preis 2017’ – Christine 
Streuli [18/3 tot 9/10] 
❑ ‘IBB Video’ – Lynne Marsh [5/4 tot 
1/5]

DAAD Galerie
Oranienstraße 161 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ Walter Smetak [17/3 tot 9/4]



De Witte Raaf  – 186 / maart – april 2017 Ondertussen 21

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u
❑ ‘In Focus: Tracey Emin and Francis 
Bacon’ [tot 3/9] ❑ Cécile B. Evans [tot 
19/3] ❑ ‘O.K. – The Musical’ [1/4 tot 
1/5] ❑ ‘Ellsworth Kelly in Focus’ [3/4 tot 
29/5]

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] 
❑ ‘The Barbican Exhibition. The 
Fantastic Barbican World’ [tot 16/4] 
❑ ‘Incoming’ – Richard Mosse [tot 23/4] 
❑ ‘Shall I This Time Hold You?’ – Sophie 
Clements [tot 1/5]

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00 
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Australia’s Impressionists’ [tot 26/3] 
❑ ‘Cagnacci’s Repentant Magdalene’ [tot 
21/5] ❑ ‘Michelangelo & Sebastiano’ 
[tot 25/6]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Academicians in Focus: Olwyn Bowey 
RA’ [tot 27/3] ❑ ‘The Life and Death of 
Miss Dupont’ – Anthony Green RA [tot 
30/4] ❑ ‘Revolution: Russian Art 
1917–1932’ [tot 17/4] ❑ ‘Gary Hume 
RA: Prints Pictures’ [tot 24/4] 
❑ ‘Futures Found. The Real and 
Imagined Cityscapes of Post-war Britain’ 
[tot 29/5] ❑ ‘America after the Fall: 
Painting in the 1930s’ [tot 4/6]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 
10-18u
❑ Rachel Maclean [tot 9/4] ❑ David 
Hockney [tot 29/5] ❑ ‘The Tate Britain 
Commission 2017: Cerith Wyn Evans’ 
[28/3 tot 20/8] ❑ ‘Art Now: Lucy Beech 
and Edward Thomasson’ [25/4 tot 18/6]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘Hyundai Commission: Anywhen’ – 
Philippe Parreno [tot 2/4] ❑ ‘The 
Radical Eye: Modernist Photography 
from the Sir Elton John Collection’ [tot 
21/5] ❑ Robert Rauschenberg [tot 2/4] 
❑ Wolfgang Tillmans [tot 11/6]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Display: Reading Drawings’ [tot 4/6] 
❑ ‘Bloomsbury Art & Design’ [tot 24/9]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Lockwood Kipling: Arts and Crafts in 
the Punjab and London’ [tot 2/4] 
❑ ‘Pink Floyd: Their Mortal Remains’ 
[13/5 tot 1/10]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Medium Median’ – Alicja Kwade [tot 
25/6] ❑ ‘Brickfield’ – Assemble with 
Granby Workshop [tot 16/4] 
❑ ‘Terrains of the Body: Photography 
from the National Museum of Women in 
the Arts’ [tot 16/4] ❑ ‘Artists’ Film 
International’ – Mikhail Karikis, Dario 
Azzellini and Oliver Ressler [tot 26/3] 
❑ Eduardo Paolozzi [tot 14/5]

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
❑ ‘Night Shift’ – FORT (Alberta 
Niemann et Jenny Kropp) [tot 9/4] 
❑ ‘La commedia dell’arte. L’art en tant 
que mascarade’ – Alexander Glandien, 
Clara Thomine, Loïc Vanderstichelen, 
Jean-Paul Jacquet [tot 3/4] 
❑ ‘Looking for the Clouds – 
Contemporary Video in Times of Conflict’ 
[5/4 tot 29/5] ❑ ‘Looking For The 
Clouds. Contemporary Photography In 
Times Of Conflict’ [28/4 tot 11/6] 
❑ ‘Thank you so much for the flowers’ 
– Mike Bourscheid [13/5 tot 26/11]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
do-ma 10-18u, wo 10-23u
❑ ‘Trading Transcendence’ – Cristina 
Lucas [tot 14/5] 
❑ Tony Cragg [tot 3/9] 
❑ ‘Timescape’ – Darren Almond [tot 14/5] 
❑ ‘Empire’ – Samuel Gratacap [tot 14/5]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021 99 44 30 0 
di-zo 11-18u, 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘The Inner Skin. Art and Shame’ – Eva 
Kotátková, Rineke Dijkstra, Louise 
Bourgeois, Michaël Borremans, Berlinde 
De Bruyckere… [tot 4/6] ❑ ‘Cracks in 
Reality’ – Gavin Turk / Jens Wolf [2/4 tot 
25/6]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721 28 226 
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘Stabat Mater’ – Josef Dabernig [tot 
1/5] ❑ ‘Instead of Sculpture’ – Zofia 
Kulik [tot 1/5]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0 
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘AppArtAward 2016 – Highlights’ [tot 
15/7] ❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12] 
❑ ‘Thinking by Modeling’ – Frei Otto 
(1925-2015) [tot 19/3] ❑ ‘Film Art on 
Air. Gideon Bachmann’s interviews with 
cinema personalities’ [tot 30/4] ❑ ‘Beat 
Generation’ [tot 30/4] ❑ ‘Quest. 
Fotografien 1989–2009’ – Albrecht 
Kunkel [tot 23/4] ❑ ‘Facing the Future. 
Art in Europe 1945–1968’ [tot 28/5] 
❑ ‘Black Matters’ – Aldo Tambellini [tot 
6/8] ❑ ‘The Smell of Ink’ – Hansjörg 
Mayer [1/4 tot 25/6] ❑ ‘Nanni 
Balestrini: Wer das hir liest braucht sich 
vor nichts mehr zu fürchten’ [1/4 tot 
25/6] ❑ ‘Soon / Just / Now. Gerhard 
Rühm als Intermediapionier’ [1/4 tot 
16/7] ❑ Markus Lüpertz [29/4 tot 20/8] 
❑ ‘// supraliminal’ [3/5 tot 31/12]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010 
di-zo 11-17u
❑ ‘13. Salon der Künstler’ [tot 1/5] 
❑ ‘Mind Landscapes’ – Jongsuk Yoon [tot 
1/5]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221 21 70 21 
di-zo 11-18u
❑ ‘ars viva 2017’ – Jan Paul Evers, Leon 
Kahane & Jumana Manna [tot 26/3] 
❑ ‘Free Delivery’ – Leidy Churchman 
[tot 26/3]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Gerhard Richter: New Paintings’ [tot 
1/5] ❑ ‘Cosmic Communism’ – Ot to 
Fre undlich (1878–1943) [tot 14/5]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘Blick in die Sammlung: 
Fachwerkhäuser des Siegener 
Industriegebietes’ – Bernd & Hilla 
Becher [tot 19/3] ❑ ‘Photographische 
Konzepte, 1970 bis heute’ – Hans 
Eijkelboom [tot 19/3] ❑ ‘Berliner 
Secession und Russisches Ballett: Ernst 
Oppler (1867-1929)’ [vanaf 10/3] 
❑ ‘Blick in die Sammlung: Industrie als 
Motiv’ – Piet Zwart, Bernd und Hilla 
Becher, August Sander, Peter Weller, 
Paul Wolff… [6/4 tot 30/7] 
❑ ‘Unveiling a Secret’ – Emil Otto Hoppé 
(1878–1972) [6/4 tot 30/7]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u / 1ste en 3de do: 10-22u
❑ ‘The Children’s Republic’ [tot 1/5] 
❑ ‘Paris erwacht! – Hittorffs Erfindung 
der Place de la Concorde’ [7/4 tot 9/7]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151 97 55 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mies van der Rohe Award 2017’ – 
Naufus Ramírez-Figueroa [tot 27/8] 
❑ ‘Die Zugezogenen’ – Elmgreen & 
Dragset [tot 27/8]

