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A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER

IF IN FACT THERE IS COMMUNICATION
ALL COMMUNICATION IS A FORM OF TRANSLATION

THE NEEDS & DESIRES OF ONE HUMAN BEING
REQUIRE ATRANSLATION INTO LANGUAGE (ART MUSIC ETC) 
TO BRING ABOUT A STRUCTURE OR SITUATION THAT WILL 
ANSWER TO THOSE NEEDS & DESIRES

A TRANSLATION FROM ONE
De Witte Raaf

Postbus 1428 -1000 Brussel 1
Telefoon (32) (2) 223.14.50
Fax (32) (2) 223.23.18

Zoals we u in de vorige aflevering van “De 
Witte Raaf ’meedeelden, wordthet tijdschrift 
met ingang van 1 januari 1996 zelfstandig 
en verhuist de redactie naar Brussel. Ook in 
1996 wil “De Witte Raaf’ zich inzetten voor 
degelijke, onafhankelijke, kritische analyses 
van beeldende kunst en haar maat
schappelijke context Zo staat in de eerste 
aflevering van de nieuwe jaargang de 
problematiek van de vertaling en het vertalen 
centraal. Daarnaast vindt u in dit nummer 
een tekst over één werk uit de collectie van 
het Museum van Hedendaagse Kunst van 
Gent, “Zwillinge” van Günther Förg, en een 
studie van de gehele verzameling van het 
Gentse Museum. Tenslotte een artikel over 
het Nederlandse cultuurbeleid en de 
Mondriaan Stichting, en de eerste episode 
van het. tweemaandelijkse feuilleton 
“KUNST”.
Om het u makkelijker te'maken om een 
abonnement (750 Bfr/40 Nfl), een steun- 
abonnement (2.000 Bfr/110 Nfl) of een gift 
ten behoeve van de uitgave van “De Witte 
Raaf’ over te maken, hebben we in deze 
aflevering een overschrijvingsformulier 
ingesloten. Uw financiële bijdrage blijft 
welkom op de rekeningnummers:

voor België 422-2181611-46
voor Nederland 63 31 38 452

Débat

In het kader van “La Grande Revue”, een 
reeks presentaties van tijdschriften, in het 
Nieuwpoortteater, vindt op 6 februari 1996 
een debat plaats over het collectie- en 
museumbeleid in België. Uitgangspunt van 
het debat zijn de vijf analyses van openbare 
collecties die in deze en de vorige afleveringen 
van “De Witte Raaf’ gepubliceerd werden. 
Koen Brams en Dirk Pültau presenteren 
een round-up, Jean-Pierre Rondas mode
reert en u bent uitgenodigd om mee te 
debateren over de toekomst van de musea in 
België, op dinsdag 6 februari 1996, om 
20.30 uur, in het Nieuwpoortteater, Nieuw- 
poort 35,9000 Gent, 09/223.00.00, toegang 
gratis.
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LANGUAGE TO ANOTHER

IF IN FACT ALL THINGS SHOULD BE AVAILABLE
TO ALL PEOPLE
EACH THING MUST BE ADAPTABLE TO THE NEEDS OF EACH GROUP OF 
PEOPLE
(PERHAPS TO ENRICH LIFE AS IT IS OR PERHAPS TO
CHANGE WHAT COULD BE CHANGED)

WHEN A WORK REFERS TO THOSE OBJECTS & MATERIALS
THAT ARE IN THEMSELVES AN EMPIRICAL REALITY ALL THE 
VAGARIES POSSIBLE CANNOT CHANGE A SILK PURSE INTO 
A SOWS EAR
WHAT IS LOST IS THE ELEGANCE WITHIN THE CULTURE
WHOSE LANGUAGE WAS USED TO PRESENT THE WORK
IN FACT STYLE IS STILL ONLY THE
MEANS TO PRESENT A CONTENT THAT SHOULD BE 
ABLE TO FUNCTION WITHOUT ANY PROPS AT ALL

A STONE IS A STONE

THIS DOES NOT OBVIATE THE SENSUALITY
OF THE ORIGINAL OBJECT BUT
IN TRANSLATION ALLOWS EACH CULTURE
TO ADAPT THE OBJECT TO FULFILL THEIR
OWNNEEDS
A TRANSLATION IS REALLY THE MOVING OF 
ONE OBJECT TO ANOTHER PLACE

EEN VERTALING VAN ÉÉN TAAL IN EEN ANDERE

ALS ER IN FEITE COMMUNICATIE IS

IS ALLE COMMUNICATIE EEN VORM VAN VERTALING

DE BEHOEFTEN & VERLANGENS VAN ÉÉN MENSELIJK WEZEN 

HEBBEN EEN VERTALING IN TAAL NODIG (KUNST MUZIEK ETC) 

OM EEN STRUCTUUR OF EEN SITUATIE TOT STAND TE BRENGEN DIE 

AAN DIE BEHOEFTEN & VERLANGENS KAN BEANTWOORDEN

EEN VERTALING VAN ÉÉN

TAAL IN EEN ANDERE

ALS ALLE DINGEN IN FEITE BESCHIKBAAR ZOUDEN MOETEN ZN

VOOR ALLE MENSEN
MOET ELK DING AANPASBAAR ZIJN AAN DE NODEN VAN ELKE GROEP 

MENSEN
(MISSCHIEN OM HET LEVEN ZOALS HET IS TE VERRIJKEN OF MISSCHIEN

OM TE VERANDEREN WAT KAN WORDEN VERANDERD)

ALS EEN WERK VERWUST NAAR DIE OBJECTEN A MATERIALEN

DIE OP ZICHZELF EEN EMPIRISCHE WERKELIJKHEID ZIJN

KAN GEEN ENKELE GRIL EEN FLUWELEN BEURS VERANDEREN IN

EEN VARKENSOOR
WAT VERLOREN GAAT IS DE ELEGANTIE BINNEN DE CULTUUR

WAARVAN DE TAAL WERD GEBRUIKT OM HET WERK TE PRESENTEREN

IN FEITE IS STIUL NOG ALTIJD MAAR HET
MIDDEL OM EEN INHOUD TE PRESENTEREN DIE IN STAAT ZOU MOETEN ZIJN

OM TE FUNCTIONEREN ZONDER WELKE STEUN DAN OOK

EEN STEEN IS EEN STEEN

DIT DOET DE SENSUALITEIT

VAN HET OORSPRONKELIJKE OBJECT NIET TENIET MAAR

IN VERTALING LAAT HET ELKE CULTUUR TOE

OM HET OBJECT AAN TE PASSEN TER BEVREDIGING VAN HAAR

EIGEN NODEN
EEN VERTALING IS IN WERKEUJKHEID HET VERHUIZEN VAN

ÉÉN OBJECT NAAR EEN ANDERE PLAATS

LAWRENCE WEINER NEW YORK CITY DECEMBER 1995
LAWRENCE WEINER NEW YORK CITY DECEMBER 1995

(VERTAUNG: EDDY BETTENS)



August Sander, Handlanger, 1928
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). Programma 1996
Vereniging voor Tentoonstellingen 

van het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10,1000 Brussel
Dagelijks open van 10u tot 17u. Gesloten op maandag
Inlichtingen en reservering: 02/507 84 69

15/12/1995 - 21/01/1996 Chantal Akerman: D'Est. Au bord de ia fiction 

01/03/1996 -12/05/1996 August Sander
Le Pont Transbordeur
Mel Bochner: Thought made visible
Patrick Vanden Eynde

Ilya Kabakov: Op de daken
Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum

04/10/1996 - 05/01/1997 Victor Horta
Karl Blossfeldt



“Le langage est né 
sans qu ’on y pensât. ” 
Alain

De plaats van het zwijgen
Schotschrift tegen de jankende honden van de hedendaagse melancholie

1. De verdenking van het spreken

De Nederlanders noemen Willem van 
Oranje, een van hun politieke patroonheili
gen: “de Zwijger”. Vermits deze prins geen 
stille jongen was en zeker niet zwijgzaam 
van aard (tacitumus'), huldigt deze bijnaam 
niet zozeer alles wat onuitgesproken blijft, 
dan wel de onwaarschijnlijke daad van het 
zwijgen zelf.
Van zodra we het veilige terrein van het 
zwijgen als een niet-iets-zeggen verlaten, 
wordt de stilte gevuld met retorische 
stemmingmakerij. Wat voor een prins of 
politieker echter koelbloedige berekening 
is, kan voor een. estheet verrukking zijn. 
Voor een romantisch dichter is het zwijgen 
een “schouwen”:
“Was erst, nachdem Jahrtausende verflossen. 
Die alternende Vernunft erf and,
Lag im Symbol des Schonen und des Grossen 
VorausgeofifenbaretdemkindischenVerstand... 
Eh vor des Denkers Geist der kühne Begriff 
des ewigen Raumes stand,
Wer sah hinauf zur Sternen Bühne
Der ihn nicht ahnend schon empfand?” 
(Friedrich Schiller, “Die Künstler", 1789). 
Zo wijst Schiller het zwijgen aan als een 
overmacht, het ahnend opgaan in een nog 
woordeloos universum. Dit dwepen met 
een pre-verbale intuïtie kunnen we, samen 
met Ernst Gombrich ( “Jcones Symbolicae ”, 
1972) begrijpen als symptoom van een Pla
tonische onderstroom die het Westerse sym- 
bool-denken reeds van bij de aanvang 
kleurde. Gombrich bouwt zijn lezing van 
deze theorieën op een voortdurende wissel
werking-, op een fluctuerend proces van 
aantrekking en afstoting tussen twee tradi
ties: de Platonische en de Aristotelische. 
Een lezing die de taal als een onvolkomen 
vertaling van de - eigenlijk onuitsprekelijke 
- ervaring van de wereld stelt tegenover de 
instrumentele opvatting van de taal, het 
spreken als werktuig (organon).
Als we bereid zijn deze dichotomie te lezen 
als een louter analytisch onderscheid, kun
nen we inzien hoe de gaten in onze taal 
voortdurend het object zijn geweest van een 
verontruste zorg. Vooreerst de therapeuti
sche zorg van de Aristotelische logica tot en 
met Wittgensteins zwij gplicht tegenover het 
onuitsprekelijke; maar ook als een diagnos
tiek van de talige gespletenheid, vanaf de 
Platoonse anamnesis tot en met de 
Seinsvergessenheit van Heidegger.
Het is in deze bezorgdheid dat het zwijgen- 
als-daad zich nestelt, dat het de pose aan
neemt van een oorspronkelijker en dieper 
weten en waarin, tenslotte, het spreken 
slechts geduld wordt als afgeleide, deca
dente vorm van een verloren gegane grond
taal: “Geen mens verstaat de zintuiglijke 
taal nog, maar de vogels in de lucht en de 
dieren in het bos verstaan’deze wel, over
eenkomstig hun soort. Daarom kan de mens 
denken over datgene waarvan hij beroofd is 
en over datgene wat hij zich bij zijn weder
geboorte zal herinneren. Want de taal van de 
zinnen spreken de geesten met elkaar, zij 
hebben geen andere taal nodig, want het is 
de taal van de natuur.” (Jacob Böhme, 
“Mysterium Magnum”)
Het spreken is het merkteken, het litteken 
van een val, en val kan hier zowel zondeval 
betekenen uit een paradijselijke onschuld, 
zoals in het boek Genesis, als kosmische val 
in de valstrik van de materie, zoals bij de 
Platonisten.
Het spreken is dus altijd al verdacht ge
weest. Het verdenken van de taal is zelfs 
geen dichterlijke of mystieke luxe, het kan 
de koele hygiëne van een geformaliseerde 
taal of van een linguïstische metataal aanne
melijk maken. Het verdenken van de taal 
wordt echter pas spannend als boven en 
tegenover het verdachte spreken een trans
cendent zwijgen kan gesteld worden. Der
gelijk zwijgen hoeft zelfs niet eens heroïsch 
of tragisch te zijn, de Quakers bijvoorbeeld 
beoefenen een vorm van gemeenschappe
lijk zwijgen dat zij “mutual lending out of 
minds” noemen. Maar dit soort zwakzinnig 
spreek-zwijgen is niets meer dan een idylli
sche Variant van het vernietigend zwijgen 
van en voor het Onnoembare:

Piero della Francesca

Madonna della Misericordia (detail)

“Nooit uitgesproken noch te spreken, 
vergeef het ons en scheldt ons quijt, 
Dat geen verbeelding, tong noch teken 
U melden kan”
(Joost van den Vondel, “Lucifer”).
Dit is nog maar de theatrale bewerking van 
wat mystieke zielen aanduiden met 
annihilation een ver-niet-iging waarover 
beeldrijke bloemlezingen kunnen opgesteld 
worden: de duisternis, het hoge zwijgen, de 
afgrond, de nacht, de woestijn, de verlaten
heid, de dorheid, de huivering, de ontzet
ting, het infemum temporale...
Zwijgen krijgt op die manier een angstaan
jagende kracht die wij in ons spreken weg
babbelen. Zwijgen heeft die kracht omdat in 
de stilte het Onzegbare te voorschijn komt 
als iets dat niet meer te bespreken valt en dat 
ons met stomheid zou slaan, moesten we 
niet, al bij voorbaat, zwijgen.
Ik zou dit zwijgen de ultieme tautologie 
willen noemen, moest mijn spreken mij dit 
toelaten. Wat mij hier echter bezighoudt, is 
dat het verdenken van het spreken ons, 
Westerlingen, nogal grif doet omslaan van 
logofilie in logofobie en dat, in deze buiteling 
tussen extremen, de plaats van het zwijgen 
ons gewoonlijk ontgaat.

In 1961 publiceert John Cage een stuk dat 
hij “Silence ” noemt en dat hij voorziet van 
de volgende toelichting: “Ik ben hier en er is 
niets te zeggen. Indien er onder jullie som
migen zijn die ergens naartoe willen, dat ze 
dan maar op gelijk welk moment weggaan. 
Wat we weer nodig hebben, is stilte; maar 
de stilte vereist dat ik verder ga met spre
ken.”
Het verpletterend zwijgen van daarjuist heeft 
nu plaats gemaakt voor een milde ironie, en 
wie oren heeft voor dit soort stilte, herkent 
een totaal andere tonaliteit dan de getormen
teerde verbijstering van het Westerse 
zwijgen. Cage’s “Silence ’’put uit een traditie 
die we bij Gombrich niet tegenkwamen, een 
traditie die sprekers voortbrengt die blij 
kunnen zwijgen als gold het een opwar-

mihgsritueêl. Dit Oosters zwijg-paradigma 
klonk in 1961 niet enkel anders, het klonk 
ook hip en cool, het was verblijdend 
speelgoed in de handen van een tegen-cul- 
tuur die naar andere gadgets uitkeek dan 
naar de gestroomlij nde strijkij zers en brood
roosters uit de etalages van de officiële 
cultuur. Had de 19de-eeuwse burgerlijke 
Romantiek een oriëntalisme ontworpen dat 
bevolkt was met smachtende odalisques en 
paradijselijke waterpijpen, dan parafraseer
den de beatniks en hun flower-children een 
20ste- eeuwse Oriënt van kraaltjes, hasj, 
yoga en patchouli, safraankleur en Zen.
In Zen, nu, wordt heel wat af-gezwegen 
maar al even dikwijls aan neuzen getrokken 
en met stokken geslagen. In het groeiend 
enthousiasme voor de glimlach van het 
nieuw ontdekte zwijgen zagen de Westerse 
adepten echter de grimassende lessen van 
hun ironische leermeesters over het hoofd. 
Ze waren nochtans gewaarschuwd: “Een 
monnik noemde zich ‘Meester van de Stilte’. 
In werkelijkheid was hij slechts een oplich
ter, zonder enig werkelijk inzicht. Hij liet 
zich flankeren door twee welsprekende 
monniken (...) die antwoordden op de vra
gen terwijl hij zelf bleef zwijgen (...). Op 
een dag, terwijl zijn twee assistenten weg 
waren, kwam een pelgrimerende monnik 
bij hem en vroeg: ‘Meester, wat is de Boed
dha?’. Niet wetend wat te doen of wat te 
zeggen, kon de ‘Meester van de Stilte’ niets 
anders doen dan, in grote verwarring, zijn 
blikken in allé richtingen werpen, naar Oost, 
naar West, naar hier, naar daar (...). Duide
lijk voldaan vroeg de pelgrim hem dan ‘Wat 
is de Leer?’. Ook deze nieuwe vraag kon hij 
niet beantwoorden en hij sloeg zijn ogen 
omhoog, dan omlaag, alsof hij de hulp wou 
inroepen van hemel en hel. De monnik 
vroeg hem dan nog: ‘Wat is de Orde?’. Als 
enig antwoord sloot de ‘Meester van de 
Stilte’ de ogen. Uiteindelijk vroeg de mon
nik: ‘Wat is de Zegening?’. Totaal verloren, 
strekte de valse meester zijn twee handen 
naar de pelgrim, als wou hij om genade

smeken. De monnik was opgetogen over dit 
onderhoud...” (Chang Chen-Chi, “Pratique 
du Zen”, 1960).
Het verhaal eindigt met de opgetogen mon
nik die aan de twee assistenten van de mees
ter, punt voorpunt, de diepere betekenis van 
diens zwijgen uitlegt, terwijl die twee even 
later door hun meester uitgescholden wor
den omdat ze zijn reputatie in gevaar heb
ben gebracht door hun afwezigheid. Deze 
ongewoon omstandige koon verhaalt dus 
tweemaal de zwijgende antwoorden, een 
eerste keer als een zwijgen dat in feite een in 
het nauw gedreven spreken is, een tweede 
keer als een exegese van een diepzinnige 
stilte.
Het nieuw ontdekte zwijgen is een dubieus 
geschenk in de handen van een denken dat 
zichzelf slechts wantrouwt als het spreekt. 
De les van de oude Zen-meesters is dat niet 
enkel het spreken onder verdenking staat 
maar evenzeer het zwijgen, en sterker nog, 
dat pas het verdenken van het zwijgen de 
gaten in de taal laat oplichten als even zo
vele adembenemende bakens in de onmo
gelijkheid van de taal.
“In Zen is, er niets dat met woorden kan 
gezegd worden, er is niets dat een leer 
verkondigt. Dertig stokslagen, of je ermee 
akkoord gaat of niet. Blijf niet zwijgen, 
noch spreek veel.” Zen toont ons dus dat er 
met het spreken/zwijgen meer aan de hand 
is dan een spel van paradoxen. Zen is de 
catastrofen-theorie van de taal: in Zen wor
den spreken en zwijgen op zo’ n onbarmhar
tige wijze tegen elkaar geslingerd, dat de 
losgeslagen brokstukken niet meer opge
vangen kunnen worden, noch door een den
ken van de grenzen van de taal, noch door 
het verscherpen van haar inherente contra
dicties, zelfs niet eens door het verbannen 
van haar eigen aporieën.

Het verleggen van een al dan niet imaginair 
zwaartepunt over de horizon heen van de 
taal is en blijft, hoe zorgvuldig ook geargu
menteerd, een eenzijdige verdenkings- 
beweging. Het stoot de verdachte construc
ties uit als waren het Fremdkörper, terwijl 
die constructies toch altijd al de elementen 
geweest zijn die zowel het spreken als het 
verdenken mogelijk maakten. Het zwijgen, 
door Zen al lang verdacht van medeplich
tigheid met het spreken, wordt op die ma
nier de verzamelplaats van alle contradic
ties, paradoxen en aporieën van de taal. Het 
zwijgen wordt zo uitgeroepen tot stand
plaats van de negativiteit.
In “ThedismembermentofOrpheus” (1971) 
gebruikt Ihab Hassan het beeld van de god
delijke zanger Orfeus om het verscheuren 
van “de woordeloze eenheid van de natuur 
en de meervoudige stem van het bewust
zijn” weer in elkaar te passen in een onmo
gelijk lied: “een lier zonder snaren”. De 
onmogelijke zangers, van Sade tot Genet, 
van Blake tot Beckett, spreken,, volgens 
Hassan, “in verschillende toonaarden van 
stilte, sacramenteel en demonisch”.
Weer wordt de stilté gevuld met de’ 
onhebbelijkheden van het spreken, weer 
wordt het zwijgen ingelijfd als metafoor 
van de negativiteit. Hassan getroost zich 
zelfs de moeite die metafoor in kaart de 
brengen:
1. Stilte als anti-literatuur;
2. Stilte als vervreemding;
3. Stilte als perversiteit;
4. Stilte als zelfontkenning van de natuur;
5. Stilte als subversie van de vorm;
6. Stilte als semantische afwezigheid;
7. Stilte als negatie van de taal;
8. Stilte als derealization van de wereld;
9. Stilte als ontwaarding van de bewustzijns
vormen;
10. Stilte als apocalyps.
Hassan biologeert het zwijgen tot een danse 
macabrevande spreekwijzen, het verdachte 
spreken wordt bespeeld tot het verdwijnt in 
de afgrond van een alomvattend, dodelijk 
zwijgen. Hassan is een professionele 
slangenbezweerder. Maar juist zoals de slan
gen, die doof zijn, blijven de zwijg-mees- 
ters doof voor het lied van de metaforische 
sirenen. In deze metafoor zijn ze de dove 
maar roeiende matrozen van Odysseus, on
gevoelig voor de verlokkingen van een 
mythische natuur, maar ook voor de beve
lende stem van een intern verscheurde 
Aufklarung. Zo ook de Zen-meesters, ze 
verdenken het spreken in stilte, zoals ze het 
zwijgen verdenken in de taal.
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Zolang wij niet bereid zijn ons te ontdoen 
van de eenzijdige verdenking van het spre
ken, zullen wij onze spreek-onmacht om
ringen en omgrenzen met een of andere 
buitentalige stilte. Zolang wij er niet in 
slagen het verdachte spreken te begrijpen in 
zijn verdacht zwijgen, zullen wij ons vast
klampen aan de reddende metafoor van het 
negatieve. Zolang wij deze twee processen 
niet op gang krijgen, het verdenken en het 
ont-negativeren van het zwijgen, zullen we 
moeten toezien hoe het zwijgen gebruikt 
wordt als de afvalcontainer van de taal.

2. De retoriek van het zwijgen

Aangezien de filosofen, al sinds Plato, de 
retoriek als het woordgeworden kwaad heb
ben beschreven, of nog, als de verzamel
plaats van alle lagen en listen van het spre
ken, kunnen we meteen de verdenking van 
het zwijgen aanvatten via diens ‘kwaadaar
dige’ wortels.
Dit is niet enkel een radicale strategie, het is 
ook, sinds de retoriek weer de bon ton is 
geworden, een vrolijke strategie: we moe
ten er op toezien dat het zwijgen uit zijn 
praalgraf gelicht wordt, we moeten zijn 
modieuze rouwsluier overlaten aan de jan
kende honden van de hedendaagse melan
cholie. Als het zwijgen dan al de weduwe 
van het onmogelijke spreken zou zijn, laten 
we er dan voor zorgen dat het een losban
dige weduwe is.

“Plato bestreed de retoriek van de sofisten 
door te suggereren dat die gebaseerd was op 
de stelling van de onmogelijkheid van de 
waarheid en dat de retoriek daaruit het recht 
afleidde datgene naar voor te schuiven waar
van de mensén konden overtuigd worden 
dat het waar was” (Haris Blumenberg, 
“Anthropologische Annaherungen an die 
Aktualitdt der Rhetorik”, 1981). We vinden 
hier de onmacht van het spreken terug als 
een onmogelijkheid tot waarheid, en waar
heid, weten we, is het goddelijke attribuut 
dat Ooit gehanteerd werd om er, in het beste 
geval, de onwaarheid van de menselijke taal 
tégenover te stellen. Zou het zwijgen dan in 
de plaats kunnen komen van de voor immer 
verloren waarheid? Zou het te voorschijn 
kunnen komen als haar onpeilbare plaats
vervanger, daar waar zij zelf afwezig is?
In 1953 gelooftRoland Barthes nog dat zo’n 
plaatsvervanger kan aangewezen worden 
als nouvelle écriture neutre: “ze plaatst zich 
midden tussen de kreten en de oordelen, 
zonder er aan deel te nemen, ze bestaat juist 
uit hun afwezigheid; maar deze afwezig
heid is totaal, ze houdt geen vluchtoord in, 
geen enkel geheim, men kan dus niet zeggen 
dat ze een onverstoorbare schrift is, ze is 
eerder onschuldig” (“Le degré zéro de 
l’écriture”, 1953). Deze neutrale taal, deze 
nulgraad-taal is een project, een projectie, 
een utopie; ze is, leesbaar doorheen de hele 
tekst, een zoektocht naar een zwijgen dat 
malgré soi veroordeeld is tot spreken.
Bijna twintig jaar later zal Barthes beschrij
ven hoe dergelijke utopie moet begrepen 
worden als een ‘mantiek’, als een poging tot 
coderen van de goddelijke orakel-taal: “Er 
blijft nog maar één uitweg in deze dialoog 
waar de godheid spreekt maar niét markeert 
(‘ne marque pas’): dat is de uitweg die van 
het opheffen van het merkteken zelf een 
ultiem teken maakt. Deze laatste lezing is 
het respect, het eerbiedig aanvaarden van de 
stilte van God, het toestemmen, niet in het 
teken, maar in het uitblijven van het teken” 
(“Sade, Fourier, Loyola”, 1971)
Het eerste zwijgen dat we ontmoeten als 
retorische categorie is eèn orakelend zwij
gen, het is een zwijgen dat spreekt vanop 
een driepoot boven de afgrond. En juist 
zoals de mythische taal of de taal van de 
utopie spreekt het slechts via de verwach
tingen van de luisteraar. Het spreekt omdat 
het niets wil zeggen.
Het is het niets-zeggende zwijgen.