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Adventure of our Collection II’ 
[31/3 tot 1/10]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Aah … Aha !’ – Peter Radelfinger [tot 
23/4] ❑ ‘The Silent Castle’ – Hans Op de 
Beeck [tot 30/4]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Stretch’ – Alexandra Bircken [26/3 
tot 25/6]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Haus der Kunst – The Postwar 
Institution, 1945-1965: Archive Gallery 
2016/17’ [tot 26/3] ❑ ‘Postwar: Art 
Between the Pacific and the Atlantic, 
1945–1965’ [tot 26/3] ❑ ‘Free Music 
Production (FMP): The Living Music’ [tot 
20/8] ❑ ‘Counter Music’ – Harun Farocki 
(1944-2014) [tot 28/5] ❑ ‘Figure Ground’ 
– Thomas Struth [5/5 tot 17/9]

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] ❑ ‘Mentally 
Yellow. High Noon’ – Karla Black, Franz 
Ackermann, Isa Genzken, Charline von 
Heyl, Monica Bonvicini… [6/5 tot 8/10]

Awa Camara, Pascale Marthine Tayou, 
Seydou Keïta, John Goba, Barthelemy 
Toguo… [26/4 tot 28/8]

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
❑ ‘Jardins’ [tot 24/7] 
❑ Auguste Rodin (1840-1917) [22/3 tot 
31/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ Eli Lotar (1905-1969) [tot 28/5] 
❑ ‘Somniculus’ – Ali Cherri [tot 28/5] 
❑ ‘Video ergo sum’ – Peter Campus [tot 
28/5]

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
❑ ‘Strange Days’ – Melvin Moti, Daniel 
Gustav Cramer, Nashashibi/Skaer, Xavier 
Antin, Ian Kiaer… [tot 16/4]

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
❑ ‘L’art est une fête !’ – Karel Appel [tot 
20/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Beyond the Stars. The Mystical 
Landscape from Monet to Kandinsky’ 
[tot 25/6]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Masterpieces from Bridgestone 
Museum of Art of Tokyo, Collection 
Ishibashi Foundation’ [5/4 tot 21/8]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u, wo/vr 9-21u45
❑ ‘The Body in Movement. Dance and 
the Museum’ [tot 3/7] 
❑ ‘Mirrors’ [tot 18/9] 
❑ ‘Vermeer and the Masters of Genre 
Painting’ [tot 22/5] 
❑ ‘Valentin de Boulogne. Beyond 
Caravaggio’ [tot 22/5] ❑ ‘Masterpieces 
of the Leiden Collection. The Age of 
Rembrandt’ [tot 22/5]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Black Dancing’ – Emmanuel Saulnier 
[tot 8/5] ❑ ‘Bulleted List’ – Anne Le 
Troter [tot 8/5] ❑ Emmanuelle Lainé 
[tot 10/9] ❑ ‘Rites and Aftermath’ – 
Dorian Gaudin [tot 8/5] ❑ ‘All Watched 
Over by Machines of Loving Grace’ – 
Marie Lund, Isabelle Cornaro, Michael 
E. Smith, Mika Tajima… [tot 8/5] 
❑ ‘Pan’ – Taro Izumi [tot 8/5] 
❑ Abraham Poincheval [tot 8/5]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Baroque during the Enlightenment. 
18th Century Masterpieces in Paris 
Churches’ [tot 16/7] 
❑ ‘From Watteau to David. The Horvitz 
collection’ [21/3 tot 9/7]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03 26 05 78 32 
wo-zo 14-18u
❑ Caroline Achaintre [tot 23/4]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226 
di-zo 10-16u20
❑ Jessica Warboys [31/3 tot 3/9] 
❑ ‘That Continuous Thing. Artists and the 
Ceramics Studio, 1920 – Today’ – Peter 
Voulkos, Dora May Billington, Ken Price, 
Richard Slee, Anthea Hamilton… [31/3 
tot 3/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘Henry Moore: Sculpting from Nature’ 
[tot 7/5] 
❑ ‘Roy Ascott: Form has Behaviour’ [tot 
23/4] 
❑ Aleksandra Domanovic [23/3 tot 11/6] 
❑ ‘Becoming Henry Moore – the artist’s 
creative trajectory from 1914 until 1930’ 
[14/4 tot 22/10]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
dagelijks 10-20u
❑ ‘Spaniens Goldene Zeit – Die Ära 
Velázquez in Malerei und Skulptur’ [tot 
26/3] ❑ Peter Lindbergh [13/4 tot 27/8]

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] ❑ ‘Double Garage’ 
– Thomas Hirschhorn [tot 30/6] 
❑ ‘Wade Guyton. Das New Yorker 
Atelier’ [tot 30/4]

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
❑ Werner Aisslinger [tot 17/9] 
❑ ‘Radically Simple’ – Francis Kéré [tot 
26/3] ❑ ‘Industrial landscapes 
(1927-1935)’ – Albert Renger-Patzsch 
[tot 23/4] ❑ ‘Globally Precarious. Forced 
Migration, Trauma and Remembrance in 
Contemporary Photography’ – Roy 
Arden, John Gossage, Anselm Kiefer, Eva 
Leitolf, Michael Schmidt, Jeff Wall [tot 
1/10] ❑ ‘Paint On. Dimensions of the 
Painterly’ – Katharina Grosse, Nina 
Könnemann, Simone Lanzenstiel… [tot 
18/5] ❑ ‘Missing: ‘Der Turm der blauen 
Pferde’ by Franz Marc (1913)’ – Viktoria 
Binschtok, Tatjana Doll, Slawomir Elsner, 
Jana Gunstheimer, Thomas Kilpper, Dierk 
Schmidt [tot 5/6] ❑ ‘jewelry-object-
sculpture’ – Tone Vigeland [tot 11/6] 
❑ ‘Out There: Landscape Architecture in 
the Global Terrain’ [27/4 tot 20/8]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ ‘FarbRaumKörper’ – Gotthard 
Graubner, Imi Knoebel, Blinky Palermo, 
Reiner Ruthenbeck [4/5 tot 14/10] 
❑ Gerwald Rockenschaub [4/5 tot 14/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u
❑ ‘Manifesto’ – Julian Rosefeldt [tot 21/5] 
❑ ‘Private Confessions. Die Zeichnungen 
der Schmuckkünstler’ [tot 7/5]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Kopf + Vogel’ – Pellegrino Vignali, 
Wolfgang Brandl, Bruno Ophaus, Oswin 
Stieding, August Vibert, Nicole 
Szlachetka, Werner Streppel [tot 7/5] 
❑ ‘Form, Farbe, Form’ – Matthias 
Klepgen, Alfred Olschewski, Hans-
Werner Padberg, Bernhard Pfitzner, 
Josef Schwaf [14/5 tot 10/9]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 11-19u
❑ Zin Taylor [tot 7/5]

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Japanische Malerei – Werke aus der 
Sammlung Viktor und Marianne Langen’ 
[25/3 tot 20/8] ❑ ‘Thousand Suns for a 
Lonely Man’ – Carolin Eidner [8/4 tot 20/8]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Sakir Gökcebag [tot 30/4]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘A New Kind of Joy’ – Jorinde Voigt 
[tot 7/5]

Kunsthaus im KunstKulturQuartier
Königstraße 93 – 09 11 2 31 14 678 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Simulationen. Landschaft jenseits der 
Wirklichkeit’ – Sven Drühl [tot 16/4]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘ANTI-POP’ – Boris Lurie 
(1924-2008) [17/3 tot 18/6] 
❑ ‘Neue Standards. Zehn Thesen zum 
Wohnen’ [5/4 tot 7/5]

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 5/6] ❑ ‘6 x Francis Bacon 
… und andere Höhepunkte der Sammlung 
Lambrecht- Schadeberg’ [7/5 tot 23/12]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u, vr 10-21u
❑ Melanie Dorfer [tot 17/9] 
❑ ‘Konkrete Anliegen. Sammlung Teufel’ 
– Mark Francis, Josef Albers, Richard 
Paul Lohse, Max Bill, Bridget Riley… 
[tot 10/9] ❑ ‘Kubus. Sparda-Kunstpreis’ 
– Leni Hoffmann, Myriam Holme, 
Corinne Wasmuht [18/3 tot 18/6]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Schaufenster Sohm VI’ – herman de 
vries [tot 7/5] ❑ ‘Manifesto’ – Julian 
Rosefeldt [tot 14/5] ❑ ‘Flora Awakening’ 
– van Gogh, Cézanne, Manet, Vallotton, 
Renoir… [tot 18/6] ❑ ‘To the Other End 
of the World. Japan and the European 
Masters of Modernism’ [tot 18/6]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073 627 36 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘CULT – nieuwe sieraden van 17 jonge 
ontwerpers’ [tot 26/3] 
❑ ‘De laatste avant-garde. Radicaal 
design in Italië 1966-1988’ [tot 11/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30 
di-zo 11-17u
❑ ‘Goed Gemaakt. Ode aan het 
maakproces’ – Cor Hund, Hendrick 
Goltzius, Paul Haesaerts, Edgar Fernhout, 
Stephan Balkenhol… [tot 17/4] 
❑ ‘De Kleuren van De Stijl’ – Piet 
Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van 
der Leck, Gerrit Rietveld, Georges 
Vantongerloo, Josef Albers, Jasper Johns, 
Yves Klein, Joseph Kosuth, Katja 
Mater… [6/5 tot 3/9]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Play as Protest – A selection of works 
from the 50s, 60s and 70s’ – Enrico Baj 
(1924-2003) [tot 14/5]

Amsterdam

Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 – 020.525.25.56 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Heilige Boeken – de Garima-
evangeliën uit Ethiopië’ [tot 26/3] 
❑ ‘Modern Candor – The struggle for the 
Falkland Islands / Islas Malvinas’ – 
Jasmijn Visser [tot 7/5]

andriesse eyck galerie
Leliegracht 47 – 020 623 62 37 
wo-za 13-18u
❑ ‘The Spell of Matter’ – Nicoline 
Timmer [tot 15/4]

Art Singel 100
Singel 100 – 020 625 77 64 
vr-zo 14-17u (en op afspraak)
❑ ‘Kwetsbare portretten’ – Hervé 
Martijn [tot 2/4] ❑ ‘Goya’ – Alberto 
Carrera Blecua [8/4 tot 30/4]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
ma-vr 10-18u, za-zo 13-18u
❑ ‘A photographic ode to slowness’ – Tom 
Callemin [tot 30/4]

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

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
dagelijks 10-19u
❑ ‘Till the End of the World’ – Béla Tarr 
[tot 7/5]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 10-18u
❑ ‘Dominique Lambert / Le Pourquoi 
Pas?’ – Stéphanie Solinas [tot 16/4] 
❑ ‘Matter’ – Daisuke Yokota [17/3 tot 
4/6] ❑ ‘Los Alamos (1966-1974)’ – 
William Eggleston [17/3 tot 7/6] 
❑ ‘Collectivism. Collectives and their 
quest for value’ – Dead Darlings, De 
Fotokopie, #Dysturb, Invisible Border, 
8Ball Community [21/4 tot 18/6]

Framer Framed
IJpromenade 2 – 020 763 09 73 
di-zo 14-22u
❑ ‘In the future everything will be as 
certain as it used to be – icw the 
Aboriginal Art Museum Utrecht 
(AAMU)’ – Brook Andrew, Gordon 
Bennett, Michael Cook, Djambawa 
Marawili [tot 23/4]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 320 70 36 
wo-za 12-18u
❑ ‘The Brazilian Suitcase’ – Jasper de 
Beijer [18/3 tot 22/4]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘The multiple versus series versus a 
unique work’ – Nicolas Chardon, Jenny 
Holzer, Kimball Gunnar Holth, Marijke 
van Warmerdam, Lily van der Stokker, 
Olivier Mosset… [tot 2/4]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
dagelijks 10-17u
❑ ‘Picasso grids’ – Marijn van Kreij [tot 
28/5] ❑ ‘Outsider Art Museum – Passion, 
Religion and power in Dutch and Chinese 
Outsider Art’ – Jannemiek Tukker, Yang 
Min, Wu Meifei, Guo Fengyi, Zhou 
Nuiming, Wijnand de Vries, Rob Morren, 
Piet Schopping… [tot 5/6] 
❑ ‘1917. Romanovs & Revolutie. Het 
einde van een monarchie’ [tot 17/9]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Post-Peace’ – Johan Grimonprez, 
Dorian de Rijk, Sven Augustijnen, Lyubov 
Matyunina, belit sag… [tot 7/5]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u, do 10-20u, zo 11-18u
❑ ‘Bilder aus Nordkorea – Fotografien’ 
– Nathalie Daoust, Reinhard Krause, 
Julia Leeb [tot 18/6] 
❑ ‘Herr Bickford entdeckt ein neues 
Land’ – Bruce Bickford [tot 18/6]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘Between the devil and the deep blue 
sea’ – Pieter Hugo [tot 23/7] 
❑ ‘Out of the Ordinary’ – Hans op de 
Beeck [9/4 tot 3/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ Dan Stockholm [tot 16/4] 
❑ ‘Waffle falling over Internetmeme: 
Kulturalisierung des Gewöhnlichen’ [5/5 
tot 6/8]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202 563 6571 
di-zo 11-18u
❑ Holmead (1889-1975) [tot 7/5]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Something old Something new’ [11/4 
tot 13/8] ❑ Adolf Erbslöh (1881-1947) 
[11/4 tot 20/8]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo, 14-18u
❑ ‘Zigzag Incisions’ – Blinky Palermo, 
Falke Pisano, Armando Andrade Tudela, 
Jorge Satorre… [tot 14/5]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u, vr 14-20u
❑ ‘Truchement’ – Alberto Giacometti, 
Rodney Graham, Hans Haacke, On 
Kawara, Bertrand Lavier, Frank Stella… 
[25/3 tot 3/9] 
❑ Alan Belcher [25/3 tot 3/9]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres  
(0)3 28 65 84 20 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Rainbow Ranch Hand – Julien 
Saudubray et artistes associés’ – Bruce 
Nauman, Ed Ruscha, David de Tscharner, 
David Evrard… [tot 27/8] ❑ Michel 
vanden eeckhoudt [tot 30/4] ❑ Catherine 
rannou [tot 9/4] ❑ ‘Les objets 
Domestiquent’ – Hans-peter Feldmann, 
Nancy Spero, Cady Noland, Rosemary 
Trockel, Frederik Van Simaey… [tot 
27/8] ❑ ‘Le son entre’ [29/4 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] ❑ ‘Un musée 
imaginé. Et si l’art disparaissait ? Trois 
collections européennes : Centre 
Pompidou, Tate, MMK’ [tot 27/3] 
❑ ‘Symphony – The Mnemosyne 
Revolution’ – Lundahl & Seitl [tot 27/3] 
❑ ‘Leviathan-main-toth’ – Ernesto Neto 
[17/3 tot 21/8] ❑ ‘Jardin infini. De Giverny 
à l’Amazonie’ – Dominique Gonzalez-
Foerster, Laurent Grasso, Rebecca Horn, 
Yayoi Kusama… [18/3 tot 28/8]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-zo 13-19u
❑ ‘extase’ – Thomas Huber [tot 2/4] 
❑ ‘Carcasse’ – Sonia Kacem [tot 2/4]