Gesteld nu dat het zwijgen toch iets te zeg
gen zou hebben, gesteld dat er iets te zeggen 
is, maar dat dit bij gebrek aan een adequate 
taal, enkel nog aan te duiden is door erover 
te zwijgen. Zo’n zwijgen zouden we dan het 
mystieke zwijgen kunnen noemen. Het is de 
iets-zeggende tegenspeler van het eerste 
zwijgen, een tegenspeler die weigert te ge-, 
loven dat er niets kan gezegd worden enkel 
omdat hij zelf niet kan. spreken.
In zijn meest onbeschaamde vorm vinden 
we deze retoriek terug als spraak-overstij- 
gende code. Ik neem aan dat ik geen zinnig 
mens kan beledigen door er op te wijzen dat 
er zodanig veel bijbels en andere heilige

Man Ray

Marcel Duchamp, Rrose Sélavy, 1921

boeken in omloop zijn dat het nogal para
noïde overkomt god ‘de Onnoembare’ te 
noemen. Dérgélijke extra-coderingen zou
den nog te verdragen zijn, moesten ze niet 
de aanzet vórmen tot een eindeloos door
draaien van hetzelfde wieltje: “We mogen 
God niet eens het onuitsprekelijke noemen, 
want hierin ligt juist al een uitspraak over 
hem” (Augustinus). Op die manier vult het 
mystieke zwijgen het niet-spreken met een 
rondtollende retoriek tot, uiteindelijk, zelfs 
de heidenen voor zijn kar gespannen wor
den: “God is dood. We hebben het niet over 
de ervaring van de afwezigheid van God, 
maar over de afwezigheid van de ervaring 
van God. (...) De theoloog heeft de para
doxale taak om de religiositeit bloot te leg
gen van een wereld die gedompeld is in de 
duisternis van Gods afwezigheid” (T. Altizer 
enW. Hamilton, “Radical theology and the 
death of God", 1966).
Bij dit steeds weer oprakelen van de via 
negationis kunnen we niets anders dan ons 
vertwijfeld afvragen, nadat al eeuwen gele
den de spreekbuis was blootgelegd in de 
bronzen hoofden van de góden, of het god
delijk spreek-zwijgen geproduceerd wordt 
via de stemspleet van de simulacra, dan wel 
via de anus van de priesters.

Zelfs indien deze retoriek nog slechts een 
karikatuur zou zijn van een archaïsch 
verdenkingsproces, dan nog mogen we niet 
aannemen dat zijn oude lagen en listen nu 
voor iedereen doorzichtig zouden zijn. Mis
schien heeft deze oude retoriek zijn terrein 
verlegd, misschien was hij zijn oude bedien
aars beu en zocht hij naar minder gerouti
neerde belijders. Indien zo, dan heeft de 
mystieke retoriek die zeker gevonden in het 
hedendaagse kunstbedrijf. De kunstwerken 
zijn daar soms “weerloos als betrof het 
pasgeboren baby’ s, onduidbaar als de rook
dampen van een ondergrondse grot, onzeg
baar in de structuur van hun bestaan.-..” (1) 
Wie zou menen dat het hier slechts de dich
terlijke vervoering betreft van een verlate 
vorm van burgerlijke romantiek, vergist zich. 
Er is meer (of minder) aan de hand: “Het 
werk had zich van alle betekenissen ont
daan en er was niets meer aan de hand dan 
dat het er was omdat het er was...” (2) Het 
toneel is nu gezet voor een woordeloze, 
betekenisloze aanwezigheid die ‘er is om
dat ze er is’. En weer draait het mystieke 

zwijgen een volle wenteling: “Aanwezig
heid is de afwezigheid: tweevoudige leegte. 
(...) [Het Werk] laat Zién hoé dé wereld 
getoond zou kunnen worden, maar juist op 
het moment dat dit zich zou kunnen verwer
kelijken, trekt het zich terug”. (3) Het spelen 
met een (n)iets dat er is omdat het er is, of dat 
er is omdat het er niet is, of nog, dat er niet 
is omdat het juist op het moment dat het zich 
zou tonen, toch niet te voorschijn komt, 
zodanig dat het in dit ultieme verstoppertje 
spelen dan toch nog aanwezig is, dit 
algebraïsch spel met het plus- en het minte
ken, is een tweede categorie die wij moeten 
onderkennen in de verdenking van het zwij
gen. Ik noemde dit tweede soort zwijgen al 
het mystieke zwijgen. Het is een onuitstaan
baar zwijgen.

Wegens deze onuitstaanbaarheid laat ik hier 
nu snel een derde soort zwijgen op het 
toneel verschijnen: het pornografische zwij
gen. In het Attisch Grieks betekent pomè: 
‘hoer’, een term die niet eens zo denigrerend 
hoeft te klinken als we hetpomodion, ‘hoer
tje’ van de volkstaal zouden vertalen als 
‘klein pomootje’. De lelijke bijklank krijgt 
porno definitief in het kefkelijk Grieks waar 
pomeia ook ‘afgoderij ’ gaat betekenen. Juist 
op deze etymologische overgang situeert 
zich het pornografische zwijgen.
Waardoor wordt, immers, het moder
nistische verlangen naar het herstelde, het 
gerepareerde zelf sterker uitgedrukt dan door 
de argwaan voor het onversneden spreken? 
Hoeveel omkeringen hééft de moderniteit 
niet moeten ontwerpen om steeds weer 
opnieuw het skandalon, ‘struikelblok’ te 
verleggen van het bruikbare spreken, het 
slogan-spreken, het code-spreken, in het 
kort, van het vanzelfsprekende spreken? 
Uiteindelijk bleef van dit spreek-onbeha-' 
gen niet eens meer de promesse de bonheur 
overeind. Het terechte verzet van het onge
makkelijke spreken verwerd tot een twee
lingbroer van het medeplichtige zwijgen; 
het werd een taal op zichzelf, een eigenge
reide code, een onvermijdelijke en daardoor 
ondoorzichtige spreek-stijl.
Dit punt van overslaan van een spreken dat 
zichzelf het zwijgen wil opleggen naar een 
spreken dat zijn eigen overbodigheid tot 
onuitspreekbaar centrum uitlegt, dit punt is 
analoog aan de linguïstische overgang van 
‘prostitutie’ naar ‘idolatrie’.

Het zou duidelijk moeten zijn dat dit de 
situatie is waarin wij ons samen bevinden. 
Dit is immers de situatie waarin wij niet 
meer kunnen of willen zeggen wanneer of 
waarom hetpomodion omslaat in een idool; 
scherper gesteld, de situatie waarin het twij
felachtig wordt wat er precies verworpen 
wordt: het geld of de seks.
Daarom is het pornografische zwijgen een 
ver-zwijgèn, het is een verdekt ópgesteld 
spreken waarbij datgene wat gezegd wordt 
datgene toedekt wat verzwegen wordt; een 
verzwijgen waarbij, uiteindelijk, het spre
ken en het zwijgen de communicerende 
vaten worden van een allesoverstemmende, 
subjectieve stilte die op rekening kan ge
schreven worden van het feit dat wij met 
elkaar spreken.

Hier zou een lezer die deze woorden afge
drukt ziet, glimlachend kunnen signaleren 
dat de ironie van de situatie niet hemzelf 
treft en ook niet de spreker, maar het spre
ken zelf of het spreek-systeem. Met deze 
signalerende glimlach zou dan bedoeld kun
nen zijn dat het zwijgen niet enkel niet- 
gesproken, maar zelfs niet eens be-sproken 
kan worden en dat spreken niets meer is dan 
een voorlopigheid, of nog sterker, een 
dwangmatige puzzel waarmee wij die 
voorlopigheid voor onszelf onzichtbaar 
maken.
Het vierde en laatste soort zwijgen noem ik, 
vanuit deze onzichtbaarheid, het noodzake
lijk zwijgen. Het zwijgt niet uit pretentie 
zoals het eerste zwijgen dat zichzelf slechts 
een status wil toekennen en dat enkel zwij
gen kan genoemd worden ómdat het niets 
zegt.
Het noodzakelijke zwijgen zwijgt ook niet 
zoals het mystieke zwijgen dat niets meer is 
dan een suggestie van diepzinnigheid of van 
transcendentie, maar dat in feite een zwij
gen is dat de stilte misbruikt als zijn eigen
dom. Dit is meer dan louter pretentie, dit 
zwijgen spreekt macht uit; omdat het de 
onmacht van het spreken veroordeelt vanuit 
een positie die het zichzelf toekent als de 
taal van het ‘gans Andere’. Zo is hét mys
tieke zwijgen een mystificerend zwijgen. 
Het is een zwijgen dat enkel zwijgen kan 
genoemd worden omdat het liegt.
Het noodzakelijke zwijgen zwijgt ook niet 
zoals het derde zwij gen, dat ik het pornogra
fische zwijgen noemde. Iedereen heeft zelf 
Wel kunnen invullen dat dit het postmoderne 
zwijgen is: de monochrome veelstemmig
heid van de ontluisterde illusies, de 
schertsende, sarcastische, cynische, multi
mediale zwanezang van de doofstomme 
kanarie. Dit postmoderne zwijgen is het 
paradoxale zwijgen: het verzwijgt zichzelf 
in het spreken. Het is een taterend zwijgen. 
Het is een zwijgen dat kenmerkend is voor 
onze eigen situatie, en met ‘situatie’ bedoel 
ik niet enkel het nu en het hier: wanneer we 
in een desolate bui van sprakeloze ergernis 
of zelfs van onbeschaamde zelfoverschatting 
onze nek uitsteken, ontdekken we het daar 
en het ginder als een geautoriseerde vertaling 
van het hier en het nu. Onze taal is Babel 
gekwadrateerd en alleen daarom is het 
zwijgen onze mythe. Het postmoderne 
zwijgen kan enkel zwijgen genoemd worden 
omdat het zich verbergt achter het spreken.

3. Het noodzakelijke zwijgen

Wat is dan het noodzakelijke zwijgen, als 
dit noch het nietszeggende, noch het lie
gende, noch het zich verbergende zwijgen 
is? Iemand zou nu moeten opstaan om uit te 
roepen dat dit het eigenlijke zwijgen is, dat 
zich, bescheiden maar onwrikbaar, ophield 
achter zijn vele schijngestalten en dat we, 
uiteindelijk, via een proces van eliminatie, 
onthuld hebben. Zo iemand zou inderdaad 
gevonden moeten worden die, nietsvermoe
dend, ons sarcasme zou willen trotseren om 
uit te spreken wat al van bij het begin niet 
uitgesproken kon worden: de plaats van het 
zwijgen.
Want, laten we ernstig blijven, al was het 
maar voor een ogenblik, zo’n ‘eigenlijk’ 
zwijgen zou een ‘eigenlijk’ spreken veron
derstellen, een spreken dat dan ofwel zo 
naïef zou moeten zijn, of zo paranoïde, dat 
in dit spreken de wóórden en de dingen weer 
geruisloos in elkaar glijden als elkanders 
voor- en achterkant.
We moeten dus erkennen dat we hier op een 
punt gekomen zijn waar het resultaat Van 
een drieste reductie, het zogenaamde ‘nood
zakelijke zwijgen’, ons, gelijk weeskinde
ren uit een roman van Dickens, achterlaat op 
de straatkeien van onze eigen taalsystemen. 
Het laat ons in de kou juist op het moment
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dat wij, semiotische proleten, de vraag dur
ven stellen wat er tegen-over het woord 
'staat of tegen-over het beeld, of zelfs nog 
maar wat er buiten en achter de elektronisch 
gestuurde lijntjes ligt waarin wij de dage
lijks grijnzende nieuwslezer herkennen.

Zwijgt een hond als hij blaft? Of zwijgen 
honden omdat ze niet kunnen spreken? Of 
kunnen honden enkel metaforisch zwijgen? 
Zou het dan kunnen dat wij enkel kunnen 
zwijgen als we, door analogie, in een toe
stand van animale rust geraken?
Hoor je hier het oriëntalistisch vacuüm niet 
naderbij sluipen als een. vermeende dief in 
de nacht? Een vermeend of geleend Nirwana 
waar we niet enkel met onze lusten terecht 
kunnen, maar ook met onze listen en met 

, onze leugens en - waarom ook niet - met 
onze woorden en heel hun onoverzichte
lijke nasleep van masse parlante. Wie goed 
kan luisteren, hoort inderdaad de zachte 
inblazing van de leegte, het epistemologische 
zwarte gat dat zichzelf wel een naam toe
kent maar geen plaats. Wij echter hadden 
ons opgemaakt de tegengestelde weg te 
volgen: de naam te noemen was niet ons 
oogmerk, maar de plaats aan te wijzen van 
datgene wat door ons als zwijgen buiten het 
spreken was gesteld.
Blijkbaar moeten wij de plaats van het nood
zakelijke zwijgen proberen aan te wijzen op 
een plaats waar het spreken zichzelf over
treedt, een plaats die functioneert zoals de 
Freudiaanse lapsus voor het Freudiaanse 
onderbewuste.
Indien we het zwijgen willen plaatsen, an
ders dan als metafoor van de negativiteit, 
dan moeten we dit spoor volgen, het spoor 
van de breuklijn in ons spreken.
Freud differentieert deze breuklijn: das 
Versprechen, das Verlesen, das Verschrei- 
ben, das Vergreifen, das Verlieren. Een 
ganse familie aperte mislukkingen die hij 
onder de naam Fehlleistungen bespreekt als 
produkten of effecten van verdrongen, en 
daardoor verborgen intenties. De Fehl
leistungen hebben allemaal dezelfde 
eigenaardigheid: ze doorbreken en door
kruisen de bewuste bedoelingen van het 
bewuste subject. Deze ‘fouten’ zijn herken
baar als de vermommingen eigen aan de 
Wiederkehr des Verdrangten. Op die ma
nier kunnen we de lapsus begrijpen als de 

.fratsen van een ik "dat geen baas in eigen 
huis” is. Zo blijken lapsus en Witz, als reto
rische neefjes, een plaats aan te wijzen die 
voor Freud een symptomatische plaats is, 
een plaats waar, in de Doppelsinn, het onuit
gesproken spreken en het verboden spreken 
elkaar kruisen.

Geen wonder dan dat Lacan, die rechtma
tige en rechtgeaarde zoon van Freud, bijna 
onwel wordt bij het uitspreken van het woord 
parole, en nog minder wonder dat hij de 
stilte cultiveert als een geestverruimende 
plant waaruit hij zowel zijn eigen woord, in 
zijn rol van spreker, als dat van zijn analysant, 
in. zijn rol van zwijger, behoedzaam en 
geduldig zal proberen distilleren. “Wij zul
len aantonen dat er geen spreken is zonder 
antwoord, zelfs indien het slechts stilte ont
moet, gesteld dat er iemand zou zijn om te 
luisteren” (Jacques Lacan, “Fonction et 
champ de la parole et du langage”, 1956). 
Dit zwijgende antwoord is enkel nog maar 
het zwijgen van de analist, het zich tegen de 
vlakte houden om het geluidloze spreken te 
kunnen horen van wat niet gezegd wordt: 
“Zo komt de analist ertoe het gedrag van het 
subject te analyseren om er te vinden wat hij 
niet zegt” (ibid.). Het verborgen of het ver
boden spreken is dus slechts te horen dwars 
door een leegte: "... indien het de leegte 
is die zich aanvankelijk laat horen, dan is het 
in zichzelf dat hij ze zal ervaren en dan is het 
over het spreken heen dat hij een realiteit zal 
zoeken die deze leegte kan opvullen” (ibid.). 
Uiteindelijk blijkt uit het beluisteren van de 
stilte, dat het de stilte is die spreekt en dat het 
de spraak is die haar eigen leegte overstemt: 
“Zo herwint hij de spraak, maar nu verdacht 
geworden door enkel maar geantwoord te 
hebben op de nederlaag van haar stilte, 
tegenover de waargenomen echo van haar 
eigen niets. Maar wat was dan toch dit 
roepen van het subject over de leegte heen 
van zijn spreken?” (ibid.).
Wie Lacan al eerder meemaakte, weet dat in 
deze inversie l’Autre vroeg of laat moet 
opduiken. In dit verhaal moet die Andere 
nog evep in reserve worden gehouden, im
mers, vooraleer we de Andere aan het woord 
laten, moeten wij hier dit inversie-moment 
zelf proberen vast te houden, het moment 
waarin het spréken omslaat in zwijgen en 
het zwijgen in spreken.

Anonymus (18de eeuw)

Een kunstenaar en een kunstliefhebber

Lacan heeft het over silence, vide, néant, 
termen waarvan we reeds zagen dat ze slechts 
het negatieve aspect van het zwijgen uit
drukken, of nog scherper gesteld, dat ze 
functioneren als de metaforische plaats van 
het negatieve. Maar het zwijgen, in tegen
stelling tot de stilte, is niet louter afwezig
heid: “on ne se tait que quand on peut 
parler”, stelt Merleau-Ponty ( “Phénotnéno- 
logie de la Perception”, 1945). Ên hier 
krijgen we, voor de eerste keer, zicht op een 
soort actieve wederkerigheid van spreken 
en van zwijgen; we lezen hier in formule
vorm de mysterieuze band tussen de 
Freudiaanse verboden taal en de omgebogen 
taal, maar ook tussen de Lacaniaanse lege 
spraak en de betekenisvolle stilte. Het al dan 
niet spreken, de keuze om te spreken, de 
mogelijkheid tot spreken is de voorwaarde 
om te kunnen zwijgen.

Zou dan, omgekeerd, het zwijgen, de keuze, 
de mogelijkheid zijn om te kunnen spreken? 
Stellen we, koudweg, on ne parle que quand 
on peut se taire, en zoüden we via deze 
formule de plaats kunnen aanwijzen van het 
zwijgen?
Indien zo, dan zou dit soort spreken niets 
anders zijn dan een niet-noodzakelijk spre
ken, een spreken dat zich niet laat dwingen, 
een spreken dat autonoom beslist of het al 
dan niet zal zwijgen. Dit spreken moet dan 
wel de antagonist zijn van een dwangmatige 
spraak, een spraak die zijn eigen voorwaarde
lijkheid niet kan of niet wil uitspreken en die 
daarom een afgekorte spraak is. Déze 
afgekorte spraak nestelt zich in de pseudo- 
realiteit van haar eigen object-bezettingen; 
ze noemt haar categorieën’ ‘feiten’, haar 
syntaxis ‘relaties’, haar morfologie ‘wereld’. 
Ingekrompen en dwangmatig is ze ook een 
verre verwant van Heideggers das Gerede, 
omdat de spreker van deze spraak een ‘men’ 
is. Een ‘men’, zo blijkt nu, is een ‘ik’ dat zijn 
zwijgende voorwaardelijkheid wegdrukt in 
zijn noodzakelijk spreken. Een ‘ik’ dat zich 
letterlijk neemt, of liever, een ‘ik’ dat zich 
anders dan alleen maar letter-lijk neemt, is 
eigenlijk altijd al een ‘men’. Daar komt 
zelfs geen Seinsvergessenheit aan te pas. 
Trouwens, vroeg of laat, wordt zo‛n 
constructie toch aangewend als onder
scheidend paswoord tussen een ‘authentiek 
ik’ en een ‘vals ik’. Alleen al het zwijgen, 
begrepen als mogelijkheid, maakt van elke 
mauvaise foi een pleonasme.
Geweten, bewustzijn, geloof, ze zijn altijd 
al vals. Al wie, noodzakelijkerwijs, zegt “ik 
geloof ’ of “ik weet”, liegt al. Hij neemt het 
‘men gelooft’ over als ware het een actie, 
een daad, een stellingname van hemzelf; hij 
beroept zich op een overtuiging, een in

zicht, een weten dat hijzelf, voor-zich-zelf 
zou voltrekken, terwijl hij in feite, pathe
tisch, de publieke spraak bevestigt. Eigen
lijk is hij de statistische belichaming van 
zijn eigen afwezigheid. En al roept hij nog 
zo hard “ik”, men hoort hem niet, men is 
immers allang ik.
Het ik kan dus niet zwijgen, het is - omwille 
van zichzelf - verplicht om over de stilte 
heen te spreken. Het ik is verplicht het 
zwijgen te over-stemmen. Het ik kan niet 
zwijgen en zwijgen was juist onze (hypo
thetische) voorwaarde om te kunnen spre
ken: on ne parle que quand on peut se taire. 
Deze vicieuze cirkel kan enkel opengebro
ken worden als tegenover het noodzakelijke 
spreken een spreken zou kunnen gesteld 
worden dat hier al ‘niet-noodzakelijk’ werd 
genoemd, een spreken met andere woorden, 
dat vanuit het zwijgen zowel niet als wel kan 
spreken. Dit niet-noodzakelijk spreken is al 
evenmin authentiek als vals, al evenmin 
eigenlijk als oneigenlijk en het is zeker geen 
fundamenteel-taal. Het realiseert zich van
uit een totaal onopvallende en daardoor des 
te onthutsender voorwaarde: het zwijgen. 
Maar het is niet louter de afwezigheid van 
het zwijgen; het kan er niet tegenover staan 
zoals tegenover zijn antagonist: het noodza- 
kelijke spreken; het kan er niet buiten staan 
zoals een ontheemde buiten een geliefde 
Heimat; het kan er zelfs geen deel van zijn 
zoals de spectraalkleuren de gekleurde stem
mingen zijn van het kleurloze zonlicht.

Het niet-noodzakelijke spreken is ver
vlochten met het zwijgen, het is tegelijk zijn 
binnen- en buitenkant. Juist zoals dit zwij
gen altijd al aanwezig is in dit spreken en 
waarin het zich zowel kan uit-spreken als 
ver-zwijgen. Het noodzakelijke zwijgen is 
het geluidloze spiegelbeeld van het niet- 
noodzakelijke spreken. ’
Hier kunnen we Lacans Autre uit de reserve 
halen om een woord te hebben, als houvast, 
dat dit weifelend, wankelend, maar onmis
kenbaar zwijgen kan aanwijzen. En hier 
kunnen we ook begrijpen hoe de psycho
analyse zich voor dood dient te houden, 
verpletterd, als ze is tussen haar eigen ratio
naliteit en de voorlopigheid van de Rede: 
“Dit wil zeggen dat de analist concreet 
tussenkomt in de dialectiek van de analyse 
door zich voor dood te houden, door zich in 
zijn opstelling te ‘kadaveriseren’ zoals de 
Chinezen zeggen, ofwel in zijn stilte, daar 
waar hij de Andere is met een grote A, ofwel 
in het opheffen van zijn eigen weerstand, 
daar waar hij de andere is met een kleine a” 
(Jacques Lacan, “La Chose Freudienne”, 
1956).
Zo bekeken is de psychoanalyse een me

thode, een strategie, om het doorslaan te 
betrappen van het zwijgen van de andere in 
het spreken van de Andere. In feite is Lacans 
differentieel gegoochel met de a/A een 
vertaal truc om komaf te maken met de shifter 
ik. Een shifter die bij Freud nog als een ego 
staat tegenóver een id, of als een bewustzijn 
tegenover het onbewuste. “Het onbewuste 
is dat discours van de Andere waar het 
subject (...) zijn eigen, vergeten boodschap 
ontvangt” (Jacques Lacan, “La Psychoana
lyse et son Enseignement”, 1957). Maar 
ego/id of autre/Autre, allebei zijn het pogin
gen om via een dichotomie de zwijgplaats 
aan te duiden, allebei ontwerpen ze het 
spreken als een weefsel met schering en 
inslag: een spreken dat ik een soort zwijgen 
noemde en het zwijgen, daarom ook, een 
soort spreken.
De doorslagspanning, het punt waar het ene 
omslaat in het andere, is de zwijgplaats, niet 
omdat ze topografisch aan te wijzen is, maar 
omdat ze een topos is, een retorische plaats, 
waar het spreken verdwijnt in zichzelf en zo 
plaats maakt voor het spreken dat niet te 
voorschijn komt. Zo’n zwijgplaats zouden 
we dus alleen kunnen aanduiden als ze af
wezig is, of scherper nog, als ze niet opdaagt 
waar haar open plaats is. Dit klinkt alleen 
maar geheimzinnig omdat er woorden in het 
spel zijn. Omgekeerd wordt er niet veel 
drukte gemaakt omtrent de geheimzinnig
heid van het spreken omdat er zwijgen mee 
gemoeid is. We hebben leren leven met de 
onmacht van de woorden, of liever, wij 
doen alsof we met die onmacht niets te 
maken hebben; alsof woorden, mits enige 
formele ingrepen, of mits enige afspraak of 
consensus, zouden kunnen betekenen wat 
wij willen dat ze betekenen. En als het 
zwijgen dan nog, eventueel en ergens, zou 
opduiken, dan zou dat zijn als een ver
momde taal. Dit soort vermomde taal werd 
hier verdacht van retorische oppervlakkig
heid, van een al te doorzichtige manipulatie 
van de stilte.