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] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6] ❑ ‘Cher(e)s Ami(e)s 
: Hommage aux donateurs des collections 
contemporaines’ [tot 27/3] ❑ ‘La 
Collection Thea Westreich Wagner et 
Ethan Wagner’ [tot 27/3] ❑ ‘Kollektsia! 
Art contemporain en URSS et en Russie. 
1950-2000 / Vladimir Potanin 
Foundation’ [tot 2/4] ❑ ‘La partie 
invisible de l’infini’ – Mircea Cantor [tot 
3/4] ❑ ‘Politiques de l’art’ [tot 3/4] 
❑ Cy Twombly [tot 24/4] ❑ ‘Gaston, 
au-delà de Lagaffe’ [tot 10/4] ❑ ‘La 
fabrique d’exils’ – Josef Koudelka [tot 
22/5] ❑ ‘Mutations-Créations / Imprimer 
le monde’ [tot 19/6] ❑ ‘Mutations-
Créations / Ross Lovegrove’ [12/4 tot 
3/7] ❑ Walker Evans [26/4 tot 14/8]

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] 
❑ ‘Art Afrique. Le nouvel atelier’ – Seni 
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Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
do-za 13-17u
❑ ‘I Look at the Moon and Think about 
My Daughter-in-Law’ – Noa Eshkol [tot 
19/3]

LOODS 6
KNSM-laan 143 – 020 4182020 
loods6.nl
❑ ‘Tentoonstelling Galerie Maurits van 
de Laar i.s.m. Torch, Witteveen, 
Brattinga, Vriend van Bavink, Frozen 
Fountain’ – Robbie Cornelissen, Nare 
Eloyan, Diederik Gerlach, Stan Klamer, 
Dieter Mammel [8/4 tot 16/4]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Start up II: Slow Accident – werk van 
kunstenaars van de afdeling Fine Arts 
van de Maastricht Academy of Fine Arts 
and Design (MaFAD)/ samenstelling: 
Paul Devens’ [tot 26/3] ❑ ‘Inside 
Outside’ – Maze de Boer [9/4 tot 14/5]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Go to the hardware store and have a 
museum experience – act 2/3’ – Lisa 
Sudhibhasilp [19/3 tot 16/4] ❑ ‘Thinging 
2’ – Lorelinde Verhees [19/3 tot 16/4]

Reutengalerie Amsterdam
prinsengracht 510 – 020 6207537 
wo-za 13-18u
❑ ‘What’s A Portrait ? Portretten van 
kunstenaars over kunstenaars, zichzelf en 
anderen’ [tot 7/4] ❑ ‘Perpetuum / 
3Dinstallaties, film/videowerken en 
tekeningen’ – Agniet Snoep, Alexa 
Meyerman, Olphaert den Otter, Bas 
Ketelaars [15/4 tot 15/5]

RongWrong
Bantammerstraat 2 – 06 15958731 
za-zo 14-18u
❑ ‘All Heal (Valerian)’ – Moyra Davey, 
Werker Magazine, Elspeth Diederix, 
Alhena Katsof, Jonny Bruce… [tot 26/3] 
❑ ‘Like the deserts miss the rain – 
Exhibition by Beny Wagner curated by 
Judith Vrancken’ [21/4 tot 28/5]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ Jan Roeland [tot 15/4] ❑ ‘Traces’ – 
Adam Colton, Alan Johnston, Caro Jost, 
Stanislav Kolibal [21/4 tot 27/5]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘De Stijl at the Stedelijk’ [tot 21/5] 
❑ ‘Constructie van de nieuwe mens 
– 100 jaar Russische revolutie’ [tot 1/5] 
❑ ‘Camera in love’ – Ed van der Elsken 
[tot 21/5] ❑ ‘Manic love & Truth love. 
Deel 2: Truth/Love’ – Jordan Wolfson [tot 
23/4] ❑ ‘Transgressions’ – Nalini Malani 
[18/3 tot 18/6] ❑ ‘Chris Beekman, de 
afvallige van De Stijl’ [8/4 tot 17/9] 
❑ ‘Social Synthetic’ – Seth Price [15/4 
tot 3/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 9-19u, vr 9-22u, za 9-21u
❑ ‘Prints in Paris 1900. Van elitair tot 
populair’ [tot 11/6] ❑ ‘Two Stolen 
Paintings Back in the Museum: Van Gogh 
Returns’ [22/3 tot 14/5]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Recent Works’ – Tadaaki Kuwayama 
[25/3 tot 22/4] ❑ ‘Kinetische Werken en 
Lichtobjecten 1970-1990’ – Frans 
Mossou (1936) [6/5 tot 27/5]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
vr-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘The Garden and the Gardener’ – Irene 
Fortuyn [tot 19/3]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ Peter Alma [tot 19/3] 
❑ ‘What’s New?’ – Barbara Visser, L.A. 
Raeven, Patricia Kaersenhout, Anuschka 
Blommers & Niels Schumm, Yael 
Davids… [tot 31/12] ❑ ‘The pink 
elephant’ – Casper Verborg [tot 19/3] 
❑ ‘Stijlloos – realisme versus abstractie’ 
[tot 7/5] ❑ ‘Keramiek uit de Arnhemsche 
Fayencefabriek’ [17/3 tot 11/6] 
❑ ‘There is a crack in everything, that’s 
how the light gets in’ – Merlijne Marell 
[24/3 tot 11/6] ❑ ‘Pierre Janssen – In de 
greep van de kunst’ [8/4 tot 15/10]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41 
di-zo 11-17u
❑ ‘Peredvizhniki. Russisch Realisme rond 
Repin 1870-1900’ [tot 2/4] 
❑ ‘The Great Liao. Nomad dynasty from 
Inner Mongolia (907-1125)’ [23/4 tot 
29/10]

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-zo 13-17u
❑ Sil Krol en Instantinopel [tot 2/4]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 11-17u
❑ ‘ZWART. Van houtskool tot high-res’ 
– Awoiska van der Molen, Bob 
Eikelboom, Tom Callemin, Paul Beumer, 
Renie Spoelstra [tot 19/3] 
❑ ‘Na de bui, schone wereld. Een 
collectieverkenning’ [tot 19/3] 
❑ ‘Hemelrijk. Over vriendschap en 
verzameldrift – collectie van Jaap 
Hemelrijk (1888-1973)’ [tot 19/3] 
❑ ‘Kunst = een veelkoppige draak. 
Verleden, heden en toekomst van 
Kunstenaarscentrum Bergen’ [2/4 tot 5/6]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Bruine periode – Liegen en 
opscheppen’ – Steinar Haga Kristensen 
[17/3 tot 30/4]