Als we het zwijgen, via een verdenkings- 
proces, ontdoen van zijn bruikbare schijn
gestalten, dan pas krijgen we een ander 
soort retoriek in het oog: de retoriek als barst 
in onze talige versus fysieke ervaring van de 
wereld.
Deze barst of kloof tussen het zien van de 
wereld en het uitspreken ervan, anders ge
steld, de paradox van een wereld die zicht
baar wordt voor zover hij uitgesproken wordt 
en die tegelijk verdwijnt achter zijn uitge
sproken worden, deze barst of kloof of 
paradoxie dwingt elke vorm van taligheid, 
tot in zijn structuur, in een retorische atti
tude.
Het spreken is een ’spreken-alsof’ of een 
‘bijna-spreken’ . Het spreken pendelt tussen 
de onzichtbare en daardoor evident gewor
den routine van zijn eigen uitspraken en de 
radeloosheid van de spreker van die spraak. 
Op hetzelfde moment dat dé taal de wereld 
ombouwt tot een huis om te bewonen, ont
neemt ze ons de bewoonbaarheid ervan. Ze 
maakt ons tot vreemdelingen in het huis dat 
ze vöor ons had ingericht.
Dit soort onverlegbaar onbehagen geven we 
ongelukkige namen, we noemen het ‘ver
langen’ of soms ‘utopie’ en nu en dan pro
voceren we onszelf met uitdagende namen: 
‘begeerte’, ‘revolutie’, ‘lust’. Dit uitdagen 
van onszelf, dit spreken ‘op een plaats waar 
het spreken zelf niet te voorschijn komt’ is 
de retoriek van het zwijgen.
Verlangen doet de spraak stotteren en ver
klapt zo zijn geheim.

Om dit soort zwijgen te kunnen onderschei
den van het nietszeggende, het liegende en 
het zich verbergende zwijgen, noemde ik 
het: ‘noodzakelijk zwijgen’. Het is een nood
zakelijk zwijgen omdat het weggedrukt 
wordt in het noodzakelijk spreken, een spre
ken dat spreekt uit noodzaak, omdat het niet 
anders kan, en dat daarom de bandeloosheid, 
de los-bandigheid, van het verlangen dood
zwijgt. Hét verlangen spreekt immers een 
niet-noodzakelijke spraak, het spreekt uit 
overmoed en niet uit noodzaak. In de zwij g- 
plaats, het gat in dé niet-noodzakelijke spraak 
komt het verlangen woordeloos te voor
schijn als een onstuitbare maar verboden 
spraak: de noodzakelijk-zwijgende spraak.

Paul De Vylder

Noten

(1) (2) (3) Enkele proeven van kunstkritiek 
aan het einde van de jaren ’80.
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Over vertaling 
Taal Spraak Poëzie

Wat men ‘vertalen’ noemt, hangt samen 
met wat men onder ‘spreken’ verstaat Ze 
zijn samen geëvolueerd. J. Lohmann merkt 
op dat het begrip ‘vertaling’ in de strikte zin 
van het woord voor het eerst voorkomt bij 
Cicero. Maar ook Cicero beschikte over 
geen enkele vaste term. Wat later verschijnt 
‘transferre’, en in de tweede eeuw, bij Aulus- 
Gellius, 'traducere'.

Het begrip ‘vertaling’ kon alleen maar samen 
met het begrip ‘taal’, ontstaan. Waarom het 
eerst in het Latijn is opgedoken, heeft te 
maken met het feit dat in het Latijn, en dit 
voor het eerst in Europa, de mens zich op 
objectieve wijze tot zijn taal gaat verhouden, 
waardoor zijn taal pas echt een taal en het 
Latijn de eerste taal in de moderne betekenis 
wordt: niet meer een manier van spreken 
met een eigen woordregister en woordruimte 
(Worte) maar een systeem van woorden 
(Wörter). De woorden zijn drager van een 
transcendente betekenis, en daardoor kunnen 
ze volgens bepaalde omzettingsregels 
worden ingewisseld.

Wat fundamenteel veranderd is, is dat men 
zich tot de wereld gaat verhouden vanuit de 
taaldaad zelf. De wijze waarop men zich tot 
de wereld gaat verhouden, hangt af van de 
manier waarop de taaldaad zich verknoopt; 
de sleutel tot die verknoping is precies de 
verhouding van de mens tot de taal op het 
moment zelf dat hij spreekt of luistert. Die 
verhouding is niet eenvoudig. “Enerzijds is 
er,” schrijft Jean Gagnepain, “wat de taal in 
ons wil zeggen, en anderzijds wat we door 
haar willen zeggen. Ze zijn onmisbaar voor 
elkaar, maar anderzijds stemmen ze 
noodzakelijkerwij s niet met elkaar overeen.”

“Wat de taal in ons wil zeggen” betekent in 
elke taalperiode iets anders. In de klassieke 
periode van de Griekse Oudheid wilde de 
taal in de sprekende en luisterende mens in 
de eerste plaats uitdrukking geven aan 
zichzelf. 7jc had zichzelf tot betekenis, zoals 
een vorm zichzelf betekent. Haar “innerlijke 
vorm” (die door Humboldt werd ontdekt) 
lag in elke intentie van de spreker besloten 
als een voor-vormende vorm die hem bij 
voorbaat opening tot de wereld gaf. Grieks 
spreken, hellenizein, dat was in het Grieks 
spreken, zich gedragen zoals de Grieken de 
realiteit in woorden vatten. Deze manieren 
van spreken die dialecten en talen zijn, 
worden aangegeven met bijwoorden: 
hellenisti, dóristi, attikisti: (spreken) als de 
Hellenen, dorisch (spreken), attisch 
(spreken), enz... Diezelfde bijwoorden op 
sti worden anderzijds ook gebruikt om een 
muzikale stijl aan te geven. Dóristi, aiolisti, 
ludisti betekent in de dorische, aeolische, 
lydische toonaard (spelen). Elke toonaard 
stemt overeen met een ethos, met een 
karakteristieke en betekenisvolle manier om 
zich voor de dingen open te stellen; dat 
ethos doet tussen de dingen en onszelf een 
resonantieruimte ontstaan op wiens tonaliteit 
wij zijn afgestemd, en die zich, los van elke 
perceptie, op het gevoelsniveau situeert. Op 
dezelfde manier impliceert een taal, in elke 
taaldaad, een wijze om zich tegenover de 
wereld te plaatsen, te verhouden, te stellen, 
te gedragen. De overgang van het ene idioom 
naar het andere vergt een sprong. Die wordt, 
volgens Lohmann, niet door de vertaler, 
maar door de vertolker uitgevoerd. V ertolken 
betekent datje in je eigen taal de betekenis 
tot klaarheid brengt die besloten ligt in de 
uitdrukkingen die in een andere taal worden 
gebruikt.

Maar er kwam een tijd dat de mens in het 
gesprek met zijn naaste tot het besef kwam 
dat hij een taal sprak, zoals Adam laattijdig 
tot het besef kwam dat hij naakt was.

“Wat we vandaag onder taal verstaan, is een 
systeem dat bepaald wordt door de 
wederzijdse verbondenheid van drie 
begrippen: taal, woord en betekenis” 
(Lohmann). Het is een geïntegreerd objectief 
systeem. Op het moment dat we het woord 
nemen, spreken we de potentiële eenheden 
van de taal aan, die wij ons eigen maken 
door er de constitutieve spanningen van te 
hertekenen; daartoe gebruiken we zoveel of 
zo weinig tijd als we zelf wensen. Op die 

manier krijgen we greep op het taalsysteem, 
alvorens in verbinding te treden met de 
dingen als “raamwerk van de wereld”. Dat 
het er zo en niet anders aan toe gaat, is toe te 
schrijven aan het feit dat wij ons niet meer 
tot de dingen verhouden via namen, maar 
via woorden.

In de “Cratylos” heeft Plato het over “de 
kracht van de naam” (hê dunamis tou 
onomatos). Die kracht ligt in zijn betekenis
scheppend vermogen. Een ding of een 
handeling een naam geven die ermee 
samenvalt, betekent datje het tot brandpunt 
van de wereld maakt. Maar al in Plato’s tijd 
woonde de mens niet meer probleemloos 
tussen de dingen en de namen. Vanaf dat 
ogenblik is de geschiedenis van de naam de 
geschiedenis van zijn neergang. Ze ligt 
vervat in de brutale uitspraak van Lohmann: 
“In het begin was de naam alles. Nu is hij 
niets meer.” Het is de uitvinding van de 
betekenis die over zijn lot heeft beschikt.

In de loop van de geschiedenis, van de Indo- 
europese talen is het begrip ‘betekenis’ 
gelijktijdig met het ‘woord’ ontstaan. Zij 
zijn weliswaar meer dan een ordinaire 
illustratie van het verloop van die geschiede
nis. Ze betekenen haar totaal. Van talen met 
stamvormen en verbuigingen zijn het woord- 
talen geworden. En meteen ook object-talen 
- een voorafschaduwing, zoals Lohmann 
zegt, van de universele taal van de 
wetenschap.

De wetenschap homogeniseert de waarne
ming. Het ding wordt er uitgezuiverd tot 
object. Een ding overstijgt al zijn verschij
ningsvormen, maar een object valt samen 
met de som van zijn profielen die in een 
gesloten systeem gevormd worden. Ze zijn 
bestemd om in een experimenteel veld te 
verschijnen, waarin de gemonteerde ervaring 
vooruitloopt op de mogelijke verschijnings
vormen. De opbouw van dit veld hangt af 
van de theorie van de fysica. De theorie van 
de fysica is een "universum-idee". Uitge
dacht door de mens is ze, net als de mens 
zelf, een “observerend universum”, dat uit 
begrippen en begrippenconstructies bestaat 
en het experimentele netwerk van elk 
wetenschappelijk tijdperk definieert.

De uitdrukkingen “observerend universum” 
en “universum-idee” zijn ontleend aan 
Gustave Guillaume, die er de taal mee 
definieert als een systeem van systemen. 
Maar evenmin als de mens kan de. taal 
worden teruggebracht tot object of concept. 
Ze bestaat als energeia in dé spraak die haar 
als enige ter wereld brengt, in aanwezigheid 
van de sprekende. De taal spreekt slechts via 
de spraak die haar bewoont - en dat van bij 
haar aanvang. Want óm over een taal te 
kunnen beschikken, moet men eerst spreken. 
En net zoals de taal aan de spraak ontspringt, 
herbront ze zich in de spraak, in elk spreken 
dat waarlijk spreekt en voortkomt uit een 
breuk van de stilte. Het poëtische spreken is 
zo’n spraak.

De eigenlijke taak van de dichter bestaat er 
volgens Holderlin in “dichterlijk op de aarde 
te wonen”. Daardoor komt hij in botsing 
met de onbevattelijke verhouding tussen 
werkelijkheid en taal of, op onontkoombare 
wijze, met de tot schittering verhevigde 
verhouding tussen het buiten en het binnen, 
die het probleem van de vertaling tot een 
fundamenteel menselijke kwestie maakt.

In de lezing die hij op 21 maart 1970 te 
Stuttgart hield tijdens de herdenking van 
Holderlins geboortedag, verklaarde André 
du Bouchet, vertaler van “l’Unique", “En 
bleu adorable" en “Colomb”, van bij 
aanvang: “Ik ken Holderlins taal slecht. Een 
onbekendheid waar ik in j ullie aanwezigheid 
voor uitkom, is niet van die aard gebleken 
het ritme te verstoren van gedichten die, 
soms, als het ware los leken te staan van de 
taal waarin ze zich ingeschreven hebben...

... terzijde plots van de betekenis - 
haaks op diegenen die ons hier ten deel zijn 
gevallen of waarnaar men mij zomaar 
verwijst, hoor ik een woord. Los bij wijle, 
van zodra ik luister, van diegenen die ik 
begrijp.

Woord dat als het ware door de 
geërfde taal die elk van ons bezit heen 
breekt, het onmiddellijke punt van de 
irruptie, van de ontvreemding van het buiten 
- van deze ontvreemding waarbij het buiten 
bliksemsnel aantreedt: Eïn Zeichen... 
deutungslos, een teken... als het ware 
betekenisloos.”

Dat geldt niet alleen voor de poëtische spraak 
maar voor elk spreken dat niet verhult noch 
onthult maar een teken geeft, zoals het woord 
van de augur dat doet. Daartoe volstaat het 
dat dit spreken ons terugvoert naar één of 
andere oorspronkelijke ervaring die, ten allen 
tijde, plots de werëld voor ons opent.

De “Notes sur la traduction ” van André du 
Bouchet dragen als motto een aantekening 
van Ossip Mandelstam: “Voor water zegt 
men in het Armeens, djour, voor
dorp ghyour.”
“djour - in de taal plots... die ik niét ken - / 
water - op dit moment hoor ik - een dergelijk 
woord nog voor ik ertoe overga/ het uit te 
spreken - op dit moment reeds - vanaf dit 
eigenste moment, in mijn taal/die, ogenblik
kelijk, op haar beurt, mij vreemd zal zijn.”

djour, de naam van het water (gletsjerwater, 
zegt André du Bouchet) voert hetzelfde 
gerol met zich mee als andere namen voor 
stromend water (rio, rivière, ru, Aar). Maar 
niét de onomatopee is hier van belang, 
behalve dan dat ze ervoor zorgt dat djour 
onbewust en veelzeggend in onze taal kan 
doordringen. Beslissend is het volgende: 
van zodra het woord in onze taal is 
binnengedrongen, wordt deze intrusie 
communicatief; ze dwingt ons om alle 
woorden van onze taal van buitenuit te 
bekijken. Daardoor worden zij plots met 
volstrekte vreemdheid geslagen, zoals een 
woord uit de omgangstaal, dat verscheidene 
keren automatisch herhaald wordt een op 
betekenisloosheid gebaseerd gevoél van 
onbehagen veroorzaakt. Het zijn woorden 
die men uitspreekt maar die niets uitdrukken. 
Eenmaal zij ontdaan is van de ijdele evidentie 
van haar noodzakelijkheid wordt de taal, 
onze taal, ons vreemd.

Als de woorden plotseling willekeurig en 
op zichzelf “betrokken” blijken, buiten ons, 
als bevroren woorden, dan speelt er zich af 
wat Hofmannsthal in zijn “Brief’ heeft 
beschreven: voor lord Chandos heeft de taal 
geen greep meer pp de dingen. De woorden, 
die betekenisloos zijn, barsten open aan het 
oppervlak van de sprakeloze wereld, zoals 
gasbellen oprispen aan het oppervlak van 
een moeras. Doch terzelfder tijd zijn de 
dingen hem haast absoluut nabij geworden, 
ondraaglijk nabij. In elk ding heeft hij zonder 
enige distantie déél aan de wéreld.

En wanneer het woord djour, afkomstig uit 
een andere taal, André du Bouchet uit zijn 
eigen taal verbant en hij met Hölderlin kan 
zeggen: “We hadden onze taal bijna aan het 
vreemde verloren”, dringt het water zich in 
zijn naakte aanwezigheid aan hem op.
“het water dat louter voor zichzelf, het water 
dat zonder de dorst/vloeit/ een ander - en 
bijna zonder onderbreking, dat het zelf is, 
dorstig,/opnieuw begerig naar zichzelf.”

Als dat het water is (en dat is het ook 
daadwerkelijk, in de hoedanigheid van zijn 
stroming die het meevoert en aanvoert), dan 
móet men zich van het volgende verge
wissen:
“water bevond zich niet in de taal dorp 
bevond zich/niet in de taal. Hier, in meer 
dan één bergwand is het/verdwenen."

De taal raakt niet méér aan de'dingen, dan 
het zegbare, volgens de stoïcijnen, aan de 
phusis raakt. Meer nog dan de veelheid van 
talen, die de vreemdheid van elke taal 
afzonderlijk doet uitkomen en haar uit haar 
wezen onteigent, is het de onherleidbare 
aanwezigheid van het ding, dat onverschillig 
staat tegenover de taal, die ons van de taal 
scheidt en haar als vreemd doet ervaren. 
Daar waar de woorden strikt genomen niets 
betekenen, is het uit met de trits woord- 
betekenis-taal. We worden ervan gescheiden 
door onze aanwezigheid in de wereld. Maar 

hoe kunnen we onze scheiding van de taal in 
de taal uitdrukken? De oplossing versterkt 
de paradox:
“Dat er op de scheiding opnieuw plaats 
wordt gemaakt in/de taal, een plaats... in de 
taal voor haar verdwijning.”

De terugkeer naar het niets is geen terugkeer 
naar niets. Hij voert ons terug naar het 
openingsmoment van de taal. De verdwij
ning van de taal als gesloten systeem ontsluit 
de dimensie van het spreken. Het aantreden 
van de spraak gaat samen met de openbaring 
van een leegte in de taal. Ik en jij, de ‘ shifters ’ 
van het discours, zijn lege plekken in de taal. 
Ze refereren aan niets of niemand ter wereld, 
maar verwijzen naar de taaldaad die hen 
vervat. Ze ‘vullen’ zich van zodra een spreker 
hen in zijn spreken incarneert.

Maar als ze de taaldaad ontsluiten, waarvoor 
staat de taal, die zich opent, dan open? - 
Voor het buiten. ,
Doch, “buiten, kan ik niet als woord 
gebruiken/voor wat zich werkelijk voor- 
doet...buiten/of knaagt als dorst (als dorst 
naar verwoording)/onttrokken aan het woord 
en ik heb niets meer te zeggen."

Buiten, dat is het Opene. Dat weten, wanneer 
ze spreken, alleen de dichters, omdat ze niet 
vastzitten in de geconstrueerde staat van de 
taal, en omdat ze op het moment van het 
ontstaan van het gedicht ook de opening van 
de taal in haar wordingsstadium ervaren. 
Dit openingsmoment uit zich in de 
oorspronkelijke en blijvende voorsprong van 
de spraak op de taal.

Hoe groot het aandeel van het stereotiepe, 
dus van de taal als systeem, in de taaldaad 
ook is, toch berust de kracht van de spraak 
niet daarop. De spraak kan maar sprekend 
zijn, kan maar een zeggen laten aantreden 
als ze een oorspronkelijke ervaring belicht 
die zich niet laat herleiden tot wat het 
gevestigde taalgebruik ons van de wereld 
aanbiedt. Als systematisering van de 
opeenvolgende sedimenteringen van de 
spraak vormt de taal voor de spraak wel een 
fonds, maar geen fundament. Want om een 
taal op te bouwen, moetje eerst spreken. Dat 
ligt aan de oorsprong - die zich steeds 
hernieuwt. De spraak die aan de bron ligt, 
behoudt haar suprematie over de wegen van 
de taal. De spraak opent zich geenszins op 
een taal waarin, volgens Freud, de 
woordbeelden zich sluiten. Ze staat, 
integendeel, open voor het buiten, voor het 
Opene, voorzover dit zich in haar opent en 
zij nooit vol is van zichzelf.

Een spraak die niet op onpersoonlijke wijze 
‘uit het hoofd’ gedebiteerd wordt, is op 
zoek naar haar zelf dat voor haar uit ligt. Zo
als het bestaan - waarvan ze deel uitmaakt - 
bevindt ze zich buiten... in de opening... en 
interioriseert ze onophoudelijk, in haar zelf 
dat voor haar uit ligt, dit buiten dat zich 
voortdurend hernieuwt.

De dichter laat niet toe dat de woorden zich 
sluiten op zichzelf - en op hemzelf. Hij 
bevindt zich “ici en deux” (“hier in tweeën”), 
tussen buiten en binnen, tussen de dingén en 
de woorden. Hij levert zich niet over aan een 
evenwichtsoefening die erin bestaat dat je 
afwisselend op één van beide gaat steunen. 
Dit “tussen” impliceert de verdwijning, hier, 
van beide. Maar dan wel van béide zoals ze 
worden verbonden door de scheidingslijn 
zelf. Deze is geen leemte, geen interval dat 
tussen woorden en dingen, tussen buiten en 
binnen zou liggen zoals tussen twee 
onverschillige grenzen. De relatie moet 
omgekeerd gedacht worden: het “tussen” 
omvat beide in hun onderlinge aanwezigheid 
van afwezigheid.

Buiten', we jouden het niet kunnen zeggen 
indien we er al niet zouden zijn - niet alleen 
omdat de woorden van onze taal buiten ons 
zijn komen te liggen, maar ook omdat we 
ons, .binnenin de taaldaad zelf, buiten 
bevinden. Het “tussen” waarin zich, volgens 
Rilke, “het stille avontuur van de tussen
ruimten” ontrolt, vindt zijn vertaling in de 
spraak. Het wordt in de spraak vertaald door 
lege intervallen, waarvan de woorden op elk
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kritisch moment de punctuering zijn.

Deze leegte wordt ervaren op het moment 
van overgang van het ene woord naar het 
andere, van de ene taal naar de andere, en 
deze vluchtige leegte “herstelt zich 
dadelijk weer in het centrum”. Deze 
verdwijning van de taal is een voorwaarde 
voor haar herbronning. In een zin die 
werkelijk spreekt, die bestaat om zich een 
weg te banen, heeft een woord niet alleen 
een louter differentiële waarde. De waarde 
ervan overstijgt zowel de syntagmatische 
relaties die het woord in de zin onderhoudt 
als de paradigmatische relaties die het in 
absentia in de taal heeft. Elk woord treedt 
uit zichzelf te voorschijn, en tussen de 
woorden heerst een leegte die toch niet niets 
is. Dit te-voorschijn-komen is nergens 
duidelijker dan in wat de poëtische taal het 
meest kenmerkt: de witruimten.

Elk moment van een poëtische sequens is 
een tijdsspanning tussen twee witruimten. 
Deze poëtische sequens staat in relatie tot 
zichzelf via het verschil. Er zijn tussen
ruimten tussen taal en spraak, tussen de 
fonematische structuur van de taal en de 
syllabische structuur van de spraak; en in de 
spraak zelf zijn er semantische en fonetische 
tussenruimten tussen de woorden en de 
lettergrepen: distinctieve syllabische 
kenmerken. Deze leemten zijn open plekken. 
Elk woord, elke lettergreep balanceert in de 
leegte, in afwachting van zijn betekenis of 
klank die het volgende woord of de volgende 
lettergreep zal vervolledigen - maar ook zal 
terugvoeren.

Elk woord dat aantreedt, verschijnt in deze 
open plek. Het communiceert met de andere 
woorden voorzover deze leegten met elkaar 
communiceren, in de grote initiële en finale 
leegte waarop elk gedicht zijn eigen horizon 
opent. De poëzie geeft gestalte aan zichzelf, 
zoals een wereld, vanuit het niets. Niet alleen 
zoals een wereld, want de wereld treedt aan 
in haar, en zij in de wereld.

De dichter kan nooit aan gene zijde van het 
ding gaan staan op het moment dat dit 
aantreedt. In de loop van de spraak is dit 
moment ongetwijfeld niet meer dan een 
accent op de intervallen.
“wat aan de oppervlakte zal gekomen zijn is 
slechts een onooglijk klein deel van het/ 
ding, waar een woord zich reeds voorschuift 

maar ding,” een
onuitwisbaar spoor van het buiten dat moest 
worden vertaald.
“In zijn onaangeroerdheid bij wijle/noemt 
men het/

angst of ijsberg/
visceraal de ijsberg./ ■
Opnieuw is het slechts de buitenkant van het 
opene./Men zal er niet binnentreden zonder 
verdwenen te zijn.”

Verdwijnen in het opene van de ijsberg 
waarin, een ogen-blik lang,... de wereld zich 
ontsluit, dat is een belevenis die doet denken 
aan de ervaring waarin de aanblik van een 
Song-vaas ons dompelt. De leegte van de 
vaas, zegt Lao Tse, is er niet alleen om 
utilitaire redenen. Het zichtbare ritme Van 
haar welving, haar textuur en haar kleur 
gebiedt dat men zich rekenschap geeft van 
iets onzichtbaars. Deze vaas bergt werkelijk 
een onbegrensde holle ruimte, in wiens leegte 
- door een volledige omkering - haar 
buitenkant, haar ronding en haar materie 
onmiskenbaar en ongemotiveerd te voor
schijn treden.