A Gallery Named Sue
Noordeinde 18a – 06-12362110 
do-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘In form – Works on paper’ – Hernan 
Ardila, Nathalie Duivenvoorden, Miranda 
Meijer [tot 19/3] ❑ ‘Endless possibilities’ 
– Guido Winkler [tot 19/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 11-18u
❑ ‘De laatste dagen van de Romanovs’ 
– Pierre Gilliard (1879-1962) [tot 11/6] 
❑ ‘I’m OK – You’re OK’ – Mariken 
Wessels [tot 11/6]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u
❑ ‘Spring of Drawings’ – Niels Janssen, 
Romy Muijers, Guy Vording, Stephan van 
den Burg… [tot 26/3] 
❑ ‘Photography – regarding new reality’ 
– Wim Bosch [1/4 tot 21/5]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070 364 01 51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Tekeningen’ – Seekee Chung, Kim 
Hospers, Justin Wijers [tot 19/3] 
❑ ‘Tropical Fealing’ – Jan Brokof [2/4 tot 
30/4] ❑ ‘Installatie met wandpanelen en 
sculpturen’ – Christie van der Haak, 
Elmar Trenkwalder [6/5 tot 11/6]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘Loskijken – werk van de kunstenaars 
van de galerie ihkv de presentatie van 
het postume boek ‘Erik Bos: Loskijken’’ 
[tot 25/3]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 11-18u
❑ ‘Sol LeWitt (1928-2007). A tribute’ 
– Sol LeWitt / Jose Dávila, Susan 
Hefuna, Esther Tielemans, Rana Begum 
[tot 9/4/2019]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘To Audrey with Love’ – Hubert de 
Givenchy [tot 26/3] ❑ ‘The End of an 
Age’ – Paul Graham, Rineke Dijkstra, 
Thomas Struth, Thomas Ruff [tot 3/9] 
❑ ‘Piet Mondriaan en Bart van der Leck 
– De uitvinding van een nieuwe kunst’ 
[tot 21/5] ❑ ‘De jonge virtuoos Peter Vos 
Grafiek – Tekeningen en getekende 
brieven 1952-1970’ [tot 21/5] 
❑ Lee Bontecou [tot 2/7] ❑ ‘The Carbon 
War Room’ – Raquel Maulwurf [18/3 tot 
18/6]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u
❑ ‘The Broken Promised Land – 
schilderijen’ – Arie van Geest [tot 18/3] 
❑ ‘Preview Art Rotterdam’ – Jan 
Wattjes, Raquel Maulwurf, Zhivago 
Duncan [tot 18/3] ❑ ‘Special 
Collaborations (INTNL)’ – Albrecht 
Genin, Günther Forg, Jörg Immendorff, 
Louise Bourgeois, Robert Rauschenberg, 
Sol LeWitt [tot 18/3] 
❑ ‘Train your mental eraser, hippie! 
Installations and works on paper’ – 
Manfred Schneider [26/3 tot 13/5] 
❑ ‘Special Collaborations (NL)’ – Jef 
Diederen, Ger Lataster, Theo Eissens, Ad 
Gerritsen, Karel Appel, Yvan Theys, Jan 
Schoonhoven, Jan Roëde [26/3 tot 13/5]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘About Robert Rino’ – Rinus Van de 
Velde [tot 26/3]

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘PP 05 – In Orde / een rationele 
benadering’ – Jaap van den Ende [tot 
16/4] ❑ ‘PP-06’ [14/5 tot 9/7]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ Voebe de Gruyter & Juliaan Andeweg 
[19/3 tot 21/5] 
❑ Mischa Daams [25/3 tot 14/5] 
❑ Stefan Bandalac [25/3 tot 14/5]

twelve twelve gallery
Prinsestraat 53 – 06 38020338 
wo-za 11-18u
❑ ‘It rains blessings!’ – Wycliffe 
Mundopa, Jeroen Blok & Seyran 
Kirmizitoprak [tot 26/3] ❑ ‘Forgiven!’ – 
Saskia Tannemaat [1/4 tot 23/4]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘You Are Here’ – Bruce Conner, 
Christoph Girardet & Matthias Müller, 
FORT, Douglas Gordon, Peter Piller, 
Susan Philipsz… [tot 14/5]

West in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34 – 070-3925359 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Somebody, Nobody, Anyone’ – 
Christoph Girardet & Matthias Müller 
[tot 14/5]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Botanica’ – Emmy Bergsma, 
Hommarus W. Brusche, Nikki van Es, 
Arja Hop & Peter Svenson, Jolanda 
Schouten, Charlotte Schrameijer, Sigrid 
van Woudenberg [18/3 tot 5/6]

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Killing two birds with one stone’ – 
Jonathan van Doorn [18/3 tot 5/6]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 mei 2017. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 2017 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on May 15th, 2017.
Please send your information before
April 15th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Handwerk – stoelenmaker Caspar 
Labarre, Historische Scheepswerf C.A. 
Meerman en leerlingen van Het Goese 
Lyceum’ [tot 15/6] 
❑ ‘Het Kunstmuseum. Van Zadkine tot 
Vaarzon Morel’ [tot 29/10] 
❑ ‘Uyt eygen ervarentheyd. De wondere 
insectenwereld van Johannes Goedaert’ 
[tot 29/10]

Nijmegen
Sint-Stevenskerk
Kerkboog 2 – 024 360 47 10 
ma-za 10u30-17u, zo 12-10u
❑ ‘Foto-expositie Canon Zilveren 
Camera’ [31/3 tot 7/5] 
❑ Flip Franssen [31/3 tot 7/5]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u (beeldentuin open tot 
16u30)
❑ ‘De vroege Van Gogh: werk tegen de 
onverschilligheid in’ [tot 9/4] 
❑ ‘Move on’ – Gerrit van Bakel, Tom 
Claassen, Constant, Martin van Oel, 
Panamarenko, Carel Visser [tot 23/4] 
❑ ‘How to handle a Trowel – Claes 
Oldenburg: Trowel (Troffel), 1971’ [tot 
2/4] ❑ ‘Pionier van de conceptuele kunst’ 
– Ger van Elk (1941-2014) [tot 9/7]

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44 
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘Looking for Jesus ‘ – Jonathas de 
Andrade [tot 9/4]

Galerie Hommes
Charloisse Kerksingel 14 – 06 24 71 51 44 
do-za 14-18u
❑ ‘A sense of Mysterious Sameness’ – 
Marguerite de Geus, Tilly Heijster, Piet 
Rogie, Diana Roig [18/3 tot 21/4]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Staat van Eindhoven’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 31/12] 
❑ ‘The New Haberdashery – Werkplaats 
en workshops’ [tot 25/6] 
❑ ‘Sleep Mode – The Art of the 
Screensaver’ – Rafaël Rozendaal [tot 
25/6] ❑ ‘Designing the Surface 
(curatoren: Chris Kabel, Jannetje in 
’t Veld en Toon Koehorst)’ [tot 25/6] 
❑ ‘The Transylvania Archive’ – Marta 
Volkowa en Slava Shevelenko [tot 25/6] 
❑ ‘Architecture of Appropriation’ [tot 
25/6]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Various Artists – Água com Gás’ [tot 
18/3] ❑ ‘A Distracting Movement is 
Never in a Straight Line’ – Quenton 
Miller [25/3 tot 6/5] ❑ ‘Public Works’ 
– Ilke Gers [25/3 tot 6/5]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘ Human / Digital: a symbiotic love 
affair – Digital Art from the Hugo Brown 
Family Collection’ – Cécile B. Evans, 
Jonas Lund, Rafael Rozendaal, Cory 
Arcangel, Yael Bartana, Jon Rafman, 
Constant Dullaart… [tot 2/4] 
❑ ‘Hyperrealisme – 50 Years of Painting’ 
– Chuck Close, Robert Bechtle, Richard 
Estes, John Salt, Franz Gertsch… [tot 
4/6] ❑ ‘No place like home’ – Ari Bayuaji 
[tot 28/6] ❑ ‘Jan Roeland – Een 
Hommage (1935-2016)’ [18/3 tot 18/6] 
❑ ‘Wim Millenaar (1887-1955) – 
Familiefotograaf tussen twee werelden’ 
[18/3 tot 4/6] ❑ Robert Mapplethorpe 
(1946-1989) [22/4 tot 27/8]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘Guercino and the Bolognese School’ 
[tot 30/4] ❑ ‘The Living Surface – 
Seeking Inspiration in Stains’ – Lizan 
Freijsen [tot 14/5] ❑ ‘Een handschoen. 
Grafiek van Max Klinger’ [tot 14/5] 
❑ Rhonda Zwillinger [tot 28/1/2018] 
❑ ‘Mad About Surrealism – Dalí, Ernst, 
Magritte, Miró… from the Collections of 
Roland Penrose, Edward James, 
Gabrielle Keiller and Ulla and Heiner 
Pietzsch’ [tot 28/5] ❑ ‘Good Company: 
series of drawings since 1979’ – Paul van 
der Eerden [tot 14/5] ❑ ‘The Collection. 
Work in progress’ [tot 9/6]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Jan Cremer’ 
[tot 20/8] ❑ ‘Europa. What Else? ‘ – 
Nico Bick, Otto Snoek, Henri 
Cartier-Bresson [tot 7/5]