Om in het Opene te verdwijnen, volstaat het 
dat er een spoor van het buiten gevormd 
wordt. Dat gebeurt wanneer een ding op 
zo’n onverholen wijze aantreedt dat men er 
zich, zoals men zegt, in verliest. Wat zich 
zonder vluchtmogelijkheid aandient en 
waarvan de aanblik ons een ogen-blik lang 
afstemt op de opening van de wereld, 
weerklinkt doorheen ons, in een woord. Op 
dezelfde manier geeft het motief dat de blik 
van een schilder of tekenaar beroert, vorm 
aan zijn stabiele en gespannen motoriek, 
waarvan de synergie zich bundelt in zijn 
hand en zich ontspant in een lijn. Dat gebeurt 
weliswaar niet rechtstreeks, maar langs een 

leegte om (de “lege vuist”, zoals de Chinezen 
zeggen), via een tocht doorheen de leegte, 
en pas van daaruit treedt er, zoals een 
gevolgtrekking zonder premisse, iets aan. 
De leegte is zowel aanwezig in het woord 
als in de onderbreking van de woordlijn. 
André du Bouchet noemt deze onder
brekingen .“breuken”. “Het ding dat het 
wóórd in zijn vaart omgordt zal de rug van 
de breuk van het woord vormen”. Het woord, 
eerder gebroken dan onderbroken door de 
verwringing die het opliep bij het omgorden 
van het ding, blijft geopend op een leegte, 
op een ruige holte waarin men een moment 
lang de herinnering aan het ding kan 
aanschouwen.

De “poëtische transformatie”, een begrip 
dat de Praagse School dierbaar was, mag 
men niet-verstaan als een wijziging die 
achteraf aan het gevestigde taalgebruik 
aangebracht wordt. De poëzie ontspringt 
aan deze zijde van de taal. In om het even 
welke taal bestendigt ze de geboorte van de 
taal. Die bestendige geboorte gaat tegen 
elke vorm van positiviteit in. Tegenover die 
positiviteit is ze een paradox, zoals het 
bestaan dat is tegenover het zijnde. De 
dialectische pogingen om door opeen
volgende bemiddelingen de kloof tussen 
dingen en woorden te herleiden tot ze 
onmerkbaar is, zijn slechts een ontroerend 
antwoord op de vraag van graniet: hoe aan 
het buiten uitdrukking geven?

-De poëzie verheldert dit cruciale moment 
van elke vertaling die rechtstreeks de essentie 
van de taal aan de orde stelt: in haar openbaart 
de taal haar zijn.
Aan de opening vanhet buiten beantwoordt, 
in de altijd weer hernieuwde loop van het 
poëtisch spreken, een “zwervende” leegte 
die zichzelf onophoudelijk hervormt. Door 
de leegte communiceren de woorden met 
elkaar, zoals de volle lijnen van een tekening 
met elkaar communicéren op de plaats waar 
ze onderbroken worden, door de witruimten 
waarin de grote leegte circuleert die heel de 
ruimte van het blad ontsluit. Het is deze 
leegte die André du Bouchet “hemel” noemt. 
Hij “grenst bij wijle aan het woord zoals, op 
het moment van zijn doorbraak, de hemel, 
wanneer wij van woord naar woord [in 
poëzie] of van de ene taal naar de andere zijn 
overgegaan [in vertaling]”. De woorden 
schrijven zich niet in deze leegte in zoals op 
een wit bord. Elk woord ontsluit zich samen 
met deze leegte die aan zijn eigen horizon 
opkomt. “Met al zijn gewicht op het zwakste 
woord gaan staan opdat het zich zou openen 
en zijn hemel zou vrijgeven.”

De woorden communiceren via hun hemel. 
“Evenveel open hemel als bezette grond.” 
De grote landschapschilders, wier werk 
openstaat voor de opening van de wereld, 
plaatsen de hemel op de aarde “en de aarde 
opent zich”. Zoals het Opene afkerig is van 
elke configuratie (Gestaltung), sluit de hemel 
van een woord zich op geen enkele betekenis.

De hemel van de woorden is geen fictie. Hij 
opent de spraak vanuit het woord voor de 
werkelijkheid. Wat is de werkelijkheid? Het 
meest relevante antwoord komt van de 
dichter Hofmannsthal: “De werkelijkheid is 
een niet te betekenen betekening.”

Deze betekening die aan het betekenis
systeem ontstijgt, ontsluit de dimensie van 
de betekenis. De werkelijkheid brengt 
betekening met zich mee wanneer ze zich 
opent in een oplichtende leegte, die zich al 
even oorspronkelijk in haar opent. De spraak 
heeft niet alleen van bij aanvang maar ook 
oorspronkelijk met deze niet te betekenen 
betekening te maken - waartoe ook wij 
behoren. Ze komt voort uit een “luciditeit 
van de kracht”, die voorafgaat aan elke 
“luciditeit van het weten”, en waaruit de 
mens het vermogen put om zich open te 
stellen voorde opening van de werkelijkheid, 
een vermogen dat van hem een' mens maakt. 
Buiten deze betekening is de idee van 
betekenis betekenisloos. Zonder haar is de 
taal een uitwisseling van wachtwoorden in 
de grot van Plato.

Het is door uit het woord te treden dat een 

woord zich weet te openen.
“Woord/uit de woorden getreden, na het 
raken aan de dingen/

gebiedt : praat!"

De taal raakt maar aan de dingen, krijgt 
maar toegang tot de werkelijkheid voorzover 
we er ons door te spreken in bevinden, zover 
we haar in ons spreken bewonen. En dat kan 
alleen maar als we de woorden bewonen. 
Daarvoor moeten ze uit de trits woord- 
betekenis-taal treden, waarvan elke term op 
dit moment een vrij wel universele betekenis 
bekleedt. Want de tekenwaarde van de 
woorden en de betekenis van de dingen 
worden in deze trits opgebouwd op basis 
van een taalsysteem als systeem van 
zegbaarheden, van lekta, die per definitie 
onbewoonbaar zijn.

Het woord dat uit de woorden is getreden is 
de naam. De “kracht van de naam” bestaat 
erin dat hij in zichzelf een aanwezigheid en 
geen representatie bergt. Een naam is geen 
teken; het is een brandpunt van betekening 
- de geboorteplaats van de taal.

Noemen is tot zich roepen. De naam roept 
de betekening aan die tot ons - hier, in 
tweeën - spreekt. De naam, die uit de 
woorden is getreden, raakt aan de dingen op 
het ogenblik dat ze zelf plots buiten het 
systeem van de wereld verschijnen.

“het geboortelijke neen ik zal niet
noemen wie, in de/bergen, zich in volle 
nacht zal neergelegd hebben op de weg,/het 
oor tegen de begrinting gedrukt, om 
vervolgens/te pogen - iets meer dan een 
eeuw geleden -het/gerommel van het wiel 
van de postkoets op te vangen die nieuws 
brengt, men/weet niet meer hetwelke, lang 
verwacht weliswaar, en, toen zijn hoop zich 
niet/verwerkelijkte, als het ware naast zich, 
heeft hij toen hij zich, recht stelde/plotseling 
de sterren kunnen aanschouwen - in hun 
meedogenloze/schittering - zoals hij ze nog 
nooit tevoren/gezien had. “

Deze meedogenloosheid in de schittering, 
die ons uit elke verwachting ontzet, is die 
van de brutaliteit van het zijn, die dezelfde 
schittering heeft als zijn betekening. Van 
waaruit het ons ook toespreekt, het is in de 
betekening dat we elke doorbraak van het 
zijn kunnen herkennen. We doen een beroep 
op haar, en elke keer krijgt deze oproep 
gestalte in een naam. Deze naam, brandpunt 
van betekening, sticht elke keer “de 
oorspronkelijke taal, de taal die ik hier en 
daar op de mijne heb zien vooruitlopen”. 
Van de brutaliteit van het zijn heeft ze het 
abrupte, “de frisse onverbiddelijkheid” die 
de poëtische strengheid kenmerkt. Deze 
abrupte strengheid ligt aan de oorsprong 
van alle kunst.

“Als de primitieve kunst en de primitieve 
periode van de wetenschappen de enige zijn 
die niet verouderen,” zegt. Claude Lévi- 
Strauss, “dan is dat toe te schrijven aan hun 
omgang met de onbewerkte gegevenheid 
als empirische betekenismaterie, die zij zo 
volledig mogelijk trachten weer te geven.” 
In de poëzie - en in elke spraak die buiten het 
taalsysteem valt - is deze onbewerkte 
betekenismaterie de naam.

De zichzelf verhelderende “onbewerkte 
gegevenheid” is één van de “zwervende 
punten”, één van de doorbraken van de 
oorspronkelijke Gebeurtenis, waarvan de 
werkelijkheid en de betekening, in één en 
dezelfde schittering, de wereld in zijn 
geconstrueerde staat van dingen en woorden 
verscheurt. De vertaling heeft geen andere 
gegrondheid. Vertalen, in de letterlijke 
betekenis van ‘traducere’, betekent van één 
plaats naar een andere brengen, over een 
grenslijn heen. Maar het teken van de 
scheiding moet vertaald worden als 
koppelteken. Deze plotse transmutatie van 
elementen naar hun in zichzelf besloten 
tegendeel vereist de volledige en wederzijdse 
inwisseling van woorden en dingen. Een 
inwisseling die niet achteraf geschiedt (dat 
is onmogelijk), maar op de plaats zelf van 
hun gelijktijdige geboorte. Zo’n “niet aan 
verandering onderhevige transmutatie” is 

maar mogelijk omdat Werkelijkheid en 
Betekening eikaars dimensie zijn. Wanneer 
wij de namen bewonen, verwerkelijkt de 
wereld zich.

Het eigene van poëzie is dat ze een spraak 
bewoont, het eigene van vertaling dat ze een 
spraak... te bewonen geeft. Het probleem 
van de vertaling van een open spraak is deze 
spraak te ontsluiten in een andere taal. Het 
gaat niet om een overdracht, maar om een 
herbronning van de spraak. De vertaling 
voltrekt zich niet van teken tot teken. Ze 
maakt in de taal ruimte vrij waar het 
“geboortelijke” zich kan. inschrijven.

Deze vereiste geldt uitsluitend voor een 
sprekende, ‘monstratieve’ spraak, niet voor 
een systeem van demonstratieve proposities. 
Ze is niet van toepassing op het weten
schappelijk taalgebruik dat men opbouwt 
op basis van mogelijke predikaten en 
beschikbare (syntactische en categoriale) 
verbindingen, en bijgevolg in kaart kan 
gebracht worden.

Maar er is een meer intieme wezenstrek van 
de vertaling die eigen is aan de poëzie - en 
aan alles wat werkelijk spraak is. Niemand 
heeft met dezelfde scherpzinnigheid als 
Hölderlin het absoluut singuliere, originele 
want oorspronkelijke karakter van het 
poëtische spreken kunnen duiden. De dichter 
wiens hele bestaan is afgestemd op de toon 
van een oorspronkelijke indruk, wordt met 
deze indruk verwikkeld in een wereld “die 
hem nieuw en onbekend is”. Op dat moment 
- het moment van ontwaken van de taal - 
vertrekt hij van niets voorafgaandelijks, 
drukt hij noch de natuur, noch de kunst uit in 
aangeleerde termen, gebruikt hij deze termen 
niet alvorens een taal voor hem gestalte 
krijgt, een taal die hem eigen is. Moet hij dan 
zij n eigen taal niet vertalen in de voertaal die 
hij gebruikt?

Op het eerste gezicht lijkt André du Bouchet 
juist omgekeerd te werk te gaan. Hij spreekt 
over de woorden van de taal als óver sporen, 
verspreide restanten, vormeloze tracés, 
waarvan de onderbrekingen zich in de taal - 
het Frans - inschrijven, en die opnieuw 
moeten gebruikt worden:
“nu moet ik nog uit het Frans vertalen.”

Plots voegt hij eraan toe: “Men is er zich niet 
van bewust dat dit niet vertaald werd”. “Dit”, 
het zeggen zelf en wat het te zeggen heeft, 
werd niet vertaald: het is de spraak zelf.

Voor geen van beiden [noch voor Hölderlin 
noch voor du Bouchet] vervormt poëzie de 
omgangstaal. De poëtische bressen in hun 
teksten zijn een terugkeer naar de disconti
nuïteit van de wordende spraak die in de 
leegte op zoek is naar zichzelf als toekomst.

Henri Maldiney

Vertaling: Eddy Bettens en Elke de Rijcke
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De afdeling Beeldende kunst houdt zich in prindpe bezig me\

alle vormen van de eigentijdse beeldende kunstpraktijk. Zt

doet dat door rekening te houden met de praktische voor-l

waarden en de sodale en kritische context, welke samen dt

achtergrond vormen voor die praktijk en waartegen ook hei

werk zelf moet worden gezien. Het is immers het inzicht in dt

context dat de actuele relevantie van de kunstpraktijk be-

paalt. De afdeling erkent echter tevens dat kunstenaarschap

JanvanEyck 
Akademie 
werkplaats voor

bepaald wordt door individuele oriëntatie.

De afdeling Ontwerpen houdt zich be-

zig met produkties in 

cultuur die in opdracht 

nadruk ligt daarbij op

de visuele 

ontstaan. De 

de praktijk

ontwer p O n
en theorie van de visuele communica

tie: op de produktiez distributie en 

consumptie van visuele informatie en 

de culturele implicaties daarvan. 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling de 

praktijk van het ontwerpen te ver

diepen door in te gaan op de estheti

sche, conceptuele, programmatische 

en semiotische aspecten ervan.

De afdeling Theorie is gericht op theorievorming over
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GALERIE FONS WELTERS

tot 10 februari:

TIME
een vroeg werk en een recent werk van

JOEP VAN LIESHOUT 
FRANK MANDERSLOOT 
MARIA ROOSEN
JOB KOELEWIJN 
AERNOUT MIK

vanaf 17 februari:

JOEP VAN LIESHOUT 
N.T.K.
Geopend:
dinsdag t/m zaterdag 13.00-18.00 uur 
en op zondag 4 februari en 3 maart

Bloemstraat 140 1016 LJ Amsterdam 
tel 020-622 71 93 fax 020-620 84 33
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De vreemde taal in de taal vertalen
gedurende heel wat jaren reeds, 

bij het afdalen van de kust van St-Maurice, en bij het kruisen, net voor het dal, 
van de onbekende die het huis aan de oever van de stroom bewoont tot waar de 
zon niet komt, die steeds bezig is met het uitbreiden, moeizaam op de hellingwand inhakkend, 
van een lap grond waarop fruitbomen geplant zijn, met mijn hand tijdens het voorbijrijden, met mijn hoofd, 
wissel ik met hem een teken uit - zonder dat er kan geremd worden.
André du Bouchet, in:”Notes sur la traduction”

Paul Cézanne

La Carrière de Bibémus, ±1895

Ontginning uit een vreemde taal

Jaar na jaar, tijdens een autorit langs de 
Franse kust, hernieuwt zich een kleine maar 
niet onbeduidende gebeurtenis. De gebeur
tenis kondigt zich aan vanop een zekere 
afstand. Reeds bij het afdalen van een heuvel 
bemerkt de dichter de plaats van de 
gebeurtenis, een huis dat vlak tegen een 
rotswand en net voor de voet van de heuvel 
ligt. Het huis is aan de oever van een kleine 
stroom gebouwd die vermoedelijk aan één 
van de nabij gelegen heuvels ontspringt. 
Het terrein waarop het huis gebouwd is, ligt 
uit de zon. Het huis ligt op een donkere plek, 
een schaduwplek, niet op één van die 
schaduwrijke plekken waar de warmte van 
de zon aangenaam gekoeld wordt, maar op 
eeii plek waar de zon nooit komt, die nooit 
belicht wordt, waar het altijd koel is. Rondom 
het huis is er steeds activiteit. De bewoner 
van het huis, een onbekende voor de dichter, 
is voortdurend zijn terrein tegen de rotswand 
in aan het uitbreiden. Met zijn houweel 
probeert hij moeizaam de rotswand te breken 
en ruimte te scheppen, de lap grond rond 
zijn huis te vergroten. Op dit stuk grond zal 
hij na verloop van tijd fruitbomen planten. 
Op het moment dat de dichter in zijn auto de 
onbekende steenhouwer kruist, wisselt hij 
met hem een teken uit. Tijdens het kruisen, 

en dit is niet zonder belang, wisselt de 
dichter, met een hoofdknik, met opgeheven 
hand een teken van herkenning uit met een 
onbekende. Doch vrijwel onmiddellijk ligt 
deze uitwisseling achter hem. De auto 
vervolgt zijn weg naar beneden. Hij kan niet 
zomaar op de weg, tijdens de afdaling, 
halthouden. Vanuit zijn positie in de auto 
kan de dichter de gebeurtenis wel opmerken 
en zelfs nauwkeurig beschrijven, maar niet 
vasthouden. Dit ligt minder aan het feit dat 
de dichter een passant is, dan aan de 
gebeurtenis zelf die van die aard is dat zij 
hem ontglipt.
Welke betekenis moeten we toekennen aan 
het teken van herkenning dat de dichter 
uitwisselt met een onbekende? Waarin 
herkennen zij die elkaar niet kennen zich? 
In welk punt raken deze onbekenden elkaar? 
Ze kruisen, ze raken elkaar in hun activiteit. 
De noeste arbeid van de onbekende 
steenhouwer verschilt niet zo veel van het 
werk van de dichter. Net zoals de onbekende 
steenhouwer zijn lap grond uit de rotswand 
moet ontginnen, moet de dichter zijn taal 
hakken uit de rotswand van een vreemde 
taal, uit een voor hem ontoegankelijke 
materie. Om zijn eigen taal te kunnen vormen 
moet de dichter tegen de vreemde taal ingaan 
die zich als een muur voor hem opricht. Hij 
moet zijn taal ontginnen uit de materie van 

de vreemde taal, uit de vorm die deze 
aanneemt. Hij kan slechts uitdrukken wat de 
vreemde taal uitdrukt door op haar in te 
hakken en aan haar delen te onttrekken. Het 
is slechts door de aan haar onttrokken delen 
om te zetten, te vertalen, dat een nieuwe 
taal, zijn taal, uit de vreemde taal kan 
ontstaan. De nieuwe taal kan slechts vorm 
krijgen, bloeien, vruchten afwerpen ten koste 
van, maar ook dankzij de vreemde taal. De 
dichter is een vertaler die zijn taal gestalte 
geeft aan de hand van de materie van een 
vreemde taal.
In “Notes sur la traduction ” ( 1 ), een poëtisch 
essay dat André du Bouchet schreef in de 
marge van zijn vertalingen van Ossip 
Mandelstam, wordt vertaling omschreven 
als het ontginnen van taal uit een vreemde 
taal. Over welke vreemde taal heeft André 
du Bouchet het? De vreemde taal neemt in 
zijn werk drie verschillende vormen aan. 
Vreemd is ten eerste de taal die buiten de 
taal ligt, de taal van “het buiten”, de taal die 
het wezen van de taal uitmaakt en haar 
bestaansrecht geeft. Deze taal van het buiten 
is niet transcendentaal ten opzichte van de 
taal: het is het "taalzijn van de taal” dat 
mogelijk maakt dat “er talen zijn “ en dat het 
“talen zijn” (2). Vreemd is ten tweede een 
natuurlijke taal die niet de moedertaal van 
de auteur is. We denken hierbij aan de talen 

van waaruit du Bouchet vertaalt: het Duits, 
het Engels en het Russisch. Vreemd is ten 
derde de ‘moedertaal’ van de auteur: het 
Frans. Het Frans is voor hem een vreemde 
taal omdat hij haar, zoals elke andere 
vreemde taal trouwens, niet beheerst en niet 
bezit. Het is een taal die hem is overgeleverd, 
die hij heeft geërfd, die niet de zijne is maar 
die hij tot de zijne moet maken.
Wat in du Bouchets opvatting over vertaling 
vervolgens onze aandacht trekt, is precies 
het ontginnen van zijn taal uit een vreemde 
taal. We moeten spreken in termen van 
ontginning en niet van omzetting vanwege 
de onherleidbaarheid van zijn ‘moedertaal’ 
ten opzichte van een vreemde taal. 
‘Moedertaal’ en vreemde taal zijn onherleid
baar tot elkaar vanwege hun radicaal anders
zijn, vanwege hun radicaal vreemd-zij n voor 
elkaar. Door hun onderlinge onherleidbaar
heid kunnen ze niet samenvallen. En als ze 
niet kunnen samenvallen, dan kunnen ze 
ook niet naar elkaar omgezet worden. 
Vertaling moet in heel andere termen 
gedefinieerd worden dan in termen van 
loutere omzetting. De vertaalde tekst is geen 
reproduktie van een ‘origineel’.
Het verschijnsel vertaling treedt in “Notes 
sur la traduction ” op de voorgrond als 
symptoom van de essentie zelf van poëzie. 
De vertaling en de reflectie over vertaling
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nemen in de poëtica van André du Bouchet 
een sleutelpositie in. Ze zijn onlosmakelijk 
verbonden met zijn reflectie over de 
poëtische functie van taal en het poëtisch 
functioneren van zijn teksten. Poëzie is voor 
du Bouchet slechts poëzie als de taal zich in 
de tekst verhoudt tot één of meerdere 
vreemde talen waarnaar ze vertaald wordt 
en van waaruit ze vertaald wordt. In zijn 
artikel “Traduire” (3) specifieert Maurice 
Blanchpt dat vertaling slechts mogelijk is 
als in het werk zelf de mogelijkheid vervat 
ligt om “verschillend te zijn van zichzelf’ 
en “vreemd te zijn voor zichzelf’ (4). In dat 
geval wordt het werk aangetrokken tot 
datgene waartoe het onherleidbaar is, wordt 
het teruggevoerd naar zijn voor hemzelf 
“bevreemdende oorsprong” en bijgevolg 
steeds weer hertaald in zijn moedertaal. 
Volgens Blanchot is vertaling pas mogelijk 
als zij vervat ligt in de structuur of in de taal 
van hef werk zelf. Du Bouchet houdt er ons 
inziens een radicaler standpunt op na: 
vertaling is onontkoombaar omdat zij vervat 
ligt in de taal zelf. Het is het verschil binnen 
de taal zelf, de onherleidbaarheid van de taal 
tot zichzelf waardoor zij niet met zichzelf 
kan samenvallen, die ons tot vertaling 
dwingt. Van zodra we spreken of schrijven 
worden we daarom als het ware gedwongen 
de afstand tot wat we willen zeggen te 
vertalen. Van de vertaling kunnen we ons 
niet afwenden. Zij is een vorm van 
noodwendigheid (5). Anderzijds ligt er in 
de te vertalen tekst ook'een “vraag” tot 
vertaling die verlangt beantwoord te worden. 
Jacques Derrida zegt in “Des tours de Babel ” 
dat het ‘origineel’ de vertaling “eist” en 
begeert, zelfs al dient er zich geen concrete 
vertaler aan. De structuur van de vreemde 
taal - bijvoorbeeld de structuur van de taal 
van het buiten - is als open geheel een 
begerende structuur die om vertaling vraagt. 
Als begerende vraag incarneert (6) de taal 
van het buiten de grondvorm van de 
natuurlijke taal en vraagt zij om een plaats, 
om een concrete vorm in de ‘moedertaal’. 
De vraag naar vertaling gaat echter niet 
alleen uit van de vreemde taal, maar ook van 
de ‘moedertaal’. Vertaling is voor de 
‘moedertaal’ eennoodzaak. De ‘moedertaal’ 
heeft nood aan vertaling vanwege haar 
onvoltooidheid. Zij moet haar onvoltooid
heid, haar gebrek aanvullen met de middelen 
die zij kan onttrekken aan de vreemde taal. 
De vertaler zou volgens Blanchot als geen 
ander bewust zijn van de leemten van zijn 
‘moedertaal’ waarop hij tijdens zijn 
vertaalactiviteit botst. Om aan deze tekorten 
tegemoet te komen zal hij tijdens zijn 
vertaalactiviteit uit de rijkdommen van de 
vreemde taal putten en ze ter beschikking 
stellen aan zijn behoevende moedertaal. 
Deze idee van een onvoltooide en behoeven
de taal vinden we ook terug in Benjamins 
essay “DieAufgabedes Übersetzers”. Elke 
taal öp zich is beperkt in haar “groei” en 
heeft daarom nood aan aanvulling door een 
vreemde taal. Via de vertaling van de 
vreemde taal naar de ‘moedertaal’, via een 
“kruising “ van twee talen kan de ‘moeder
taal’ zich ontwikkelen.

Het verlies niet verliezen

De vertaling laat inderdaad toe dat twee in 
zich tekortschietende talen groeien, maar 
dat betekent nog niet dat zij hun tekorten 
wegwerkt. Zij dekt de tekorten van de 
respectievelijke talen niet. Vanwege de 
onherleidbaarheid van de talen tot elkaar, 
waardoor elke taal altijd vreemd is en blijft 
voor de andere, schiet ook elke vertaling 
van die talen naar elkaar bij voorbaat tekort. 
Een vertaling dekt het te vertalen woord of 
ding nooit volledig. In elke vertaling gaat 
een deel van het te vertalen ding of woord 
verloren, ontgaat aan de vertaler dat deel dat 
radicaal tot het andere behoort, dat hij zich 
niet kan toeëigenen en waarop hij greep 
moet lossen. Er is geen radicale, volledig 
dekkende vertaling mogelijk. In elke 
vertaling heerst een “onbepaaldheid” (7) 
ten aanzien van de vreemde taal. Élke 
vertaling draagt een onduidelijkheid, een 
vaagheid, een onoplosbaarheid ten aanzien 
van de vreemde taal in zich.
De ‘moedertaal’ die in “Notes sur la 
traduction" ontgonnen wordt uit een 
vreemde taal, is een ‘moedertaal’ die delen 
aan een vreemde taal moet onttrekken om 
zichzelf te kunnen worden, die, met andere 
woorden, ook het radicaal-vreemde uit de 
andere taal, dat deel uit de andere taal dat zij 
niet kan dekken, in zich moet opnemen om 
zelf enige levende betekenis te hebben. Het 
is de expliciete taak van de vertaler dat deel 
waarop hij geen beslag kan leggen, de 

onbepaaldheid van de moedertaal ten 
aanzien van de vreemde taal die hij dreigt te 
verliezen, in de vertaling zelf te bewaren:

“maar vertalen is ook een scheiding.
de scheiding/ 

vertalen.”