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98 
di-zo 11-18u
❑ Julien Grossmann [tot 14/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘TENT & WdW: Rotterdam Cultural 
Histories #10 – Naum Gabo’ [tot 7/5] 
❑ ‘the wet wet wanderer’ – Laure 
Prouvost [tot 2/4] ❑ ‘The Music of 
Ramón Raquello and his Orchestra’ – 
Eric Baudelaire [tot 7/5] ❑ ‘the king, the 
door, the thief, the window, the stranger, 
the camera’ – Judy Radul [tot 7/5]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
vr-zo 13-17u
❑ ‘It can talk in any language in 384.400 
kilometer’ – Sarah Pichlkostner [tot 9/4] 
❑ Femmy Otten [6/5 tot 16/7]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Eye attack: op art en kinetische kunst: 
1950-1970’ [tot 18/6]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u, derde do/maand 11-20u
❑ ‘The Arch of Belief’ – Eylem Aladogan 
[tot 26/3] ❑ ‘Ascent’ – Fiona Tan [tot 
11/6] ❑ ‘Doorenweerd & Doorenweerd’ 
[8/4 tot 2/7]

TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75 
di-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Schitterend / Damast en Glas van 
Klassiek tot Art Deco’ [tot 29/10] 
❑ ‘Rafelranden van Schoonheid’ – 
Heringa/Van Kalsbeek, Bart Hess, Nan 
Groot Antink, Tanja Smeets, Karin van 
Dam [tot 31/12] 
❑ ‘Ornamentale Patronen / Trijpweefsels 
van de Amsterdamse School’ [25/3 tot 
4/3/2018]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Slotexpositie: Tracking Memories – 
Aboriginal kunstwerken, Europese 
hedendaagse kunst en Afrikaanse 
sculpturen’ – Danny Matthys, Dirk Zoete, 
Hugo Debaere, Philippe Tonnard, Kristof 
van Gestel… [tot 15/6]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Future vocabularies / Instituting 
otherwise – Seminar (ontwikkeld door 
Henk Slager)’ – Falke Pisano, Jeremiah 
Day, Job Koelewijn, Inci Eviner, Sarah 
Pierce… [tot 21/5]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 
31/12/2019] ❑ ‘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] 
❑ ‘So it Grows! An intimate eye – 
Collectie Swagemakers’ [tot 7/5] 
❑ ‘Rietvelds Meesterwerk: Leve de Stijl! 
‘ [tot 11/6]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077 351 34 57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Nothing, if not beautiful – Aanwinsten, 
bruiklenen en schenkingen 1971-2016’ 
[tot 26/3] ❑ ‘Across the earth – 
Schenking José en Wil Roef-van Hest’ 
– Theo Kuijpers / uit de collectie: Jean 
Fautrier, Robert Rauschenberg, Julia 
Winter, Antoni Tàpies… [tot 21/5]

Wassenaar

Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660 
11-17u
❑ ‘Say Cheese!’ – Martin Creed [tot 11/6]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Preview van de Benefietveiling 
Catawiki’ [31/3 tot 9/4]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ Werner Tübke (1929-2004) [tot 14/5] 
❑ ‘Leap of Faith’ – Joseph Klibansky [tot 
14/5]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Cinéma mon amour. Film in Art’ 
– Stan Douglas, Douglas Gordon, Sam 
Taylor-Johnson, Candice Breitz, Janet 
Cardiff & George Bures Miller… [tot 
17/4] ❑ Selina Baumann [tot 17/4] 
❑ Kevin Aeschbacher [7/5 tot 6/8] 
❑ ‘Swiss Pop Art’ [7/5 tot 1/10]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ Monet [tot 28/5] 
❑ ‘The Original. Permanent Collection 
– 20th birthday I’ [tot 7/5]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u
❑ ‘Shared Eye’ – Sadie Benning [tot 
30/4] ❑ ‘Havoc in the Heavenly Kingdom’ 
– Maria Loboda [tot 14/5]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16/20/60 – Hauptbau/
Neubau/Gegenwart – 061/206.62.62 
di-wo, vr-zo 10-18u, do 10-20u
❑ Cuno Amiet [tot 2/4] ❑ ‘Nothing for 
eternity’ – Joëlle Tuerlinckx [tot 17/4] 
❑ ‘Manor Art Award 2016 – Freedom in 
Danger’ – Johannes Willi [tot 17/4] 
❑ ‘Geschichte vergenwärtigt; Ruinen und 
antike Paläste in Radierungen des 16. 
Jahrhunderts’ [tot 9/4] 
❑ ‘Hola Prado! Two Collections in 
Dialogue’ [8/4 tot 20/8]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘The Living Wedge’ – Michael Krebber 
[tot 30/4]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44 
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Bern’s Lost Altar. Niklaus Manuel and 
The Panels of Dominican Church in Bern’ 
[tot 30/4] ❑ ‘Liechtenstein. The Princely 
Collections’ [tot 19/3] ❑ ‘Masterpieces 
of the Collection’ [tot 16/7] 
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox 
(1943–2008) [tot 5/6] 
❑ Ursula Palla [6/4 tot 1/7] 
❑ ‘The Revolution is Dead – Long Live 
the Revolution’ [13/4 tot 9/7] 
❑ ‘AC-Stipendium 2017’ [28/4 tot 11/6]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paul Klee. Dichter und Denker’ [tot 
26/11] ❑ ‘The Revolution is dead. Long 
live the Revolution!’ [13/4 tot 9/7]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51 
wo-vr 12-18u, do gratis: 18-22u, za-zo 
13-18u
❑ ‘Has Been’ – Peter Schuyff [tot 4/6] 
❑ Anne Sylvie Henchoz [tot 2/4]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09 
wo-za 15-20u30, zo 14-18u
❑ ‘Sechsunddreissigminus’ – Laurina 
Fässler, Maude Schneider, Dimitra 
Charamadas, Irene Bisang… [tot 19/3] 
❑ ‘Warum erlaubt uns die Natur die 
Augen zu schliessen’ – Maria Arnold 
[21/4 tot 11/6]

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Ten Rooms, Forty Walls, One Thousand 
and Fifty-nine Square Metres’ – Claudia 
Comte [tot 18/6] 
❑ ‘Von früh bis spät. Bilder des Alltags 
aus der Sammlung’ [tot 26/11] 
❑ Bertrand Lavier [1/4 tot 28/5]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Panorama’ – Francesco Jodice [tot 
7/5]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
wo-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ Olga Titus [tot 23/4]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘L’après–midi d’un faune’ – Ker-Xavier 
Roussel (1867–1944) [tot 2/4] 
❑ ‘Floor Wall Ceiling’ – Joel Shapiro [tot 
17/4] ❑ Antonio Calderara (1903–1978) 
[tot 30/4]

Museum Oskar Reinhart
Stadthausstrasse 6 – 052 267 51 72 
di-zo 10-17u
❑ ‘Francisco José de Goya – Meister der 
Druckgraphik’ [30/3 tot 30/7]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Speak, Lokal’ – Sarnath Banerjee, 
Sally Schonfeldt, Samsul Alam Helal, 
Shirin Yousefi… [tot 7/5]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘The Berlin Years’ – Ernst Ludwig 
Kirchner [tot 7/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Collection on Display: Communities, 
Rules and Rituals – Part I: Communities’ 
[tot 27/11] 
❑ ‘you you you’ – Liz Magor [tot 7/5]

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Les Suisses de Paris – Graphic Design 
and Typography’ [tot 19/3] 
❑ ‘Film Implosion! Schweizer 
Filmexperimente’ [tot 9/4] 
❑ ‘Macht Ferien!’ [tot 9/7]