De dichter moet in de vertaling de scheiding 
die een verlies is ten aanzien van de vreemde 
taal leesbaar maken. Het is zijn taak om zijn 
afstand ten aanzien van het vreemde, de 
scheiding tussen hem en het vreemde te 
behouden. De dichter als vertaler mag 
datgene dat verloren dreigt te gaan van 
zodra hij zich uitdrukt, niet verliezen: hij 
moet het te allen prijze weerhouden als 
verlies. Hij moet de vertaling ervoor 
behoeden té gelijkend te worden aan hemzelf 
en daardoor té verschillend te worden van 
de 'vreemde taal (8). Hij moet kunnen 
inschatten tot waar zijn deel draagt en er 
zich voor hoeden dat zijn deel het radicaal- 
vreemde deel niet wegveegt. Dat kan hij 
door tegelijkertijd een vertaling te geven 
van het ding (of het woord) en een vertaling 
van wat hem ervan scheidt.
Als de vertaling tegelijkertijd een vertaling 
is van de vreemde taal én van wat de dichter 
van de vreemde taal scheidt, dan is zij als het 
ware een dubbele vertaling. De- vertaling 
van de taal van het buiten naar de moedertaal 
is eigenlijk een vertaling van de verhouding 
van de auteur op een bepaald moment tot de 
grond van de taal. Door zijn verhouding tot 
de vreemde taal te vertalen is de vertaler zelf 
fundamenteel in het spel van de vertaling 
betrokken. Omdat hij ook zijn afstand, zijn 
verlies ten aanzien van het vreemde in de 
vertaling vervat, schrijft hij zich onuitwis
baar in het vertaalde in. In zijn vertaling 
bijvoorbeeld van de taal van het buiten naar 
zijn ‘moedertaal’, in de intersemiotische 
vertaling (9), legt du Bouchet, naast zijn 
vertaling van het ding, ook uitdrukkelijk 
zijn verlies ten opzichte van het niet-talige:

het allerkleinste deel van wat vandaag 
moet verloren gaan/
niet uit het oog willen verliezen. dat is/ 
vandaag. niets is verloren gegaan.

Van alles waarmee we in aanraking komen, 
van de dag die wij doormaken, gaat er een 
deel Verloren. Dit deel, dat ons vreemd is, is 
hier de dag van “vandaag” zelf die aan ons 
is voorbijgegaan. Doch doordat de dichter 
over dit verlies waakt, verhindert hij dat het 
onherroepelijk verloren gaat. Hij slaagt erin 
het als verlies te weerhouden. Hetzelfde 
gebeurt in du Bouchets vertaling van een 
vreemde natuurlijke taal (Duits, Engels of 
Russisch) naar zijn ‘moedertaal’. Ook in dit 
geval gaat het om de vertaling van zijn 
verhouding ten aanzien van een vreemde 
taal. In de vertaling van een natuurlijke taal 
naar een andere natuurlijke taal, in de 
interlinguïstische vertaling, vertaalt hij niet 
alleen de vreemde taal maar ook zijn verlies 
ten aanzien van die vreemde taal. Idem voor 
de vertaling van de ‘moedertaal’ naar zijn 
‘moedertaal’, van het Frans naar zijn Frans. 
Wanneer du Bouchet zijn ‘moedertaal’ 
schrijft of spreekt, ervaart hij haar als een 
vreemde taal die hij zich eigen moet maken. 
Hij moet zijn ‘moedertaal’ voortdurend 
vertalen, hij moet een persoonlijke 
verhouding tot haar ontwikkelen, zijn eigen 
‘moedertaal’ vormen waarin hij zijn verlies 
ten aanzien van de geërfde moedertaal 
integreert. Via deze intralinguale vertaling 
“herformuleert” hij de ‘moedertaal’ 
waardoor deze “herwordt”, dat betekent: 
waardoor zij verschillend wordt van zichzelf 
en dat verschil thematiseert.

De vertaling van de grond van de taal in 
de taal

In “Notes sur la traduction” worden deze 
verschillende types van vertaling met elkaar 
verweven. In de marge van de interlin
guïstische vertaling, van de vertalingen van 
Russische teksten van Ossip Mandelstam 
naar het Frans, stelt du B ouchet het probleem 
van de intersemiotische vertaling aan de 
orde. De reflectie over de verhouding van de 
taal tot de taal van het buiten, van de taal tot 
haar grond ontwikkelt zich, schrijft zich in 
in het hiaat dat ontstaat bij de vertaling van 
de Russische tekst naar het Frans. Deze 
interlinguïstische en intersemiotische 
vertalingen functioneren vervolgens op een 
intralinguaal: hun eigenheid die tijdens de 
vertaling aan de ‘moedertaal’ ontsnapt, 
wordt in de ‘moedertaal’ opgenomen en 
hertaalt haar. Spreken over vertaling in 
“Notes sur la traduction " noopt ons tot een 

spreken dat rekening moet houden met de 
verhouding van de dichter tot meer dan twee 
vreemde talen en met de verhouding van die 
vreemde talen ten opzichte van elkaar. In dit 
artikel echter willen wij ons verder 
uitsluitend toespitsen op de verhouding van 
de ‘moedertaal’ tot de grond van de taal. 
Deze verhouding wordt in “Notes sur la 
traduction" het uitdrukkelijkst gethemati
seerd.
De vertaaloperaties dié zich tussen de 
‘moedertaal’ en haar grond voltrekken, zijn 
in feite operaties die plaats hebben tussen 
een woord uit de ‘moedertaal’ en wat buiten 
datwoordligt. We zullen het in onze verdere 
analyse daarom steeds hebben over de 
wisselwerking tussen een woord en zijn 
grond, en niet over de wisselwerking tussen 
een zin en zijn grond. Vertaling is in het 
werk van André du Bouchet gebaseerd op 
een theorie van het woord. De vertaling van 
woord naar woord, en hier meer specifiek 
van het woord naar zijn grond, laat toe dat er 
een “boog” gespannen wordt. Via deze 
“boog”, via dit “gewelf’ kunnen woord en 
grond communiceren. De vertaling van zin 
naar zin daarentegen laat geen communicatie 
toe omdat de zin uit de vreemde taal zich als 
een “muur” (10) opricht voor de ‘moeder
taal’.
Hoe wordt in “Notes sur la traduction ” de 
vertaling van de grond van het woord naar 
het woord uitgedruktl Hoe wordt de 
vertaling als vertaling van wat buiten het 
woord ligt en van het verlies van wat buiten 
het woord ligt leesbaar gemaakt? Of nog: 
hoe wordt bij de vertaling van wat buiten het 
woord ligt naar het woord het onzegbare 
gethematiseerd? En omgekeerd, hoe wordt 
in de vertaling van het woord naar wat 
buiten het woord ligt de vertaling van zowel 
het woord als van het verlies van dat woord 
weerhouden? Hoe wordt bij de vertaling 
van het woord naar zijn grond, het zegbare 
gethematiseerd? Hoe kan du Bouchet het 
onzegbare in het zegbare, en het zegbare in 
het onzegbare vertalen, tot spreken brengen? 
“Notes sur la traduction” gaat het 
uitdrukkelijkst in op de eerste vraag, met 
name op het tot spreken brengen van het 
onzegbare in het zegbare. Dit tot uitdrukking 
brengen verloopt in twee fasen: via 
incorporatie en via contact (11). Tijdens de 
eerste fase lijft de vertaler datgene wat hem 
van het ding scheidt dat hij vertaalt, in het 
woord in. Het gaat in deze fase om de 
insluiting van het verlies van het ding in het 
woord. Een pleidooi voor een dergelijke 
strategie van de inlijving vinden we onder 
meer terug bij Rudolf Pannwitz. Bij de 
vertaling van het Sanskriet naar het Duits, 
zegt Pannwitz, mag men het Sanskriet niet 
germaniseren, maar moet men het “Duits 
sanskritiseren". Pannwitz pleit hierbij voor 
de letterlijkheid van vertaling. Het Duits 
moet geconfronteerd worden met, meer 
zelfs, onderworpen worden aan de geweld
dadige impulsen van de vreemde taal, het 
Sanskriet. Het moet de impulsen van de 
vreemde taal, het Sanskriet, opnemen in de 
vertaling zodanig dat we een Sanskriet Duits 
krijgen waarin het vreemde element in het 
Duits het Duits doet uitgroeien tot een 
nieuwe, verrijkte taal. Deze problematiek 
van de incorporatie wordt in de poëzie van 
du Bouchet niet alleen op verbaal vlak, via 
het zegbare gethematiseerd, maar ook op 
niet-verbaal vlak, via de witte, onbedrukte 
vlakken papier die het zegbare onderbreken, 
erin ingelast worden. De witte vlakken 
wij zen letterlijk de plaats aan van de vreemde 
taal in de taal. Via de inlijving van deze 
witte vlakken in de geschreven tekst wordt 
het onzegbare in het zegbare gethematiseerd. 
De tweede en essentiële fase tijdens dewelke 
de vertaling zich voltrekt, is de fase van het 
contact. De voltrekking van vertaling 
betekent dat het woord - het zegbare element 
- zijn grond, het onzegbare raakt. Of 
omgekeerd, vertaling betekent dat de grond 
van de taal, het onzegbare het zegbare in 
zich raakt. De vertaling voltrekt zich op een 
moment dat ‘moedertaal’ en vreemde taal, 
het woord en zijn grond elkaar raken, en op 
het moment van raken één enkele houding 
bij ons ontlokken (12), waarbij we woord en 
grond heel even samen kunnen vatten.
Hoe verglijdt men van de eerste naar de 
tweede fase, van de incorporatie naar het 
contact? De overgang van de incorporatie 
naar het zich voltrekken van de. vertaling 
gebeurt meestal in drie etappes: de etappe 
van de onderbreking van het woord, de 
etappe van de afwachting van de dichter en 
de etappe van het contact tussen twee 
vreemde talen via een breuk.
De eerste fase, die van de onderbreking van 
het woord, doet zich altijd op bruuske wijze 

voor. De dichter die al vertalend het woord 
neemt, loopt plots vast: zijn woord stokt. Hij 
valt woordelijk in gebreke omdat zijn 
verhouding tot de wereld buiten de taal 
waàraan hij via de taal uitdrukking wilde 
geven, onverwachts vertroebeld wordt. Hij 
verliest zijn greep op de taal die tegen haar 
eigen grenzen, tegen het onzegbare aanbotst. 
Tijdens de tweede fase zit de dichter als het 
ware in een vacuüm. Hij moet ongewild zijn 
spreken onderbreken omdat hij geen enkele 
kant meer uitkan. In dit vacuüm treedt zijn 
luisterbekwaamheid op de voorgrond. Hij 
luistert in deze tijdspanne van het opge
schorte woord naar het onzegbare. Doch het 
onzegbare geeft zich niet bij voorbaat vrij. 
Het kan een tijd duren vooraleer het 
aantreedt. Deze fase is dan ook bijzonder 
vermoeiend voor de vertalende dichter 
omdat ze van hem een doorgedreven 
aandacht vraagt. Zijn uithoudingsvermogen 
wordt zwaar op de proef gesteld. Omdat zijn 
aandacht vaak niets oplevert en hij, 
integendeel, geconfronteerd wordt met een 
steeds aangroeiend verlies van richting, komt 
bij hem de idee op, het schrijven zelf te 
onderbreken. Het schrijven raakt tijdens 
deze fase aan zijn pijnlijke grens.
In de derde fase tenslotte, die zich al even 
onaangekondigd en bruusk inzet als de 
eerste, wordt de eigenlijke vertaling 
voltrokken: de vreemde talen raken elkaar 
in een breuk. Om wat voor breuk gaat het en 
hoe moeten we dit raken van twee vreemde 
talen in een breuk begrijpen? De gebruike
lijke band die de dichter met de wereld 
buiten de taal heeft en die hij vertaalt in zijn 
woord wordt onverwachts verbroken. De 
vertaler dringt tijdens zijn activiteit op deze 
breuk aan maar kan zelf het woord niet tot 
breken brengen. Het woord verbreekt zelf, 
het breekt als het ware zelf doorheen de 
alledaagse verhouding van de dichter tot de 
wereld buiten de taal. Het woord opent zich 
van binnenuit. Deze breuk van binnenuit het 
woord ontstaat paradoxaal genoeg door een 
verhoogde adhesie tussen het woord en zijn 
grond. Het is door de stijging van de materie 
van het woord in het woord dat het woord 
breekt en zijn alledaagse verhouding tot wat 
buiten hem ligt, verscheurt. Van zodra het 
woord breekt, gaat het zich loskoppelen van 
zijn grond. Door zich los te koppelen zal het 
zich ogenblikkelijk ophejfen - het kan niet 
zonder grond bestaan - waardoor zijn drager 
zelf aan de oppervlakte komt. Het woord 
raakt dus via de breuk of in de breuk zijn 
drager, de onzegbare materie of het papier 
waarin het verankerd zit. Vertaling is het 
openen van het woord op zijn drager die de 
onzegbare uitbreiding van het woord is; zij 
brengt het onzegbare tot spreken via de 
tijdelijke opschorting van het woord.
Wanneer het woord zich vertaalt naar zijn 
grond, raakt het niet alleen zij n eigen materie 
als woord, maar ook de onbegrensde materie 
waarin zijn materie als woord verankerd is. 
In de vertaling raakt het woord tegelijkertijd 
aan zijn materie als woord en aan de materie 
van de wereld. Doordat zijn woord en dé 
wereld elkaar in de vertaling raken, kan de 
dichter zich op een ononderbroken wijze tot 
de wereld verhouden. Het is zijn vertaling 
die deze intieme, ononderbroken verhouding 
tussen hem, zijn woord en het ding tot stand 
brengt. De vertaling zelf laat hem toe zich 
via het woord te verhouden tot de wereld. 
Zij maakt de verwantschap tussen vreemde 
talen mogelijk via een "vertaalcontract". 
Samen met, maar explicieter dan Walter 
Benjamin in “Die Aufgabe des Über
setzers”, stelt Jacques Derrida dat de 
vertaling zelf een band creëert tussen 
vreemde talen en niet, volgens een totaal 
omgekeerde redenering, zou mogelijk 
gemaakt worden vanwege de bestaande 
verwantschap tussen vreemde talen. 
Vertaling is het verbindingsteken dat tussen 
taal en wereld een brug slaat, dat de 
verwantschap tussen taal en wereld vorm 
geeft.

Fruitbomen

De opening van het zegbare op zijn 
onzegbare drager is de opening van het 
woord op zijn toekomst. De vertaling als 
opening van het woord op wat buiten het 
woord ligt, is nauw verbonden met de 
wording van het woord. In de vertaling raakt 
de taal, via het woord, in de vreemde taal aan 
de rand van zichzelf, aan haar eigen 
toekomstige betekenis. Het onzegbare dat 
op het gestrande woord volgt, geeft aan dit 
woord de mogelijkheid om zich retrospectief 
te ontplooien. Door een terugkoppeling van 
het onzegbare op het zegbare, door een stap 
terug te zetten in de tijd van het werk, wordt
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de toekomst van het woord voltrokken. Via 
de terugkoppeling van het onzegbare op het 
zegbare wordt het woord gedurende een 
fractie van een seconde materie. Het woord, 
het zegbare ontspringt opnieuw aan het 
onzegbare en wordt erdoor vervolledigd. 
Via deze terugkoppelende vertaling geeft 
het onzegbare aan het zegbare een materiële 
expansie (13). De opening van het woord op 
zijn drager creëert anderzijds ook een 
toekomst voor het woord die zichprospectief 
materialiseert in de woorden die op zijn 
opschorting volgen. In de mate dat deze 
woorden aan het voorafgaande woord een 
nieuwe betekenis geven, zijn zij de 
verwerkelijking van zijn toekomst. Uit de 
onzegbare vormende vormeloosheid 
ontstaat een zegbare vorm die aan de 
voorafgaande zegbare vorm een nieuwe 
duiding geeft.
De vertaling brengt in dit geheel waarin 
noch het woord noch de grond van het 
woord op zichzelf besloten zijn, een 
transport, een circulatie van betekenis 
.teweeg. Volgens Derrida wordt deze 
circulatie van betekenis tussen twee vreemde 
talen slechts in beperkte mate verwezenlijkt 
omdat de vertaling ons slechts een 
vooruitblik geeft op het raken van twee 
vreemde talen. De vertaling laat ons een 
“affiniteit” of een ontmoeting zien tussen 
vreemde talen die slechts in de toekomst zal 
aantreden. Volgens Derrida, na Walter 
Benjamin, gaat het in de vertaling om een 
belofte van ontmoeting die weliswaar in de 
vertaalde tekst besloten ligt, maar die zowel 
“beloofd” als “verboden” is. De grond van 
de taal, die Derrida ook de waarheid van de 
taal noemt, blijft steeds ongenaakbaar, 
onaanraakbaar voor de taal, onvertaalbaar. 
Via de vertaling kunnen we de waarheid van 
de taal, niet raken maar er ons slechts toe 
verhouden. Vertaling is voor Derrida niet 
het contact, het raken van twee vreemde 
talen, maar het zich verhouden tot een 
vreemde taal die altijd van ons verwijderd 
blijft. De vertaling zou de ervaring van deze 
verwijdering zijn. Het is omdat twee vreemde 
talen tot elkaar onherleidbaar zijn dat ze 
elkaar nooit werkelijk kunnen raken. In 
tegenstelling tot Derridais André du Bouchet 
van mening dat het raken en de verwijdering 
elkaar niet uitsluiten. In du Bouchets werk 
wordt wat door Derrida als contradictie 
wordt geponeerd een paradox. André du 
Bouchet is ervan overtuigd dat het woord 
zijn materie wel degelijk raakt (14): de 
grond van het woord wordt in het woord

Hercules Segers
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vertaald op het moment dat het woord zich 
op deze grond opent, of anders gezegd, op 
het moment dat deze grond zich in het 
woord opent. Doch dit raken van het woord 
aan zijn grónd, die de vertaling is van de 
grond van het woord ih het woord, betekent 
geenszins dat woord en grond met elkaar 
samenvallen, dat de afstand tussen het woord 
en zijn grond wordt opgeheven. Het intreden, 
tijdens het raken, van het vreemde in het 
bekende, waardoor beide talen een zeer 
intensief gesprek met elkaar aangaan, 
gebeurt zonder dat het vreemde tot het 
bekende herleid wordt, Bij de integratie van 
het vreemde in het bekende blijft het vreemde 
vreemd. Het verschil, de verwijdering die 
tussen twee vreemde talen bestaat, wordt in 
de vertaling als verschil weerhouden en 
treedt erin als verschil aan. Twee vreemde 
talen raken elkaar op een afstand. “Notes 
sur la traduction" is in menig opzicht 
gebouwd op de onaantastbaarheid van deze 
afstand, van dit verschil. Du Bouchet is er, 
net zoals Derrida en Blanchot, van overtuigd 
dat elke vertaling van dit verschil leeft, meer 
zelfs, “het leven zelf is van dit verschil” 
(15).. Van zodra het verschil tussen twee 
vreemde talen opgeheven Wordt, is er geen 
sprake meer van vertaling. Het opheffen 
van het verschil betekent de dood van de 
vertaling, de dood van het poëtisch werk. 
De vertaling bewerkstelligt een contact op 
afstand tussen woord en wereld en verleent 
doorheen dit contact betekenis aan het 
woord. Het is zijzelf en niet de dichter die 
het woord betekenis geeft. De vertaling als 
schenkster van betekenis geeft de wereld 
buiten de taal aan de taal. Ze schenkt het 
woord een betekenis die het tot rijping brengt. 
Over welke betekenis gaat het in “Notes sur 
la traduction”! Op het moment dat het 
woord via de opheffing van zichzelf tot 
zichzelf komt en zijn materie aan de 
vertalende dichter openbaart, verleent de 
vertaling aan het zegbare een betekenis die 
buiten het begrensde betekeniskader van 
het zegbare ligt. De openbaring van de 
materie van het woord treedt evenwel aan 
als een ondraaglijke, gewelddadige schitte
ring die, omdat ze van alles ontdaan is, de 
dichter verblindt. In de vertaling openbaart 
zich datgene wat zich niet aanschouwelijk 
kan maken en niet bevattelijk is. Er treedt 
een betekenis aan die geen betekenis is. Dit 
wil niet zeggen dat er zich in de vertaling 
een betekenis manifesteert die aan “beteke- 
nisarmoede” lijdt, maar dat er zich geen 
betekenis losmaakt. Wanneertwee vreemde

talen elkaar raken, vallen betekenis en 
“taaldaad” (16) samen. Door deze confusie 
van betekenis en taaldaad kan er zich geen 
betekenis losmaken. Het schitterende, 
ondraaglijke raken zelf, het moment van 
confusie waarin twee vreemde talen elkaar 
raken zonder tot elkaar herleid te worden, 
komt in de plaats van de betekenis die elke 
taal afzonderlijk aanwij st. Op het moment 
van contact richten zich op de grond van de 
taal fruitbomen op die de taal tot bloei 
brengen. Uit de breuk waardoor het woord 
zich losmaakt van zijn drager, uit het hiaat 
waarin dat woord tegelijkertijd zijn drager 
raakt, ontstaat een nieuwe, materiële 
betekenis. Als het woord in de breuk raakt 
aan zijn materie als woord waaraan het 
onttrokken is, ontwaren wij in het woord, 
tussen twee oogknipperingen in, het trillende 
blad en de schitterende vruchten van deze 
fruitbomen. De vertaling schenkt ons hen 
als een unieke gebeurtenis, in een voor ons 
onvergetelijk moment.

Elke de Rijcke

Noten

(1) André du Bouchet, “Notes sur la 
traduction”, opgenomen in: “Ici en deux”, 
Mercure de France, 1986eh, met belangrijke 
wijzigingen in: “Poèmes et proses”, 
Mercure de France, 1995. Van Ossip 
Mandelstam vertaalde André du Bouchet 
“Le bruit du temps”, in: “L’éphémère”, 
n° 19-20 (hiver-printemps 1972-1973), 
pp. 460-469; “Voyage en Arménie”, 
Mercure de France, 1984; en “La psycho
logie de la lecture est encore à étudier”, in: 
“L’ire des vents”, n° 12, 1986. André du 
Bouchet publiceerde nog een aantal andere 
teksten die expliciet over de plaats van de 
vertaling in poëzie gaan, met name “Traduit 
de Pasternak”, 1954, eerst in tijdschrift 
versçhenen en dan, met belangrijke 
wijzigingen opgenomen in: “L’incohé
rence”, Fata Morgana, 1979; “Hölderlin 
aujourd’hui”, Le Collet du Buffle, 1976, 
eveneens opgenomen in “L’incohérence”; 
en”Tübingen, le 22 mai 1986" (over 
Hölderlin en Celan), Mercure de France, 
1989.
(2) Jacques Derrida, “Des tours de Babel”, 
in: “Psyché”, Ed. Galilée, Paris, 1987, 
p. 232.
(3) Maurice Blanchot, “Traduire", in: 
“L’Amitié”, pp. 69-73.

(4) Maurice Blanchot, Ibidem, p. 71.
(5 ) Derrida heeft het in “Des tours de Babel ” 
over vertaling als een aan ons opgelegde 
“wet” (p. 210).
(6) Jacques Derrida, Ibidem, p. 216-217.
(7) We verwijzen hier uitdrukkelijk naar 
W.V. Quines these over de onbepaaldheid 
van elke vertaling, in: “La poursuite de la 
vérité”, Coll. L’ordre philosophique, 
Editions du Seuil, Paris, p. 153.
(8) W.V. Quine, Ibidem, p.79-80.
(9) De termen “intersemiotische vertaling”, 
"interlinguïstische vertaling” en "intra- 
linguale vertaling” (als “herformulering” 
en “herwording”) komen uit Jakobons “On 
linguistic aspects of translation”, in: 
“Language in Literature”, 1987, The 
Belknap Press, Cambridge, Massachusetts/ 
London, England, pp. 428-435. Jakobson 
heeft het evenwel nergens, in tegenstelling 
tot du Bouchet, over de notie van het verlies, 
en van de noodzakelijke vertaling van het 
verlies in vertaling.
(10) De termen “boog”, “gewelf’ en “muur” 
komen uit Benjamins “Die Aufgabe des 
Übersetzers” en worden door Derrida 
becommentarieerd in “Des tours de Babel ”. 
De “muur” komt in een gelijkaardige 
betekenis voor in het werk van du Bouchet. 
(11) Walter Benjamin heeft het in “Die 
Aufgabe des Übersetzers " over het “vluchtig 
contact” ("Berührung") tussen origineel en 
vertaling “in een oneindig klein beteke- 
nispunt". In Holderlins vertaling van 
Sophocles, zegt Benjamin, is de harmonie 
tussen twee talen zo groot dat de “wind van 
de taal de betekenis slechts raakt op de wijze 
van een eolische harp”. In “Notes sur la 
traduction" is het raken, het contact van 
twee vreemde talen zeker even vluchtig, 
doch de relatie tussen contact en betekenis 
ligt anders. Deze relatie wordt in onze tekst 
geëxpliciteerd.
(12) W.V. Quine, Ibidem, p. 68.
(13) Dat gaat verder dan de “symbolische 
expansie” waarover Derrida het heeft in 
Ibidem, p. 223.
(14) Indien het woord niet opent op zijn 
materie als woord, dan kan het, via een 
andere weg, via een omweg, toch nog een 
brug slaan naar deze materie. Deze techniek 
van de omweg wordt veelvuldig toegepast 
door du Bouchet. In “La Poursuite de la 
vérité" helpt W.V. Quine ons te begrijpen 
hoe het woord, via deze techniek van de 
omweg, de vreemde taal - zijn grond - kan 
raken: “La thèse sérieuse et controversée de 
l’indétermination de la traduction (...) se 
prononce pour des divergences irrécon
ciliables, y compris au niveau de l’énoncé 
complet, et que seules des divergences dans 
les traductions d’autres énoncés complets 
viennent compenser” (p. 81 -82). Quine gaat 
er enerzijds van uit dat het verschil tussen 
twee vreemde talen onherleidbaar is, maar 
gelooft anderzijds dat dit verschil tussen 
een vertaling en de vreemde taal (het 
‘origineel’) kan gecompenseerd worden 
door een ander verschil tussen een andere 
vertaling en diezelfde vreemde taal in 
éénzelfde tekst. De niet te overbruggen 
scheiding tussen twee vreemde talen kan 
via deze omweg, waarbij het ene verschil 
het andere compenseert, toch overbrugd 
worden. In tegenstelling tot Quine gelooft 
du Bouchet niet dat deze compensatie kan 
verwezenlijkt worden op het niveau van de 
zin, maar wel op het niveau van het woord. 
(15) Maurice Blanchot, Ibidem, p. 71.
(16) In “Des tours de Babel” heeft Derrida 
het over het samenvallen van het gebrek aan 
betekenis als gebeurtenis met een “acte de 
langage”. De openbaring van dit gebrek aan 
betekenis is de openbaring van de letterlijk
heid zelf van de taal, van “de pure taal” zoals 
Benjamin ze in “Die Aufgabe des Über
setzers ” noemt. Bij du Bouchet gaat het om 
een samenvallen van betekenis en taalakt 
die een gebrek aan betekenis - de grond van 
de taal, het onzegbare - laat aantreden.

Recente publikaties van André du 
Bouchet: “retours sur le vent”. Fourbis, 
1994; “Carnet”, Fata Morgana, 1994 en 
“Poèmes et Proses”, Mercure de France, 
1995.
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Kleine esthetica van de robotfoto
L Het gelaat van de misdaad

Calculus

Er gaat iets fascinerends uit van de afbeel
dingen die men in het Frans en in het Neder
lands (vooral in het Vlaams) om weinig 
voor de hand liggende redenen ‘robotfoto’s’ 
noemt. Deze op basis van schaarse gege
vens geconstrueerde portretten van perso
nen wiens opsporing men verzoekt, lijken 
de droom of nachtmerrie op te roepen van de 
kunstenaar die zijn verstanden sensibiliteit 
heeft uitgeschakeld en als een slaafs sturings
mechanisme de bevelen van een derde uit
voert. Niet alleen streeft de robotfoto, ge
zien haar praktische aard, het oude 
mimetische ideaal van een perfecte corres
pondentie met de realiteit na, zij beant
woordt ook aan de wens uit de pioniers- 
dagen van de cybernetica: een automatisme 
dat er feilloos in slaagt de beelden uit het 
geheugen van iemand voor anderen te 
visualiseren. De robotfoto impliceert im
mers één of andere calculus die in zijn 
systematische organisatie en methodische 
precisie niet moet onderdoen voor de meest 
geavanceerde robotische systemen. Per de
finitie lijkt een robotfoto aan een niet nood
zakelijk geëxpliciteerde canon te beantwoor
den, die onmogelijk te verzoenen is met de 
romantische notie van het portret als een 
artistieke expressie van de psychologie van 
de geportretteerde. Inmiddels heeft de ge
schiedenis van de beeldende kunst en van de 
portretfotografie deze naïeve en aanma
tigende betrachting uit de 19de eeuw van 
tafel geveegd. In de collectieve verbeelding 
van snapshots, televisie- en camcorder- 
beelden lijkt ze daarentegen nog spring
levend. De robotfoto lijkt daarmee, zowel in 
haar vormelijke als heuristische aspecten, 
soms dichter bij bepaalde principes en 
sensibiliteiten uit de moderne en heden
daagse kunst te staan dan bij sommige 
voortbrengselen uit de populaire beeld
cultuur. Op deze overeenkomsten gaan we 
onmiddellijk verder in.

Potlood en papier

Desondanks blijven de betrokkenen zelf 
een jargon gebruiken dat het oude, bijna 
ambachtelijke kunstenaarsideaal oproept. 
Wars van elke betrachting om de ‘ziel’ van 
de geportretteerde bloot te leggen, blijft 
zelfs een vleugje romantisch kunstenaar
schap bij de ‘makers’ van robotfoto’s han
gen. Terwijl de algoritmische precisie en 
discursiviteit van de robotica vanaf de jaren 
’20 de wereld van de avant-garde binnen
sloop, hanteren zij een discours dat opval
lend de romantische dichotomie tussen in
tuïtieve kunst en hard science in ere houdt. 
Ondanks het indrukwekkend aantal moge
lijkheden van nieuwe softwareprogramma’ s 
bij het maken van compositiefoto’s, blijven 
recherche-eenheden zowel in Nederland als 
in België een beroep doen óp tekenaars die 
zich enkel van het tekenblokje en de ver
beelding bedienen. In het Centraal Bureau 
der Opsporingen van de Belgische Rijks
wacht worden hiervoor zelfs de eertijds 
duur betaalde computers nauwelijks aan
geschakeld. “Er gaat nog altijd niets boven 
papier en potlood,” beamen Ben Claes en 
Peter Clauwaert, twee van de vier tekenaars 
die in dienst van de Belgische Rijkswacht 
hun dagen vullen met het schetsen van 
boeventronies. Los van het feit dat deze 
archaïsche wijze van portretteren voor hen 
nog steeds de meest efficiënte blijft, bedie
nen ze zich onomwonden van argumenten 
die eerder de romantische parolen van de 
archetypische kunstenaar-bohémien oproe
pen en perfect passen bij de gezellige, aan 
een kunstenaarsatelier herinnerende 
groezeligheid van hun kantoor. “Een com
puter is koud,” zo heet het, “en bemoeilijkt 
het zo noodzakelijke persoonlijke contact 
met de getuige of het slachtoffer.”

Intuïtie

In een medium waarin het verbale element 
een cruciale rol speelt en een potentie tot 
systematisering derhalve sterk aanwezig is, 
wordt zelfs met een term als ‘intuïtie’ ge
goocheld. “Elke tekening komt anders tot 
stand,” benadrukken Claes en Clauwaert, 
die voorts elke wetmatigheid bij dé tot
standkoming van een robotfoto ontkennen. 
“Alles hangt van het relaas van de getuige(n) 
of het slachtoffer af.” In weerwil van derge
lijke uitspraken van deze betrokkenen lijdt 
het voor de buitenstaander natuurlijk geen 

twijfel dat de facto wel degelijk een hoge 
graad van systematisering is bereikt, alleen 
is het frappant te moeten concluderen dat 
deze niet of nauwelijks is geëxpliciteerd. 
Bovendien bestaat er voor het tekenen van 
robotfoto’s geen gespecialiseerde opleiding. 
In België, waardergelijke afbeeldingen sinds 
1972 als hulpmiddel bij de opsporing wor
den aangewend, moeten de tekenaars al 
doende het vak onder de knie krijgen. Maar 
ook in landen als de Verenigde Staten en 
Duitsland, waar de misdaadbestrijding uit
voerig door wetenschappelijk onderzoek 
wordt begeleid, werd op dit vlak niet echt 
een methodologisch kader ontwikkeld. Het 
is dan ook niet echt verrassend te moeten 
vaststellen dat, ondanks de inherente nei
ging tot stereotypie, heel wat verschillende 
tekenstij len geïdentificeerd kunnen worden. 
Niettegenstaande in dergelijke afbeeldin
gen, gezien hun utilitair karakter, geen per
soonlijke inbreng van de kunstenaar wordt 
gedoogd, kan zelfs een nauwelijks getraind 
oog makkelijk de ‘creaties’ van diverse te
kenaars herkennen. Volstrekt verschillende 
wijzen van arceren, van schaduwen, van 
opbreken-van contouren, van weergeven 
van haar, van detaillering enzovoort, kun
nen zonder problemen tot de hand van ver
schillende ‘portrettisten’ teruggevoerd wor
den. Van een volledig uitwissen van de 
subjectieve inbreng van de tekenaar is dus 
geen sprake.
Elk beeld is bijgevolg ‘vertekend’. Maar 
zelfs wanneer we de tekenaar of de compu
ter en zijn bediener deze ónmogelijk 
waardenvrije en onbevooroordeelde status 
zouden toekennen, blijft de realisatie van 
een ‘perfecte’ robotfoto uitgesloten. De 
kunstenaar vormt in dit proces slechts één 
schakel van een gehele ketting. Tekenaar en 
getuige moeten immers met elkaar commu
niceren met behulp van een taal die per 
definitie nooit een volledige eenduidigheid 
bezit. Bovendien moet, net zoals van een 
volledige uitwissing van de subjectieve in
breng van de tekenaar geen sprake is, na
tuurlijk ook de vermeende objectiviteit van 
de waarneming van de getuige of het slacht
offer in vraag worden gesteld. Zeker wan
neer het misdrijf gepaard ging met een trau
matische ervaring is de waarneming vaak 
problematisch. Slachtoffers zijn in derge- 
1 ij ke situaties bijzonder beïnvloedbaar, mer
ken Claes en Clauwaert op, vandaar dat het 
belangrijk is dat aan hen bijvoorbeeld geen 
foto’s van vermoedelijke daders worden 
getoond vooraleer een robotfoto wordt ge
tekend. Uit simulaties van overvallen bleek 
zelfs dat soms een toevallige voorbijganger 
door getuigen als één van de daders werd 
herkend. Ook het subjectieve gezichtspunt 
van het slachtoffer kan in grote mate de 
deformatie van de robotfoto determineren: 
kleine mensen overdrijven nogal vaak de 
grootte van de neusvleugels, slachtoffers 
van aanrandingen, die dus heel dicht bij de 
dader waren, kennen deze laatste vaak een 
veel breder gelaat toe dan in werkelijkheid 
het geval is. Maar in sommige gevallen is 
het, omwille van onverklaarbare redenen, 
zelfs bijzonder moeilijk om als buitenstaan
der het neergetekende beeld dat van de 
getuige een fiat kreeg, in verband te brengen 
met een (echte) foto van de later geïdentifi
ceerde dader. Twee totaal verschillende te
keningen kunnen, achteraf gezien, bijvoor
beeld betrekking hebben op één en dezelfde 
misdadiger. Ook het omgekeerde doet zich 
natuurlijk voor. Ben Claes: “Wanneer ik de 
getuige heb aanhoord en nauwelijks twee 
lijnen op papier heb gezet, herken ik het 
personage al van één van onze vorige teke
ningen”. Vandaar dat een robottekening 
nooit de bedoeling mag hebben om perfect 
te beantwoorden aan het beeld dat de ge
tuige of het slachtoffer zich van de dader 
heeft gevormd. Er moet steeds een beperkte 
waaier aan mogelijkheden worden openge
houden!

Code

Een robotfoto moet met andere woorden 
haar inherente beperkingen in zich vastleg
gen en een kader creëren waarin haarscherp 
realisme en abstracte codificatie elkaar in 
evenwicht houden. In die zin bevestigt de 
robotfoto de principes van elke vorm van 
representatie. Sinds Ernst Gombrich in “Art 
& Illusion. A Study in the Psychology of 
Pictorial Representation” (1960) over
tuigend heeft aangetoond dat elke kunst die 
zich op de waarneming beroept noodzake
lijkerwijze gebruik maakt van codes die aan 
de waarneming voorafgaan, kunnen we met 

verbijstering vaststellen dat de hulpmiddelen 
die de makers van robotfoto’ s hanteren niet 
zo sterk verschillen van de modelboeken 
die vanaf de renaissance tot in de 19de eeuw 
door kunstenaars werden gebruikt. Op 
verschillende plaatsen in zijn standaardwerk 
gaat Gombrich in op de rol die vroegere 
afbeeldingen samen met bepaalde psycho
logische vaardigheden spelen in het tot stand 
komen van een representatie van de visuele 
werkelijkheid. Een bepaalde codificatie en 
een training in deze code is hiervoor 
noodzakelijk. Ook de tekenaars van 
robotfoto’s die met papier en potlood 
werken, doen samen met de getuige of het 
slachtoffer beroep op een aantal hulpmidde
len om de vertaling van mentaal naar 
concreet beeld te vergemakkelijken. Eén 
hiervan is bijvoorbeeld de Personal 
Identification Kit (P.I.K.), een systeem'dat 
enkele decennia geleden in Duitsland werd 
ontwikkeld. Het bestaat uit een rechthoe
kige doos die is opgedeeld in vijf vakjes met 
honderden op elkaar gestapelde kaartjes die 
elk een onderdeel van het gelaat represente
ren: in de doos worden dus respectievelijk 
tientallen kapsels, ogen, neuzen, monden en 
kinnen opgeslagen. Op de aan de mode 
gebonden haarsnit na, bewijst de P.I.K. bij 
de Belgische Rijkswacht vandaag de dag 
nog steeds zijn nut. Een ander vaak gehan
teerd hulpmiddel is de uit 1972 daterende 
Penry Facial Identification Technique, kort
weg Photofit, dat een classificatiesysteem 
van ogen, monden, neuzen, kapsels, snor
ren, brillen en dies meer omvat en ook 
rekening houdt met parameters als leeftijd, 
geslacht en huidskleur. Belangrijk is het feit 
dat aan de hand van deze systemen niet echt 
een ‘portret’ wordt opgebouwd, maar dat zij 
slechts als hulpmiddel dienen bij het ver
woorden van de informatie van de getuige. 
Ook in die zin vertoont de genese van de 
robotfoto overeenkomsten met het werk van 
de schilder vanaf de renaissance, die zijn 
modellen aan de waarneming toetst en de 
afbeelding via een trial and error-proces te 
voorschijn laat komen.

Bertillonage

Precies omdat waarnemer en uitvoerder in 
het geval van de robotfoto niet één en de
zelfde persoon zijn, is deze codificatie ui
terst belangrijk. Het gelaat moet immers, 
vrij letterlijk, in kaart worden gebracht. 
Robotfoto’s verhouden zich tot de werke
lijkheid op een wijze die vergelijkbaar is 
met landkaarten: de meticuleuze aandacht 
voor het detail moet plaats ruimen voor de 
herkenbaarheid van schematische eenhe
den en conventionele tekens die op de juiste 
coördinaten neergezet moeten worden. Niet 
toevallig zijn de codes voor het in kaart 
brengen van het gezicht tot ontwikkeling 
gekomen binnen de gerechtelijke en 
politionele sfeer. De eerste pogingen om de 
regels voor een wetenschappelijke studie 
van het gezicht en het lichaam vast te leggen 
gaan reeds terug tot de 18de eeuw, meer 
bepaald tot dé proeve van fysiognomie van 
Johann Caspar Lavater. Het gezicht werd 
naar voren geschoven als een expressie die 
geduid moest worden. Uiterlijke verschil
len tussen diverse gezichten impliceerden 
een diversiteit van geest en hart. In zijn 
poging tot het opstellen van een typologie, 
en in de vele die erop volgden, werd het 
lichaam in het algemeen en het gelaat in het 
bijzonder de zichtbare plek van de patholo
gie en de misdaad. De grondlegger van de 
medische fotografie, Guillaume Duchenne 
de Boulogne, trachtte in de vroege jaren ’60 
van de vorige eeuw met behulp van het 
aanbrengen van elektroden op de gelaats- 
spieren een iconografie van de passies op te 
stellen. Niet toevallig voltrok zich in die
zelfde periode een rationalisatie van de ge
rechtelijke fotografie. In 1872 werd te Parij s 
de eerste fotografische dienst bij de politie 
opgericht, die tijdens de jaren ’80 door 
Alphonse Bertillon tot een efficiënte ma
chine werd omgesmeed. Bertillon perfec
tioneerde de antropometrische identificatie 
met een systematische staalkaart van de 
onderdelen van het gelaat van de misdadi
ger. Van elke gearresteerde werd een fiche 
aangelegd met de later karakteristiek ge
worden frontale en profiel-foto’s. Deze fo
to’s werden vergezeld van gedetailleerde 
afmetingen en formele beschrijvingen. Voor 
deze zogenaamde ‘Bertillonage’, die later 
zo goed als overal zou worden toegepast, 
ontwikkelde Bertillon het portret parlé: 
agenten en rechercheurs moesten hiervoor 
een geschikt jargon onder de knie krijgen.

Met deze pogingen om in een chaotische 
veelheid aan informatie een zekere orde aan 
te brengen, werd de aandacht voor de indi
viduele singulariteit meteen gekoppeld aan 
de potentiële conformiteit aan een type. Het 
vastleggen van het type van de misdadiger 
werd in deze periode nog consequenter door
gevoerd door Francis 'Galton die, met be
hulp van een superpositie van diverse por
tretten, de gemene deler van vele misdadi
gers (naast tuberculoselijders, ingenieurs 
en leden van eenzelfde familie) trachtte vast 
te leggen. Nog meer tot de verbeelding 
sprekend zijn natuurlijk de theorieën en 
experimenten van Césare Lombroso, die 
met zijn “L’uomo delinquente” (1876) als 
het ware een fotografische atlas van de 
boeventronie publiceerde. Door uitvoerig 
gebruik te maken van frenologisch onder
zoek en een antropometrische statistiek 
werden de verschillende types van ‘geboren 
misdadigers’ geclassificeerd. Let wel, al 
deze pogingen hebben rechtstreeks weinig 
te maken met het vervaardigen van een 
robotfoto, waar de dader niet gekend is. 
Deze informatie kon, naast haar vermeend 
antropologisch nut, enkel worden gebruikt 
om later eventuele recidivisten te identifice
ren. Belangrijk evenwel is dat zowel geau
tomatiseerde compositiefoto’s als potlood
tekeningen onmogelijk tot stand zouden 
kunnen komen zonder classificatiesystemen 
die schatplichtig zijn aan het positivistisch 
ideaal van de gerechtelijke fotografie van 
het einde van de vorige eeuw.

II. De robotfoto als kunstwerk

Juist als gevolg van haar zeer bijzondere 
aard, functie en ontwikkelingsproces, die 
lijnrecht ingaan tegen de regels van de tra
ditionele portretkunst, vertoont de robot
foto een aantal overeenkomsten met enkele 
onderling afhankelijke problemen, die in de 
loop van deze eeuw meermaals in het do
mein van de kunst aan de oppervlakte kwa
men. Deze problemen of paradigma’ s, waar
van verschillende ook nog binnen de hui
dige kunstactualiteit aan bod komen, kun
nen we omschrijven als hét aftasten van 
identiteit, essentialisering, fragmentatie, 
discursiviteit, en tenslotte een bijzondere 
verhouding tussen realiteit en representatie.

Identiteit

De robotfoto grijpt natuurlijk terug op het 
genre van het portret. In tegenstelling tot de 
portretkunst en de theorieën van de 
fysiognomisten en frenologen uit de 19de 
eeuw, vormt het getekende gelaat voor de 
maker en de kijker van de robotfoto in geen 
enkel opzicht een expressie van de ziel. 
'Robotfoto’ s zijn, om de 19de-eeuwse beeld
spraak te behouden, zielloos. Het zijn doden
maskers of lege tekens waaraan naar belie
ven elke betekenis kan worden toegedicht. 
De robotfoto kan met andere woorden niet 
gelezen, geïnterpreteerd worden. Betreft het 
een moordenaar, verkrachter of brandstich
ter? Er valt geen enkele anomalie in de vorm 
van de schedel of in de kromming van de 
wenkbrauw te bespeuren waaruit we het 
soort misdrijf kunnen afleiden waaraan de 
geportretteerden zich schuldig hebben ge
maakt. Begingen ze hun misdaad vanuit een 
sadistisch genoegen, handelden ze volgens 
een nauwgezette strategie of werden ze ge
dreven door verhitte passies? Hun verstarde 
of afwezige blik verraadt niets en zwijgt. Ze 
zijn kaal van inhoud en van vorm. Het 
gezicht is minder expressie van de afge- 
beelde persoon dan van, zoals in de 20ste- 
eeuwse portretkunst, het medium zelf.
Misschien vertoont de compositietekening 
wel meer overeenkomsten met het pre-mo- 
dernerepresentatieportret, waarin de ge
portretteerde afgebeeld werd overeenkom
stig zijn maatschappelijke status: Een ko- 
ning werd afgebeeld als een wijs staatsman 
of een dappere krijger, niet omdat hij dit ook 
echt was, maar omdat deze predikaten inhe
rent waren verbonden aan zijn sociale func
tie. Ook de robotfoto, hoe sterk ze ook 
appelleert aan de individuele gelaatstrek
ken van de dader, vormt een bijdrage tot de 
omlijning van een type. Wanneer men ver- 
schillende robotfoto’ s samen bekijkt, wordt 
de aandacht voor het particuliere en het 
specifieke, die de basis vormt voor de iden
tificatie, verdrukt door de stereotypie van de 
boeventronie. Net zoals in de Bertillonnage 
gaat extreme singulariteit gepaard met een 
verregaande schematisering. Hier wordt het 
type van de misdadiger vastgelegd. Alle 
gezichten op robotfoto’s verwijzen per de-
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fiiütie naar misdadigers. Dit is geen kwestie 
van schuld of onschuld, de schuldvraag stelt 
zich pas bij het onderzoek, wanneer men 
uitmaakt wie aan de robotfoto beantwoordt. 
In de robotfoto wordt met andere woorden 
het particuliere op het universele betrokken 
en vice versa. Het gelaat zweeft tussen een 
pregnante aanwezigheid en een mysterieuze 
afwezigheid op een wijze die soms aan de 
foto’s van Cindy Sherman of Thomas Ruff 
herinnert. Geen beeld drukt echter beter een 
gevoel van aliënatie uit dan een robotfoto. 
Niet voor niets maakt men overigens in het 
Duits gewag van een Phantombild. Het ge
laat is misschien niet ontdaan vn een iden
titeit, maar zit in elk geval niet langer vast 
aan een subject. Hoogstens benadert de 
robotfoto wat Heinz Kohut een “allegori
sche representatie van het zelf’ noemt, als 
een vorm van schizoïde verdediging tegen 
fragmentatie en vervreemding. De robot
foto beantwoordt hiermee aan de post
moderne implosie van het subject of de 
deconstructivistische erkenning dat het sub
ject niet langer kan worden opgevat als een 
zelf bevestigend centrum van zijn opvattin
gen en waarnemingen.

Essentialisering

Precies door hun fascinerende schraalheid 
en tekenmatig karakter ogen robotfoto’s 
vertrouwd voor Het aan moderne kunst ge
wende oog. Het beeld is namelijk geredu
ceerd tot zijn essenties. In het merendeel der 
robotfoto’s verschijnt de vorm slechts met 
behulp van enkele lichte uitlijningen. Het 
gelaat wordt eerder een op zichzelf staand 
teken dan een onderdeel van een lichame
lijk geheel. De robotfoto ontkoppelt het 
gelaat van het lichaam en zelfs van het 
hoofd. De dader wordt gereduceerd tot een 
ijle, vlakke verschijning. Het vlakke karak
ter van de tekening wordt in de hand ge
werkt door de conventionele frontale plaat
sing, die ook elk spoor van anekdotiek ver
plettert onder het hiëratische karakter van 
een icoon. In tegenstelling tot de tot zichzelf 
gereduceerde abstracte schilderkunst van 
deze eeuw, valt in de robotfoto zelfs weinig 
af te tasten. Soms ontstaat zelfs de indruk 
dat iets is weggeschraapt in deze koppen 
van verharding, onverschilligheid en kilte. 
Steeds wordt iets gesuggereerd dat er niet is, 
dat er niet kan zijn. Ook dit delen de robot
foto’s met een belangrijke tendens uit de 
kunst van de 20ste eeuw: het beeld is er één 
van negatie en staat er door een afwezig
heid. De gezichten verschijnen alsof ze zijn 
bekeken in een koel, tijdloos en te sterk 
neonlicht, waardoor soms de indruk van een 
negatiefbeeld of een na-beeld ontstaat. We 
denken aan de hallucinante portretten van 
Léon Spilliaert, aan de meedogenloze zelf
portretten van Arnold Schonberg of aan de 
Diagnostische blikken van Luc Tuymans.