Eindhoven

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie NU’ [tot 2/4] 
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [tot 3/9] ❑ ‘Guerrilla 
Girls 1985-nu – Kunst, feminisme en 
institutionele kritiek’ [tot 11/6] 
❑ ‘Pracht und Prinzip – Bauhaus en 
Wiener Werkstätte ontmoeten Van Abbe’ 
– Bas van Beek [tot 26/3] 
❑ ‘The Intimate Earthquake Archive’ 
– Sissel Marie Tonn [tot 30/4] 
❑ ‘How to Motivate Someone to Leave 
Voluntarily ‘ – Robert Glas [tot 30/4] 
❑ ‘Victor Goppe: Making Books ‘ [tot 16/4] 
❑ ‘Fragments (of a desire for revolution)’ 
– Lidwien van de Ven [tot 9/4]

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00 
di-zo 10-17u
❑ Marlene Dumas & Carla Klein [tot 
30/4] ❑ ‘Johannes Grützke – Der Pinsel 
hat Gesprochen’ [tot 11/6]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collection of the Groninger Museum’ 
[tot 31/12] ❑ Ruloff Manuputty 
(1926-2002) [tot 9/4] 
❑ ‘After Rodin’ – Erwin Olaf [tot 30/4] 
❑ ‘Genius at Work’ – Auguste Rodin 
(1840-1917) [tot 30/4] ❑ ‘Hide & Seek’ 
– Maarten Baas [tot 24/9]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Allegory of Transience’ – Evelyn 
Taocheng Wang [tot 7/5] ❑ ‘The Words 
and Days (mud gezaaid, free range)’ 
– Kasper Bosmans [tot 7/5] 
❑ Richard Tuttle [tot 7/5]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van 
China in de Gouden Eeuw’ [25/3 tot 
20/8]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ Watteau [tot 14/5]

Heerlen

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Muurschildering in trappenhuis’ – 
Roland Schimmel [tot 16/7] ❑ ‘Parkstad 
Limburg Prijs 2016’ – Sanne Vaassen [tot 
19/3] ❑ ‘De bibliotheek van Aad’ – Aad de 
Haas [tot 5/6] ❑ ‘Paint it soft – Over de 
hernieuwde interesse voor textiel in de 
hedendaagse kunst’ [2/4 tot 6/8]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Droomwerk’ – Marte Röling [tot 
14/5] ❑ ‘Tekeningen en aquarellen’ 
– Werner Tübke (1929-2004) [tot 14/5]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Beladen landschap: van Kiefer tot 
Ristelhueber’ – Francis Alÿs, Johan 
Nieuwenhuize, Hans Citroen, Olphaert 
den Otter, Raquel Maulwurf… [tot 4/6]

Leiden

Galerie LUMC
Leids Universitair Medisch centrum/
Albinusdreef 2 – 071 526 31 78 
dagelijks: 8-20u
❑ ‘Musem De Lakenhal op locatie: 
Natuurlijk’ – Gijs Frieling, Jan van der 
Ploeg, Thomas Raat, Izaak Zwartjes… 
[tot 30/4]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90 
di-zo 11-17u
❑ ‘My stories of Painting ‘ – Cai 
Guo-Qiang [tot 1/5] ❑ ‘Floors & walls / 
from ground’ – Ton Boelhouwer [tot 2/4] 
❑ ‘Aura’ – Hao Liang [tot 11/6] 
❑ ‘Illusion and Revelation’ – Ernst 
Caramelle [tot 27/11] ❑ ‘Illusion and 
Revelation: collectie Bonnefantenmuseum’ 
– Monika Baer, Thomas Hirschhorn, René 
Daniëls, Laura Lima, Pierre Huyghe, 
Joëlle Tuerlinckx… [tot 27/11] 
❑ ‘Gilbert de Bontridder – Look at me 
and see what I could not (yet) see’ – 
Sara Bachour & Joep Hinssen, Maarten 
Davidse & Simon Weins, Studio 
Oneindigheid, Tim Rutten & Videopower 
& Krist Gruijthuijsen [21/4 tot 24/9]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Painted Bird – geregisseerd door 
Gijs Frieling / soundtrack: Frank Koolen / 
publicatie: Charlott Markus’ – Klaas 
Kloosterboer, Evi Vingerling, Natasja 
Kensmil, Sarah Verbeek, Cian Yu Bai… 
[tot 13/8]