Fragmentatie

Aan de constructie van een robotfoto ligt 
een fragmentatieproces ten grondslag. Zo
wel het tekenen met papier en potlood, het 
inzetten van hulpmiddelen als de P.I.K. of 
AePhotofit, als de toepassing van software- 
systemen voor de samenstelling van 
compositiefoto’s, baseren zich op de wis
selwerking tussen de fragmentatie van het 
beeld en de montage van zijn verschillende 
constitutieve elementen. In de genese van 
een robotfoto voltrekt zich steeds een pro
ces van af- en opbouwen. Maar de samen
stelling van de verschillende beeld- 
componenten blijft artificieel. Elk onder
deel eist zijn eigen aanwezigheid op: de 
lippen, de snor, de neus, de ogen, de haarsnit 
lijken elkaar binnen de begrenzingen van 
deze afbeeldingen voor het eerst te ontmoe
ten. Net zoals de moderne kunst - met zijn 
anatomische distorsies, segmentatie van fi
guren, collages, montage van attracties, 
close-ups - gebruik maakt van modulaire 
eenheden en de assertiviteit van zijn mate
rie, ontsnapt de robotfoto niet aan de logica 
van een wereld van gemechaniseerde repro- 
duktie en vervlakkende monotonie. De 
afbrokkeling van de organische eenheid van 
het beeld, die in de loop van deze eeuw 
binnen het domein van de kunst meermaals 
werd gecelebreerd, voltrekt zich nergens zo 
duidelijk als in de robotfoto. Hier wordt de 
logica van het gelaat compleet vernietigd en 
wordt zijn organische samenhang verdron
gen door een onwezenlijke dispositie van 
afzonderlijke eenheden. Dit geldt zowel voor 
de met potlood uitgevoerde tekeningen als 
voor de montagefoto’s die opgebouwd zijn
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uit een hybride combinatie van geïsoleerde 
details van echte mensen (of juister: van de 
fotostrips van echte verdachten uit de poli- 
tie-archieven).
Juist omdat de robotfoto het gelaat als on
derwerp heeft, eist de fragmentatie elke 
aandacht op. Het menselijk gezicht is im
mers precies een ongeëvenaarde rol in de 
belangstellingssfeer van de beeldende kunst 
toegekend omwille van Zijn vermogen om 
doorheen de diversiteit en particulariteit van 
zijn onderdelen steeds een Organische sa
menhang te suggereren. De belangstelling 
van de beeldende kunst voor het gelaat was 
beslist niet alleen een gevolg van de overtui
ging dat de ziel zich in de vorm van het 
gezicht het meest pregnant liet zien. In een 
sprankelend essay van rond de eeuwwisse
ling toonde Georg Simmel aan dat ook di
rect esthetische kwaliteiten aan de basis 
lagen van zijn betekenis voor het kunst
werk. In zijn tekst “De esthetische beteke
nis van het gezicht ” beklemtoonde de Duitse 
filosoof en socioloog dat de prestatie van de 
geest er precies in bestaat de vele elementen * 
van de wereld in zichzelf tot eenheid te 
brengen. Innerlijke eenheid komt in sterke 
mate het gezicht toe, meent Simmel, omdat 
een verandering die - werkelijk of schijn
baar - slechts betrekking heeft op een onder
deel, onmiddellijk een verandering van zijn 
gehele karakter en uitdrukking veroorzaakt. 
Zowel in zijn sociologische analyses als in 
zijn bedenkingen over het menselijk gelaat 
betoogt Simmel dat eenheid slechts zin en 
betekenis heeft voorzover daar een veelheid 
tegenover staat. Het ideaal van de mense
lijke samenwerking bestaat erin dat de meest 
verregaande individualisering van de éle
menten in een ultieme eenheid bijeenkomt. 
Zo wordt het gezicht niet als symbool van de 
geest zonder meer ervaren, maar van de 
geest als onverwisselbare persoonlijkheid. 
Ook het lichaam bezit vermogen tot indivi
dualiteit, maar het lichaam duidt deze ver
scheidenheid niet, zoals het gelaat dat doet. 
Door een eigenaardige kneedbaarheid wordt 
alleen het gezicht tot een soort geometrische 
plaats van de innerlijke persoonlijkheid, 
voorzover deze althans zichtbaar kan zijn. 
Puur formeel gezien zou het gezicht, met 
zijn veelheid en bontheid van bestanddelen, 

vormen en kleuren, eigenlijk volstrekt duis
ter en esthetisch onverdraaglijk moeten zijn, 
ware het niet dat deze veelsoortigheid tege
lijkertijd volstrekte eenheid is. Voor Simmel 
is het gelaat namelijk de merkwaardigste 
synthese van de formele principes van sa- 
merihang en individualisering. Omdat een 
verandering van onderdelen resulteert in 
een verandering van de gehele verschijning 
is hier sprake van een soort ideaal van kracht- 
besparing. Vandaar, zo concludeert Simmel, 
dat voor de taak van alle kunst - de vorm
elementen van de dingen in hun samenhang 
inzichtelijk maken, de ene esthetische ei
genschap in zijn samenhang met de andere 
interpreteren - niets geschikter lijkt dan het 
gezicht; de bepaaldheid van elke gelaatstrek 
is immers solidair met de bepaaldheid van 
alle andere, en dus met het geheel.
Bij de robotfoto is dit alles niet het geval. De 
noodzakelijke individualisering, die betrek
king heeft op de som van alle delen, is hier 
ook doorgevoerd tot elk onderdeel afzon
derlijk. Behalve voor de getuige of het slacht
offer, misschien ook voor de tekenaar, zou 
elke robotfoto een willekeurige puzzel- 
combinatie kunnen zijn die'met behulp van 
de Personal Identification Kit of een com
puterprogramma werd verkregen. De enige 
factor die de veelsoortigheid onderdrukt en 
het gelaat tot een eenheid smeedt, is de 
symmetrie. Door een identieke profilering 
en belichting aan beide zijden, presenteren 
de twee identieke helften zich ook als exacte 
gelijken. Maar deze symmetrie is dan weer 
onwezenlijk omdat het menselijk gelaat nu 
eenmaal nooit perfect symmetrisch is. Van
uit vormelijk oogpunt bekeken is de sym
metrische opbouw dan ook contra-produk- 
tief: in plaats van een innerlijke samenhang 
te versterken, beklemtoont ze de kunst
matigheid van het geheel en legt ze dus ook 
de artificiële juxtapositie van haar onderde
len bloot.

Discursiviteit

Voor de vervaardiging van een robotfoto 
lijkt een maximale discursiviteit vereist. De 
figuur van de waarnemer is immers 
ontkoppeld van de tekenaar die de waarne
ming codificeert, vertaalt en registreert. De
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tekenaar wordt gereduceerd tot een uitvoe
rend mechanisme dat een expressieve meer
waarde aan het beeld vanuit zijn standpunt 
uitsluit. De reductie van de tekenaar tot 
robot vereist echter een soort programma- 
taal die vrij is van ruis en paradoxen. Dit is 
echter onmogelijk. In de praktijk is de ge
tuige of het slachtoffer immers niet altijd 
mondig. Maar de perfecte robotfoto is ook 
een logische onmogelijkheid. Onze dage
lijkse taal geeft nu eenmaal aanleiding tot 
storingen. Bovendien zou een perfecte be
schrijving een tekening overbodig maken. 
Een volledige correspondentie tussen woord 
en beeld zou voor de opsporing van de 
verdachte dan volstaan. Vanuit de geschie
denis van de kunst bekeken, vormt de robot
foto hier een raakvlak tussen intellectuele 
en ambachtelijke factoren dat ook in de 
kunst zelf meermaals op de voorgrond is 
getreden. Denken we maar aan de humanis
tisch geschoolde schilder uit de 16de eeuw, 
de pictor doctus, die zijn imaginaire beeld 
van het antieke Rome baseerde op geschrif
ten uit de oudheid. We kunnen ook verwij
zen naar de telefoonschilderijen die de 
Hongaarse constructivist en latere Bauhaus- 
docent Laszlo Moholy-Nagy in 1919 ver
vaardigde: afmetingen, coördinaten en ge
kwantificeerde kleuren werden via de tele
foon naar de fabriek doorgegeven, waar het 
schilderij ‘industrieel’ werd vervaardigd. 
De esthetica van de robotfoto roept mis
schien nog het sterkst de kunsttheoretische 
principes van de orthodoxe concept art op. 
De robotfoto verbindt als het ware Wiener 
met Weiner. De inzichten van de grondleg
ger van de moderne cybernetica, Norbert 
Wiener, worden hier over de artistieke prak
tijk van Lawrence Weiner geschoven. Voor 
Weiner kan kunst zonder taal zelfs niet 
bestaan en houdt het kunstwerk op object te 
zijn. Het is de ‘ontvanger’ van het kunst
werk, die in zijn verbeelding de vorm ervan 
bepaalt. Weiner beklemtoont evenwel de 
beperkingen van de taal: juist omdat de 
verbale definitie van het kunstwerk niet 
sluitend is, wordt het bepalen van de imagi
naire vorm aan de verbeelding van de toe- 
schouwer-ontvanger overgelaten. De toe
schouwer participeert zodoende aan het 
creatieproces van het kunstwerk, dat hem 
nooit afhandig kan worden gemaakt. De 
robotfoto doet echter afbreuk aan de wer- 
bedding, ook al is het de bedoeling “om nog 
steeds een beperkte waaier van mogelijkhe
den” open te laten. In haar concreetheid 
selecteert de robotfoto, sluit ze uit. Weinig 
getuigen of slachtoffers zijn echter tevreden 
met het uiteindelijke resultaat van de teke
ning, alhoewel ze op geen enkele manier 
nog verbeteringen kunnen suggereren.

Realiteit & representatie

De robotfoto werpt de intrinsieke belemme
ringen van de conceptualisatie terug op het 
beeld. Net als de post-conceptuele en post- 
minimalistische kunst beroept ze zich op 
haar discursieve en analytische karakter, 
maar herstelt ze daarbij het beeld in ere. Het 
beeld aanvaardt voortaan evenwel zijn co
dificatie, het presenteert zich niet langer 
zonder scrupules als een spiegel van de 
realiteit. In tegenstelling tot de foto of elke 
kunst die zich op mimesis beroept, is de 
robotfoto enkel iconisch en in geen enkel 
opzicht indexicaal. Zij verwij st immers eerst 
en vooral naar zichzelf. De werkelijkheid 
moet vanuit haar eigen logica benaderd en 
begrepen worden. Met uitzondering voor 
het slachtoffer of de getuige, gaat de repre
sentatie vooraf aan de realiteit. Het beeld 
wordt gemaakt en de werkelijkheid moet 
eraan beantwoorden. Hiermee anticipeert 
de robotfoto op het vertoog van het post- 
fotografische, waarin de overgang van het 
vastleggen van beelden naar een weergave 
van het imaginaire wordt erkend. De robot
foto houdt bijgevolg een virtualisering van 
de representatie in. De these van Jean 
Baudrillard dat de directe ervaring van de 
werkelijkheid ondergeschikt raakt aan de 
ervaring via het beeld komt hier tot uitdruk- 
king. Het natuurlijke is ingeruild voor het 
virtuele, representatie is vervangen door 
simulatie.

Steven Jacobs
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Günther Förg, ((Zwillinge”, 1986
Een gitzwart ankerpuntje

Een tijd geleden werd mij gevraagd om een 
lezing te geven over één werk “uit een 
Belgische openbare collectie”. Na wat 
grasduinen kwam ik uit bij een werk, dat mij 
meteen nadrukkelijk voor zich opeiste. Op 
een of andere manier kon het alleen dat zijn. 
De eerste verklaring voor dit dwingende 
‘aanzoek’ was me wel duidelijk, want het 
werk is voor mij verbonden met de 
herinnering aan een even intiem als 
onbevattelijk moment. Het werk maakte 
deel uit van “Chambres d’Amis”, een 
tentoonstelling die ik bezocht in het 
gezelschap van een vrouw - ik heb ze 
ondertussen allang niet meer gezien. Toen 
zij de twee gefotografeerde meisjes zag, 
verzuchtte ze iets over de kinderen die ze 
ooit zou hebben, en gedurende een ogenblik 
ontspon zich tussen ons een meningsverschil 
over de relatie tussen de twee 'geportret- 
teerden’: zij beweerde bij hoog en bij laag 
dat de twee foto’s een en hetzelfde meisje 
afbeeldden, terwijl ik meende dat het om 
‘zusjes’ ging. Nu goed. Met dit dierbare, 
particuliere moment is dit werk voor mij 
verbonden: het herinnerde mij aan wat ze 
toen verzuchtte, aan wat dat voor mij opriep, 
en verder aan alles waarin dat moment 
bestond, alles rond dat schijnbaar futiele 
punt. Zodoende wil ik het hier dus over dat 
ene werk hebben: “Zwillinge ” (1986) van 
Günther Förg.
Ontbreekt hier ‘gepassioneerde distantie’ 
die we mogen verwachten van iemand die 
een betoog houdt over een belangwekkend 
onderwerp, zoals een kunstwerk? Meer zelfs, 
is het niet lichtzinnig, ja zelfs pervers om 
vanuit zo’n intieme anekdote een werk tot 
onderwerp van reflectie te kiezen? Misschien 
wel, maar ik had dit kleine, ook voor mij 
enigmatische ankerpuntje nodig om de vraag 
naar dat ene werk te kunnen beantwoorden. 
Pas daardoor kon één werk zich losmaken 
van die groep andere, belangwekkende 
kunstwerken. Bovendien, dé intieme kant 
van deze gebeurtenis leek op een eigen
aardige manier wel degelijk bij het werk te 
horen. Niet dat het intiemste wezen achter 
die futiele herinnering erin zou worden 
weerkaatst, dat allerminst. Ik had de indruk 
datjuist daar de noodzakelijkheid te zoeken 
was van de band die het werk mij ‘oplegde’ : 
het trekt mij aan, in de mate waarin het elke 
grond onder mijn keuze ‘op persoonlijke 
gronden’ doet wegschuiven.

Tweelingen

Tijdens “Chambres d’Amis" hingen de 
foto’s in het voorportaal van een Gents huis, 
tegenover elkaar, zich spiegelend in elkaar. 
Wanneer ze later naast elkaar werden 
gehangen, zoals weleens gebeurde in het 
museum, kon je geneigd zijn ze als eikaars 
pendant te lezen, alsof ze elkaar aanvulden, 
alsof ze iets-flankeerden dat zich dan in hun 
midden zou bevinden: twee beelden rond 
iets ‘tussen hen’.
Bij nader inzien kunnen we deze beelden 
niet zien als twee beelden rond een midden. 
Het zijn geen twee zuilen, waarlangs we 
binnen kunnen treden om de oorsprong van 
hun bestaan te weten te komen. Ze zijn ook 
niet rond een midden opgezet, ze verhouden 
zich niet tot elkaar in een ‘tegenover’. Langs 
de symmetrie van hun kaders heen verglijden 
ze in elkaar, als sequenties in een film, 
opgebouwd uit kleine, maar onreduceerbare 
verschillen. Het ene meisje komt meer naar 
voor, het hoofd dichter tegen de bovenkant 
van het kader, het donkere van de kledij iéts 
nadrukkelijker. Ze staat schuiner, lijkt bijna 
het glas voor haar - ons - te willen opzoeken, 
terwijl het andere meisje zich iets meer naar 
achter lijkt te bevinden, en een pose aanneemt 
die afwachtender is, rustiger, dan wel licht 
gespannen. De gedaante van het ene meisje 
lijkt bijna te zweven, de handen zijn niet 
zichtbaar. Het andere heeft de handen 
gevouwen, ze draagt haar haar los naar 
achter, zonder de witte hoofdband van het 
ene. De twee meisjes zijn dus weliswaar niet 
zonder gelijkenis maar Förg werkt zo subtiel 
met minieme verschuivingen, met kleine 
verglij dingen ten opzichte van elkaar - in 
het haar, de houding en de schaduwval op de 
achterwand - dat we deze gelijkenis niet 
meer kunnen vastzetten, en daarmee ook 
niet het verschil. Anders gezegd, we worden 
verhinderd om een verhouding tussen 
gelijkheid en verschil te installeren.
Niettemin zijn het ‘tweelingen’, en de 
beelden 'tweelingbeelden'. Maar wat zegt 

de tweeling ons? Oog in oog met de tweeling, 
zijn we in eerste instantie geneigd om hun 
ongrijpbare gemeenschappelijkheid - 
datgene wat ze enkel met elkaar lijken te 
delen - van ons af te duwen. We trachten het 
geheim van hun bijna-gelijk-zijn, hun 
ongrijpbaar verbond weg te cijferen door ze 
als het ware uit elkaar te trekken, om ze 
vervolgens te kunnen plaatsen ten opzichte 
van een algemener midden, in het licht van 
een verbond dat niet meer enkel het hunne 
is. Anders gezegd, we trachten ze te her
leiden binnen de gangbare menselijke 
economie van gelijkheid en verschil: mensen 
als verschillen op de as van een algemene 
menselijkheid.
Maar daarin slagen we nooit. Voortdurend 
blijft hun geheim voelbaar, als een midden 
waarrond alleen zij lijken te cirkelen, 
waarrond enkel zij in elkaar verglijden. Het 
blijft zich aan ons opdringen als iets waarmee 
we eerst moeten afrekenen voor we ze, als 
mens tegenover mens, tegemoet kunnen 
treden. Het zuigt ons aan, als iets ondoorgron
delijks: ‘dat’ delen ze enkel met elkaar. De 
tweeling verwart ons begrip over menselijke 
gelijkheid en verschil. Ze zijn als twee punten 
die te dicht bij elkaar liggen om hun midden 
te kunnen meten of anders, om hun 
vluchtpunt te vinden, het punt waarop we ze 
zouden kunnen ‘terugvoeren’. We kunnen 
ze niet binnen het menselijke landschap 
situeren, ze ontnemen ons het overzicht. 
Maar daarin drukken ze ons juist op het 
onoverzichtelijke van onze eigen ver
schillen: ze zijn een mens en nog een mens, 
een eerste en een tweede, maar hooit twee in 
relatie tot het ene. In dit voortdurende elkaar- 
net-niet-afdekken van twee beelden, twee 
mensen, wordt hun differentie leesbaar als 
een onherleidbare ontdubbeling, een 
décalage die op niet? terug te voeren is en 
zich daarom enkel - telkens op een andere 
manier - blijft voortplanten. In hen 
ontmoeten we de wanverhouding van het 
menselijke ‘verschillen’ als iets dat niet tot 
het begrip van een gelijke terug te voeren is, 
zich tot geen enkele grond verhoudt, zich 
zinloos en dingmatig verstrooit.
Wat delen de tweelingen? We zouden eerder 
moeten zeggen: wat deelt hen? Dat we hun 
geheim niet kunnen aanwijzen, komt niet 
alleen omdat alleen zij het zouden hebben 
en wij er buiten staan. Immers, er is niet 
‘iets’ dat ze met elkaar delen, er is geen 
‘samen’ waarin ze elkaar zouden kunnen 
ontmoeten. Ze delen enkel wat ze samen 
niet hebben: de intieme geboorte van hun 
verschil. In hun bijna-gelijkheid vertellen 
ze ons over het moment waarop ze zich in 
hun eigen verdeeldheid ook ten opzichte 
van elkaar hebben verdeeld. Maar, dit 
intieme moment delen ze niet, want ditzelfde 
moment verdeelt hen. Het is daar dat-ze 
zichzelf en elkaar terugvinden als radicaal 
uitwendig ten opzichte van elkaar - als 
ondeelbare anderen, in de verdeeldheid 
waarin ze zich, elk voor zich, constitueren 
als subject.
Dit verdelen delen ze, lijken ze ‘intiemer’ 
dan waar ook samen door te maken, en' 
omdat ze juist daarin hun eigen verdeeldheid 
intenser herkennen, als twee-lingen, twee 
parallelle eenlingen, maken ze het midden 
waarrond dit zich afspeelt voor ons voelbaar, 
zij het als een on-midden, een gat.
Precies dit onherleidbare verschil lezen we 
in de “Zwillinge” van Förg, niet alleen 
omdat zij tweelingen zijn, maar ook in de 
manier waarop Förg ze in beeld brengt: als 
twee-lingen, tweelingbeelden die ten 
opzichte van elkaar verglijden, over elkaar 
schuiven, en daarin juist nooit oplossen, 
daarin voelbaar maken dat ze zich als fases 
in een onophoudelijke accumulatie van 
verschillen voortplanten rond een onbe
staand midden. En dit gat maakt ook dat we 
er niets in zouden kunnen herkennen, dat we 
Förgs werk enkel kunnen ontmoeten in 
datgene wat altijd reeds verdwenen is, dat 
altijd reeds aan de ontmoeting met het werk, 
met ‘hen’, met mijn herinnering voorafgaat.

Het vlies

Een verdwijnen dat ook in het werk 
‘werkelijk’ wordt: immers, niet in de twee 
beelden of afgebeelden - twee meisjes - 
ontmoeten we dit werk van Günther Förg. 
Werkelijk wordt het pas in de kale 
concreetheid van zijn hier en nu, in deze 
plaats: twee kaders als twee schotten die 
zich schrap zetten tégen de schimmigheid 
van het beeld zelf, vastgezet in ontastbaar 
hard glas. Werkelijk worden ze verder in het

Günther Förg

Zwillinge, 1986

gaas, de schimmige materie van, of vóór het 
beeld. Op de koude huid van deze 
concreetheid - het glas, de structuur, de 
ruimte, de vorm, de materiële schil 
waarachter het beeld verdwijnt - in het hier 
en nu van de ruimte: daar treedt het ons 
tegemoet.
De beelden als dusdanig, die verschijnen 
telkens weer als niet meer dan een schaduw, 
en het is in die schaduw van de beelden -niet 
in hun licht - dat we ze ontmoeten: in de 
grijze damp op het glas die hun wegdeem- 
stering achterlaat, in de donkere aanslag van 
de verdwijning waarin Förgs beelden zich 
kristalliseren. Niet deze meisjes - of elders 
dit gebouw, deze vrouw - kijken ons aan, 
maar ‘hun’ verdwijning inhet beeld of anders 
gezegd, hun beeld als het spoor van een 
zich, van beeld tot beeld voortzettende, 
onoplosbare verdwijning die Förg vastzet in 
de ruimte. Deze beelden spant Förg tot een 
schaduwachtig vlies, tot- wanden van 
spookachtige rest-substantie. Op deze 
wanden die zich vóór de voorstelling lijken 
te schuiven, deze afzetwanden van een 
onophoudelijke verdwijning in beelden, 
ontmoeten we het werk.
Daar kijken de beelden ons aan, of beter, iets 
kijkt ons aan door het beeld. Immers, de 
raadselachtige blik die we vaak van Förgs 
beelden voelen uitgaan, bevindt zich niet in 
‘hun ogen’, in die van de meisjes bijvoor
beeld. Hij verblijft daar waar het beeld al 
niet meer is of beter, waar het nog net 
verdwijnt, waar het zich op de rand begeeft 
van zijn totale onwezenlijkheid als beeld. In 
dit holst van de verdwijning die het beeld is, 
kijkt het ons aan. Daar ligt zijn pupil, een 
pupil in die zin dat daar het beeld ten volle in 
zijn radicale onsubstantie verschijnt, in een 
verduistering die zich enkel nog in een 
onwézenlijke naspiegeling net niet voltooit. 
Precies omdat deze verdwijning van het 
beeld zich nooit voltooit, kunnen we zijn 
blik ook nergens fixeren. Ook als we een

moment lang de blik van het beeld in de 
ogen van deze meisjes denken te ontmoeten, 
dan enkel omdat we deze ogen even met dit 
verdwijnpunt hebben bekleed, als een vlieger 
die een moment lang de zon afdekt. We 
doen op dat moment niets anders dan dit in 
se ongrijpbare, zwarte ‘punt’ waarrond de 
beelden dwalen, binnen dat beeld te fixeren. 
In een kortstondige duizeling, denken we de 
plaats waar het beeld wegtuimelt aan te 
kijken - maar een moment later is het al 
‘elders’. Telkens glijden we weer langs de 
onsubstantiële glans waarin het beeld net 
niet uitdooft, net niet verdwijnt.
De blik van het beeld is een ‘gat’ waarrond 
zijn verdwijning zich blijft afspelen, maar 
ómdat deze verdwijning nooit aan zichzelf 
toekomt, blijft dezé plaats in onze ontmoe- 
ting met het beeld - en met het hele werk van 
Förg - onophoudelijk verschuiven. Het kan 
niet anders dan blijven oplichten, zonder 
zich ergens te kunnen bevinden, en- we 
blijven het ontmoeten, in onherhaalbare 
fracties als blikken in de spiegel: op het 
moment dat het al verdwenen is.
In het hele werk van Förg is het de nabijheid 
van deze verdwijning die ons aanspreekt: de 
nabijheid van de afstand van het beeld met 
wat het niet meer aanwezig stelt, met het 
onophoudelijke wegkantelen uit de wereld 
dat aan dit beeld ten grondslag ligt. Deze tot 
niets terug te voeren afstand waarin het 
beeld ontstaat, brengt Förg in de nabijheid, 
trekt hij op tot wanden van schoonheid. 
Daarom zuigen deze wanden ons aan, doen 
ze ons duizelen, omdat we ze ontmoeten als 
restant van wat er altijd reeds achter 
wegkantelt. Omdat we ze ontmoeten op het 
glas waarachter, het beeld waarachter, de 
kleur waarachter, op dat spookachtige ‘vlies 
waarachter’, waarin de zuiverste on
zuiverheid van het beeld, van de kleur zich 
afzet, als achtergelaten materialiteit van een 
onopgeloste verdwijning, als schimmige 
rest.
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Kleur