Middelburg

Vleeshal Middelburg
Markt 1 / Zusterstraat 7 
0118/65.22.00 
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ Noa Eshkol [tot 19/3] 
❑ Adriano Amaral [tot 14/5] 
❑ ‘Why Patterns’ – Noa Eshkol, Daan 
Gielis, Radna Rumping & Damon Zucconi, 
Milan Grygar, Sergei Tcherepnin, Les 
Trucs, Hannah Weinberger [2/4 tot 4/6]
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Personalia
Wim Cuyvers Architect, speleoloog, publicist, forestier. Leeft in de 
Franse Jura, waar hij sinds 2009 vrijwel uitsluitend op en aan Le 
Montavoix werkt. Samen met Marc De Blieck maakte hij in 2002 een 
titelloos boek (Brussel, Yves Gevaert Uitgever). In 2005 verscheen de 
bundel Tekst over Tekst (Den Haag/Lier, Stroom/Voorkamer), in 2011 
Poor being Poor (Brussel, Initia).
Joost Declercq Kunsthistoricus. Oprichter en beheerder van de vzw 
Gewad (1979-1986, i.s.m. Jan Debbaut), vervolgens zaakvoerder van de 
Galerie Joost Declercq (1986-1992). Vanaf  1992 als artistiek bemidde-
laar betrokken bij Beelden in de Stad te Knokke-Heist. Van 1994 tot 2004 
was hij verbonden aan de Fondation Hartung Bergman, Antibes (F). 
Sinds 2004 is hij directeur van Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle.
Thomas Decreus Historicus en doctor in de wijsbegeerte. Hij werkt 
als journalist voor dewereldmorgen.be. Hij schreef  Een paradijs waait 
uit de storm. Over markt, democratie en verzet (Antwerpen, EPO, 2013) 
en, in samenwerking met Christophe Callewaert, Dit is morgen 
(Antwerpen, EPO, 2016).
Katleen Gabriels Is postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB). Haar onderzoek handelt over de relatie tussen technolo-
gie en moraliteit. Van opleiding is ze licentiate in de Germaanse Talen 
(KU Leuven), master in de Moraalwetenschappen (UGent), en doctor in 
de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB). Ze is auteur van 
Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt (Tielt, Lannoo, 2016), door 
Liberales uitgeroepen tot ‘Boek van het jaar 2016’.
Tine Hens Is zelfstandig journaliste en auteur. Ze werkte onder andere 
voor De Standaard, Humo en Knack. Ze trok in 2014 door Europa op 
zoek naar antwoorden op de vele vragen die ze zich stelde: ‘Hoe zou de 
wereld na het kapitalisme eruit zien? Wat betekent het om plots groei 
als maatstaf  der dingen los te laten?’… Haar ervaringen publiceerde ze 
in het boek Het klein verzet (Antwerpen, EPO, 2015).
Erwin Jans Dramaturg bij Toneelhuis (Antwerpen). Doceert over the-
ater en drama aan de Artesis Hogeschool (Antwerpen) en het K.A.S.K. 
(Gent). Hij publiceert uitgebreid over theater, literatuur en cultuur. In 
2006 verscheen zijn essay Interculturele Intoxicaties. Over kunst, cultuur 
en verschil (Antwerpen, EPO). Samen met Eric Corijn, Ivo Janssens en 
Nico Carpentier schreef  hij Kunst in deze wereld (Brussel, Demos, 2011).
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 
canonvorming, ordeningsprincipes en presentatiemodellen.
Rudi Laermans Gewoon hoogleraar Sociale Theorie aan de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de KULeuven. In 2015 verscheen zijn 
boek Moving Together: Making and Theorizing Contemporary Dance bij 
Valiz, Amsterdam.
Jan Masschelein Is hoogleraar Wijsgerige Pedagogiek aan de KU 
Leuven (Laboratorium voor Educatie en Samenleving). In het 
Nederlands publiceerde hij, telkens in samenwerking met Maarten 
Simons, onder meer: Globale Immuniteit. Een kleine cartografie van de 
Europese ruimte voor onderwijs (Leuven, ACCO, 2003), Europa anno 
2006. E-ducatieve berichten uit niemandsland (Leuven, ACCO, 2006); De 
schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische 
actualiteit (Leuven, ACCO, 2008); Apologie van de school. Een publieke 
zaak (Leuven, ACCO, 2012). Daarnaast vertaalde hij Le maître ignorant 
van Jacques Rancière (De onwetende meester, Leuven, ACCO, 2007).
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), Amsterdam, Roma 
Publications, 2015.
Caroline Roodenburg-Schadd In 1995 gepromoveerd aan de 
Universiteit van Amsterdam met het proefschrift ‘Goed modern werk’. De 
collectie Regnault in het Stedelijk (Zwolle, Waanders, 1995). Ze publiceer-
de tevens Expressie en ordening. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg 
voor het Stedelijk Museum 1945-1962 (Amsterdam/Rotterdam, 
Stedelijk Museum/NAi Uitgevers, 2004). Sinds 2008 is zij als zelfstan-
dig kunsthistoricus werkzaam voor diverse musea, stichtingen en uni-
versiteiten in Nederland.
Willem Schinkel Bijzonder hoogleraar Sociale Theorie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, en lid van De Jonge Akademie van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zijn 
recentste publicatie is Imagined Societies. A Critique of  Immigrant 
Integration in Western Europe (Cambridge University Press, 2017).
Lieven Van Den Abeele Is kunsthistoricus, criticus, docent en ten-
toonstellingsmaker. Van 1992 tot 2012 doceerde hij hedendaagse 
kunst aan de Ecole des Beaux-Arts de la Ville de Bordeaux; sinds 2008 
geeft hij les aan het K.A.S.K. te Gent. Sinds 2012 is hij werkzaam in het 
Museum voor Schone Kunsten te Gent als publieksmedewerker en 
coördinator van projecten rond hedendaagse kunst. Hij werkte voor 
verschillende bedrijfscollecties en schreef  een bijdrage voor het boek 
Disorder in the House. The Vanhaerents Collection (Tielt, Lannoo, 2010).
Sven Vitse Sinds 2007 werkzaam als juniordocent Moderne 
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.  Hij promoveerde 
in 2008 op het proefschrift Een woestijn die de stad verpulvert. Marxisme, 
kritiek en representatie in poststructuralisme, Ander Proza en postmodern 
proza. In 2010 verscheen van hem Tekstbestanden (Aalst, het balanseer).
Arnold Witte Hoofddocent cultuurbeleid aan de Universiteit van 
Amsterdam, en hoofd Kunstgeschiedenis van het Nederlands Instituut 
te Rome. Hij leidt het onderzoeksproject Corporate Collections as 
Emerging Heritage. Hij verricht onderzoek naar patronaat vanaf  de 
zeventiende eeuw tot heden, met een nadruk op de institutionele 
dimensie ervan.
Rixt Woudstra Studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA). In het verleden werkte ze voor 
Studio Lukas Feireiss in Berlijn. Momenteel is ze verbonden aan het 
Massachusetts Institute of  Technology waar ze binnen het programma 
‘History, Theory and Criticism of  Architecture’ een proefschrift voor-
bereidt over het werk van de Duitse architect Ernst May in Oost-Afrika 
tijdens de jaren veertig en vijftig.
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From neoliberalism to new forms of  political communality. A 
discussion with Thomas Decreus, Tine Hens, Jan Masschelein 
and Willem Schinkel, moderated by Rudi Laermans 
This is a panel discussion on the notion of  ‘public interest’ and its 
erosion in contemporary politics. The discussion addresses ques-
tions such as: what can politics/the political still mean in a nor-
malized, neoliberal context which on all levels prefers ‘the private’ 
over the ‘public’? What new forms of  communality can be devised 
to counter hegemonic neoliberalism? 
democracy – neoliberalism – public interest

Wim Cuyvers – On the private and the proper. A cursive re-
reading of  Max Stirner’s Der Einzige und sein Eigentum 
Starting off  from a consideration of  Max Stirner’s book Der Einzige 
und sein Eigentum [The Individual and his Property], Cuyvers reflects 
on the relation between the private (what we possess) on the one 
hand and, on the other, our ‘ownness’ (that which is ‘our own’ in 
the most intimate sense of  the word). He concludes that, paradoxi-
cally, public space is the only place where individuals who fully ac-
cept their ‘ownness’ can meet.
privacy – public space – Max Stirner

Rixt Woudstra – The privatization of  the public interior. On 
The Public Interior as Idea and Project by Mark Pimlott 
This is a review of  Mark Pimlott’s recent book The Public Interior 
as Idea and Project, which is based on a series of  lectures given at 
the Technical University of  Delft in the Netherlands. Central to the 
book is the importance for public space of  the public interior (i.e. 
indoor public spaces formed by architecture), and how this ‘inte-
rior’ dominates our perception of  public space.
Mark Pimlott – public space

A discussion on public museums and private museums, col-
lections and foundations with Joost Declercq, Fieke Konijn, 
Caroline Roodenburg-Schadd and Lieven Van Den Abeele, 
moderated by Rudi Laermans and Dirk Pültau 
In recent years and decades several private museums, foundations 
and art centres have opened their doors in the Netherlands and 
Belgium. This discussion searches for explanations for this phe-
nomenon and poses questions like: why are collectors opening 
their own museums? Why don’t they donate their collections to 
public museums anymore? Are the public functions of  state mu-
seums being taken over by the private sector? Is art historical re-
search becoming privatized?
art market – museum history – private museums – public museums

Arnold Witte – on corporate art collections 
This text reflects on corporate art collections and the development 
of  this phenomenon since World War II. Witte focuses on the re-
cent tendency for the ‘individualization’ of  these collections: while 
earlier corporate collections were presented as a contribution to 
society under the name of  a company, in recent times more and 
more of  them are presented under the name of  the director of  the 
company himself. 
art market – corporate art collections

Erwin Jans – Imprisoned Seed
This is a concise review of  the theatre performance Privacy by 
Dutch theatre companies Wunderbaum and De Warme Winkel, 
which addresses the excessive exposure of  the intimate in today’s 
art and society.
intimacy – privacy – theatre

Katleen Gabriels – The inversion of  private and public: the 
subject in online space
In the digital age the personal is becoming increasingly public, to 
the point where one could wonder if  a ‘private subject’ still exists. 
In this text Katleen Gabriels explores some aspects of  this reversal 
of  the private and the public in the context of  social media and the 
internet in general.
Facebook – intimacy – social media

Sven Vitse – ‘Suddenly you become a writer’s family in the eyes 
of  others.’ The self-presentation of  Daan Heerma van Voss
This is an analysis of  Dutch writer Daan Heerma van Voss’ ap-
pearances and self-representation in newspaper interviews and 
articles written for the literary periodical Das Magazin. Vitse ex-
plores how Van Voss deals with the media-interest in his personal 
and family background and how this representation relates to his 
autobiographical writing. 
Daan Heerma van Voss – Dutch literature

Rudi Laermans – Public Intimacy. On the work of  Tracey Emin
Laermans explores Tracey Emin’s exploitation of  her intimate life 
in her art, while at the same time reflecting on how such an emo-
tional exposure is mediated by clichés and codes of  authenticity. 
Laermans concludes that her work – similar to melodrama – can 
be characterized as ‘enlightened emotionalism’: it combines per-
sonal emotion with conscious exposure of  the codes and conven-
tions that trigger emotional response. 
British art – contemporary art – Tracey Emin 
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