In de schilderijen van Günther Förg lijkt het 
alsof de kleur nog nooit meer zichzelf is 
geweest, of beter, dat ze nog nooit meer met 
zichzelf alleen is geweest, tastbaarder op de 
boord van haar eigen dunne werkelijkheid. 
De kleur van Förg is zo reëel, omdat ze zo 
dicht bij haar materiële ‘restwaarde’ lijkt te 
staan, bij haar eigen schrale vlies. Förgs 
kleur is als het ware ‘beroofd van licht’. Ze 
beschijnt niets meer, ze gaat naar niets uit, 
geeft zich aan niets. Maar in dit achtergelaten 
zijn door elke hoop op werkelijkheid, elk 
vermogen om haar substantie - schijn-baar 
- aan iets anders te geven, wordt ze juist 
werkelijker dan ooit. In dit onttrokken zijn 
aan de illusie van een andere, wordt ze meer 
dan ooit nabij, als haar eigen ‘bijna-niets’. 
Twee kleuren bijvoorbeeld, zoals twee 
beelden, twee spiegelende vlakken, twee 
verdwijningen, twee beeldholtes, Zwillinge. 
Förgs kleur materialiseert zich in de 
verdwijning van het licht waarmee ze zich 
op de werkelijkheid wierp. Dat Echt waarmee 
kleur naar iets uitgaat, lijkt eruit weggetrok
ken, of beter: het is alsof het er nog net uit 
wegtrekt. Förgs kleur is schaduwkleur. In 
het wegtrekken van het schijnsel, het 
belichtende waarmee ze zich schijn-baar op 
de werkelijkheid wierp, verarmt ze radicaal 
aan werkelijkheid, wordt ze vaal; maar juist 
daarin ook reëel, diep, donker van enkel 
maar zichzelf. Ook in haar felheid is de 
kleur van Förg zwaar en donker, als bijna 
zwart licht. Ze is diep van wat eruit verdwijnt, 
van het eruit-verdwijnen dat er zich in 
voltrekt. Diep van uitdoving, als een 
smeulend vuur dat vlak voor het uitdooft, 
alleen nog louter de materie van haar 
schijnsel is, de op zichzelf teruggevallen 
rest van licht.
Als een schaduwachtige restmaterie slaat ze 
aan op een vlak: een alleen gelaten 
stoffelijkheid, een verlaten kleed van 

schoonheid, afgezet in het hier en nu. Hier 
kijken we tegen een dunne kleurmuur, staan 
we oog in oog met deze werkelijkheid die 
verdwijning is van elke andere werkelijkheid 
dan die van de kleur zelf: haar schoonheid 
als een schraal en onuitroeibaar spoor, 
koorddansend op de rand met de wereld die 
achter haar verdwijnt.
De kleur van Förg is de kleur van het 
modernisme, of beter: ze is er de materiële 
neerslag ervan, het van elke andere 
werkelijkheid onthechte sediment. Ze is een 
overgebleven schoonheid, zoals alles wat, 
tastbaar, bij Förg verschijnt: achtergebleven 
vorm, kleur, materiaal, werkelijk in deze 
ruimte, werkelijk als overblijfsel waarachter 
elke andere werkelijkheid verdwijnt.
De kleur van het modernisme is die van de 
abstracte ruimte, ze is een kleur die zich 
oplost in straling. Ze is zichzelf inzoverre ze 
schijnt, en hier komen we bij Förgs 
‘sedimentaire’ kleur: Förgs kleur lijkt zich 
los te scheuren van deze straling. Ze 
materialiseert zich op het moment van de 
verdwijning van het licht waarmee de kleur 
zich op de werkelijkheid wierp. In dit 
aanslaan van de kleur in het hier en nu, voor 
ons op het vlak, maakt Förg afstand voelbaar 
met elk andere, met eike schijn van, elk 
beschijnen van werkelijkheid. Enkel in de 
materiële onmiddellijkheid van het hier en 
nu, toont de kleur zich. En omdat de 
verdwijning van dit schijnen waarmee de 
kleur naar een andere zou kunnen uitgaan er 
zich nog in voltrekt, omdat de kleur nog 
voor ons uitdooft, zuigt ze ons aan, zoals de 
fotobeelden ons aanzuigen in de verdwijning 
van elk ankerpunt, van elke referent: in de 
duizeling van de verdwijning die zich op 
hun huid voltrekt. Op de huid van dit 
verdwijnen, waarvan ze als een onuitwisbaar 
spoor blijven getuigen, worden ze reëel: de 
kleuren zoals het beeld, in zijn dunne 
schimmige beeldhuid. Bijvoorbeeld in de 
zwarte schaduw waarin het zich uitwist, in

een onwezenlijke versmelting met het glas, 
of in de witte schijn van de haarband, die 
zich als een blinde beeldvlek op het vlak, op 
het oog drukt: irreële momenten waarop het 
beeld als een verdwijning reëel wordt.

Lood

Bijvoorbeeld, op een spiegelende, loden 
wand, in de Bleibilder. Dit lood is zwaar en 
onwezenlijk tegelijk. Het is een ontastbaar 
dunne schil, een soort spookmaterie die 
spiegelt en perceptie uitvaagt. Het lood is 
zwaar in zijn irrealiteit en in die zin ook 
weer materialiteit van de verdwijning. Maar 
deze onwezenlijke zwaarte deelt het met elk 
vanFörgs schilderijen, fotobeelden of reliëfs. 
Al deze wanden worden reëel in een 
onwezenlijk dunne spookmaterie die de 
verdwijning er achterlaat. In die zin 
functioneren deze Wanden uiteindelijk 
allemaal als een spiegelwand. Niet alleen 
omdat ze letterlijk ‘spiegelen’, al gebeurt 
dat voortdurend: in het glas voor de foto’s, 
in het lood, in de echte spiegels die Förg 
gebruikt of in de spiegelingen binnen de 
foto’s. De werken zijn echter ook spiegels in 
de onwezenlijke materialiteit, in het 
spookachtige vlies dat ze voor ons optrekken. 
Zwarte spiegels zijn het, als het stoffelijke 
bijna-niets van deze verdwijning. Het 
oppervlak van de zwarte spiegel is de dunst 
mogelijke rest, het materiële bijna-niets van 
de verdwijning, het ultieme spookbeeld 
waarin deze verdwijning zich nog net 
affirmeert, zich nog net niet voltooit. Elk 
werk van Förg is als het ware de herhaling, 
de duplicering van deze zwarte spiegel, 
zowel binnen het werk, als van werk tot 
werk, of van beeld tot beeld: van eenling tot 
eenling in de “Zwillinge”. De “Zwillinge” 
zijn de herhalingen van deze zwarte spiegel 
als beeld, nog het meest daar waar ze zich 
tonen in de blinde materialiteit van de 
verdwijning die erop aanslaat: daar waar het 
beeld terugwijkt achter de korrel van de 
foto, achter de glazen wand, achter ons 
beeld dat het hunne uitwist,'achter hun 
spiegelingen die elkaar uitwissen en 
daardoor in de verdwijning doen kantelen. 
In deze momenten die de verdwijning van 
het beeld markeren, ontmoeten we het, 
terugwijkend, een dun en wezenloos spoor 
dat nooit ophoudt op te lossen zoals ook, en 
zelfs de (zwarte) spiegel nooit in zijn 
zwartheid verdwijnt.

Schoonheid

Deze bijna-leegte van restverschijnirigen 
als kleur, als beeld, spant Förg op tot 
spookachtige, dunne wanden, tot een 
onwezenlijk vlies dat de ruimtes bezet. 
.Telkens op de rand van de afgrond 
kristalliseert Förg deze herhaalde verduis
tering van het beeld, van de kleur tot 
schoonheid. Maar de schoonheid van Förg 
is op een radicale wijze ‘niet van de wereld’, 
ze is niets anders dan het beroofd-zijn van 
de wereld dat voortdurend zijn sporen blijft 
nalaten. Ze kristalliseert zich in de 
verduistering van elke aanspraak op de 
werkelijkheid, en verschijnt op dat moment 
als een ontheemde rest: haar uitgedoofde 
huid, haar onwereldse structuur, haar 
abstractie als een achtergelaten karkas. Keer 
op keer laat Förg beelden, kleuren uitdoven 
tot de spookachtige bijna-leegte die enkel 
nog ‘schoonheid’ heet: blinde vlekken, 
spiegelingen, de kale maat van een ruimte, 
schaduwen op het glas. Beelden die we 
telkens weer ontmoeten daar waar ze al in 
schoonheid wegkantelen, in de kale rest van 
hun ritme, in een blinde witte lijn of een 
zwart vlak, in de restmaterie van de korrel of 
in de reflectie op het glas.
Förg laat deze verdwijning ‘plaatsvinden’ 
in bestaande plaatsen, als in een ultieme 
poging om ze nog ergens vast te zetten, om 
deze ultieme dans van de schoonheid voor 
haar eigen afgrond te bezegelen. Maar 
telkens verschijnt daarmee ook deze ruimte 
in het licht van deze verdwijning. Zoals de 
kleurvlakken, de beeldvlakken worden 
bezegeld als materiële rest van wat niet 
ophoudt in hen te verdwijnen, verschijnt 
ook de ruimte bij Förg als de on-substantie, 
de onwezenlijke rest van haar abstractie, 
van haar abstracte ruimtelijkheid. De ruimten 
van Förg zijn wezenloos materieel, 
spookachtig concreet. Karkassen van maat, 
ritme: de lege oogkassen van de moderne 
schoonheid. Förg ontwezenlijkt de ruimte. 
De plaatsen die hij met beelden bezet, van 
wand tot wand, cesuur tot cesuur, worden 

als ruimte zo adembenemend omdat ze 
beroofd zijn van al het andere dan de koude, 
materiële rest van hun schoonheid. In deze 
‘verblinding tot schoonheid’ van de ruimte 
maakt Förg zijn plaatsen tot datgene, wat 
ook op de huid van zijn beelden, bronzen, 
geschilderde wanden verschijnt: tot de 
bezegeling van wat onophoudelijk in 
schoonheid verdwijnt.
In Förgs installaties dwalen we vrijwillig 
gevangen langs dunne, gespannen wanden 
en wanneer we denken dat iets ons aankijkt, 
verliezen we dat iets weer onmiddellijk, 
omdat het daar plaatsvindt waar het beeld 
altijd al ‘niet meer is’. Het is daar dat we 
deze tweelingbeelden ontmoeten, dat hun 
steeds onvoltooide dood in schoonheid ons 
aankijkt. En dit verdwijnen kunnen we 
onmogelijk in de ogen kijken, omdat het op 
niets welbepaalds teruggaat. Er is geen 
aanwezigheid waaraan deze verdwijning nog 
zou kunnen herinneren. In die zin kunnen 
we zeggen dat Förg het beeld laat verschijnen 
in de verdwijning waarin het altijd reeds 
geboren is. Hij toont het beeld in zijn radicale 
on-oorspronkelijkheid. En zoals de oor
sprong van deze beelden nooit heeft 
plaatsgevonden of ze, anders gezegd, 
geboren zijn uit het moment waarop de 
verdwijning van deze oorsprong zich altijd 
reeds voltrokken heeft, zo wordt ook de 
tweeling als tweeling geboren uit het moment 
waarop hun 'tweeling-schap', deze particu
liere gemeenschappelijkheid hen al uit- 
wendig is. Ook de tweeling ontstaat slechts 
als tweeling uit het moment waarop hun 
‘samen’ al in het verlies bestaat, en alleen 
dat verlies delen ze met elkaar. Juist dat 
onvermijdelijke ‘niet meer’ ontmoeten wij 
in hen: de bij voorbaat mislukte ontmoeting 
waarin zij, en ook wij geboren zijn.

Hoe zouden deze beelden aan mij kunnen 
toebehoren, tenzij in het gat waarin ze 
verdwijnen en dat ik daarom al niet meer 
kan aanwijzen; tenzij daar waar ze 
verdwijnen, en waar ze dus aan niets 
toebehoren omdat daarjuist ook onze blik 
op zijn donkere oogkassen botst.
Waarom dan, bleef dat moment tussen mij 
en het werk genesteld, als in een soort 
magnetische baan? Het werk toont niets dat 
deze keuze legitimeert. Maar, berust niet 
daarin juist de aantrekkingskracht ervan? 
Raakt het beeld mij niet juist in de 
verdwijning van elk aanknopingspunt, elke 
referent waaraan ik dit intieme moment nog 
zou kunnen vasthaken?
De beelden ‘doen mij aan iets denken’, maar 
in mijn blik erop is ‘het’ altijd al verdwenen. 
Precies op dat moment kijkt het beeld mij 
aan, in zijn verdwijning. Maar zoals ik dat 
moment nooit kan fixeren, kan ik ook nooit 
mijn eigen herinnering fixeren, tenminste 
niet in zijn betekenis, in datgene waarop dus 
het beeld van mijn eigen herinnering 
teruggaat: zijn oorsprong. Immers, in zijn 
magnetisme is het futiele, quasi onbedui
dende beeld van deze herinnering voor mij 
onbevattelijk, want radicaal on-oorspron- 
kelijk. Anders gezegd, het is de rest van een 
oorsprong die mij altijd al voor was.
Ik heb het werk dus enkel toebedacht met 
wat mezelf altijd al ontvallen is, anders 
gezegd, met een ontmoeting die mij altijd al 
voor was en die mij daarin blijft tekenen. 
Het werk valt mij toe in datgene wat aan een 
fundamentele on-oorspronkelijkheid her
innert - die van het beeld, de tweelingen, 
mezelf. Daarom kan ik enkel zeggen dat ik 

. het werk in een radicaal buiten constitueer, 
zonder dat ik daar ooit verantwoording voor 
af zou kunnen leggen.:
Immers, dat ‘buiten’ gaat mij vooraf. In 
deze voor-tijdigheid raakt het werk mij, 
ons, hetzij telkens al niet meer.

Dirk Pültau

Deze tekst is gebaseerd op een lezing die 
op initiatief van Amarant georganiseerd 
werd in het Museum van Hedendaagse 
Kunst van Gent op 23 april 1995. 
“Zwillinge” werd gecreëerd voor de 
tentoonstelling “Chambres d’Amis” 
(Gent, 1986) en maakt thans deel uit van 
de collectie van het Museum.
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Een plaats voor levende kunst
0. Eerst een foto

Het is de 26ste mei van het jaar 1976, de dag 
van de officiële openstelling van het eerste 
museum voor hedendaagse kunst van België. 
We bevinden ons in de centrale (tapijten)zaal 
van het Gentse Museum voor Schone 
Kunsten. Centraal op de eerste rij zitten Jan 
Hoet en Karei Geirlandt, zij aan zij. Samen 
met een talrijk opgekomen publiek luisteren 
zij naar de openingsrede. Wat ging er aan 
deze foto vooraf en wat volgde er op? De 
geschiedenis van het Museum van Heden
daagse Kunst behandelen we in een eerste 
hoofdstuk. Het tastbare resultaat, de 
verzameling, bespreken we in een tweede 
hoofdstuk. Het discours over kunst komt in 
een derde en laatste hoofdstuk aan bod.

I. Een museum voor hedendaagse kunst

1.1. Kunst in België na "45

Voor een autonoom museum van heden
daagse kunst ijvert een vereniging met een 
naam die aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat: de Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst van Gent, gesticht 
in 1957. Haar oprichting moet gesitueerd 
worden in het verlengde van een aantal 
andere private initiatieven die een antwoord 
trachten te formuleren op het volkomen 
ontoereikende culturele beleid vanwege de 
overheid. Eén van de eerste naoorlogse 
projecten is de Brusselse Jeune Peinture 
Belge, een in 1945 gestichte groep 
kunstenaars en verzamelaars met de 
advocaat René Lust als voorzitter, en de 
galerist Robert Delevoy als secretaris. “De 
vereniging heeft tot doel in België en in het 
buitenland de jonge schilders en beeld
houwers van waarde voor te stellen,” aldus 
de statuten. Wanneer René Lust in 1948 
overlijdt, wordt de groep ontbonden, maar 
in hetzelfde jaar wordt Robert Delevoy de 
voorzitter van een nieuwe, tweetalige 
vereniging: de Vrienden van de Kunst. Hun 
bedoeling is “de moderne kunst te leren 
kennen, te verdedigen en aan te moedigen”. 
Onder de leden vinden we kunstcritici, zoals 
Jan Walravens, en het is deze laatste die in 
een brief van 3 november 1948 aan zijn 
vriend Karei Geirlandt vraagt of hij in Gent 
geen locale afdeling van de Vrienden wil 
opzetten. Zo geschiedt. Onder het voor
zitterschap van Geirlandt organiseren de 
Gentse Vrienden een debat en vier lezingen. 
Geen groots palmares dus, maar blijkbaar 
werd voorzitter Karei Geirlandt opgemerkt 
in de Gentse culturele kringen. Op 31 januari 
1953 wordt hij immers lid van de Commissie 
van de Oudheidkundige Musea van Gent, 
voor een termijn van 6 jaar. Vier jaar later 
wordt onder zijn impuls de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst 
opgericht.
De Vereniging “wil ijveren voor het 
oprichten en verdedigen in Gent van een 
Museum voor Hedendaagse Kunst, beant
woordend aan de hedendaagse noden en aan 
de vereisten van een levend, opvoedend en 
leidend cultuurcentrum voor hedendaagse 
stijlvorming" (Artikel 2a van de Statuten). 
Met de ingezamelde fondsen wil ze meteen 
een verzameling opstarten, en die zal bestaan 
uit werken van levende kunstenaars of van 
ontwerpers die maximum 30 jaar dood zijn 
op het moment van aankoop. “De beheerraad 
zal er zorg voor dragen dat in de aankopen 
een behoorlijk evenwicht verwezenlijkt 
wordt tussen binnenlandse en buitenlandse 
kunstwerken (...),” aldus Artikel 15. Haar 
aanwinsten zal de Vereniging voorlopig ter 
beschikking stellen van het Museum voor 
Schone Kunsten. In 1958 koopt ze haar 
eerste werk: "Geologische doorsnede” van 
Louis Van Lint, gemaakt in hetzelfde jaar. 
De Vereniging neemt op 3 en 4 oktober 
1959 deel aan het Eerste Forum van 
Progressieve Verenigingen, een initiatief 
van de Brugse kunstgroep Raaklijn. Daar 
gaat men over tot de stichting van een 
Nationaal Centrum voor Moderne Kunst, 
dat de activiteiten van een ander kartel, Paul 
De Vree’s Modernistisch Centrum groten
deels opslorpt. Karei Geirlandt is beheerder 
van dit Nationaal Centrum, dat de organisatie 
op zich zal nemen van de spraakmakende 
Gentse Forum-tentoonstellingen in 1961, 
1962 en 1963.

1.2. De Gentse situatie

In 1948 wordt een vacature uitgeschreven 
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voor de functie van conservator van het 
Museum voor Schone Kunsten van Gent. 
De keuze van een commissie onder leiding 
van Georges Chabot valt op Paul Eeckhout. 
De part-time conservator beschikt over een 
part-time assistent, een aankoopbudget van 
150.000 Bfr. en een volstrekt verwaarloosd 
museum. Van een aankoopbeleid is in de 
eerste tien à vijftien jaar nauwelijks sprake. 
Er is geen aankoopplan, noch voor oude, 
noch voor levende kunst. Prospectie doet 
men niet. De Museumcommissie wacht tot 
voorstellen uit de hemel vallen, keurt goed 
of af, zelden op basis van een onderbouwd 
kwaliteitsoordeel en steevast nadat er 
afgepingeld werd. De leden .van deze 
commissie lijken wel voor het leven 
benoemd, want enkel bij het overlijden of 
het ontslag van een commissielid zoekt men 
een nieuwe kracht. Dat de commissieverga
deringen trouw worden bij gewoond door de 
Schepen van Cultuur of de Burgemeester, 
zou op een prijzenswaardige belangstelling 
kunnen wijzen, maar niets is minder waar. 
Het is slechts het topje van een verkalkt 
stedelijk kunstbeleid. Immers, de zeldzame 
keren dat deze politici afwezig zijn, 
behandelt de commissie geen aankoopvoor- 
stellen: stel eens dat men een kunstwerk zou 
kopen zonder zijn politieke advocaat, en dat 
de gemeenteraad bezwaar zou aantekenen... 
Is een commissie van experten, samengesteld 
door het Gemeentelijke College, geen beter 
controle-orgaan om het museale bêleid te 
beoordelen? Kunnen het College en de 
Gemeenteraad zich niet beter concentreren 
op de grote beleidslijnen inzake culturele 
instellingen? Blijkbaar niet, want al horen 
de pittoreske vlegelstreken van plaatselijke 
politieke bonzen tot een (jong) verleden, 
structureel is er tot op heden nauwelijks iets 
veranderd in de manier waarop Gent haar 
stedelijke musea bestuurt.

29 maart 1958: amper een kwartaal na de 
oprichting van de Vereniging die onom
wonden pleit voor een autonoom Museum 
van Hedendaagse Kunst, vervangt Karei 
Geirlandt het pas overleden lid Richard De 
Moor in de Commissie van het Museum 
voor Schone Kunsten. Van grote sluwheid 
getuigt deze stap, maar ook van moed, want 
Geirlandt en een ander stichtend lid van de 
Vereniging, de kunstenaar Jozef Mees, zijn 
de enigen die zich openlijk voor de recentste 
kunststrekkingen engageren. Geirlandt 
bepleit aankopen van onder andere Roel 
D’Haese, Jan Burssens, Jules Lismonde en 
Antoine Mortier en dringt aan op een 
respectvolle omgang met de werken die de 
Vereniging aan het Museum uitleent.
In het verslag van de commissievergadering 
van 18 mei 1961 vinden we het eerste spoor 
van een groeiend conflict tussen vooruit
strevende krachten en de conservator: “De 
heer Paul Eeckhout meent dat voor de goede 
gang van zaken het beter Zou zijn dat er twee 
budgetten waren: één voor werken van 
levende kunstenaars en één voor werken 
van overleden kunstenaars. De heer Schepen 
Verhelst en de Commissie zijn hiermede 
akkoord.” Een jaar later stelt Eeckhout zelfs 
voor om het door de Staat aangekochte Pand 
als museum voor oude kunst in te richten en 
het door Karei Van Rysselberghe in 1900 
gebouwde Museum voor Schone Kunsten 
te reserveren voor moderne kunst. “De 
Commissie feliciteert de heer Eeckhout voor 
zijn gelukkig voorstel en is het volmondig 
met hem akkoord.” Zo ver komt het niet, 
maar de invloed van Geirlandt in de 
commissie zal wel blijven toenemen. In 
1964 organiseert hij “Figuratie/Defi- 
guratie", deze keer in het museum zelf en 
niet meer in de Sint-Pietersabdij - zoals de 
Forum-manifestaties. Het aankoopbudget 
van dat jaar gaat naar werken uit deze 
tentoonstelling, wat het Museum in staat 
stelt haar enige werk van Francis Bacon en 
twee doeken van Karei Appel te verwerven. 
Verder wordt de Commissie versterkt met 
geestesgenoten van Geirlandt uit de 
Vereniging: Roger Matthys (in 1964), Mare 
De Cock (in 1965), John Bultinck (in 1966), 
Anton Herbert (in 1968) en Georges Broget 
(in 1970).
De belangrijkste beleidswending van het 
Museum voor Schone Kunsten doet zich 
echter voor in 1965, wanneer de hoog
bejaarde voorzitter Georges Chabot ontslag 
neemt. Auguste Taevemier wordt voorzitter, 
Karei Geirlandt ondervoorzitter, en zij eisen 
dat er meteen werk wordt gemaakt van een 
heus beleidsplan. Op 10 juli 1965 wordteen 

beperkte commissie - zonder de Schepen - 
met die taak belast. Het memorandum dat 
deze commissie opstelt, heeft veel gemeen 
met de artikels die Geirlandt tussen 1961 én 
1967 voornamelijk in “De Vlaamse Gids” 
publiceert. Daarin pleit hij voor modem 
uitgeruste instellingen met een internationaal 
georiënteerd aankoop- en tentoonstellings- 
beleid, waarbij veel aandacht gaat naar 
wetenschappelijk onderzoek én naar 
pedagogische activiteiten voor een breed 
publiek. Geirlandt wil de brag maken tussen 
beeldende kunst en de andere media, en 
situeert de omgang met kunst in het hart van 
het maatschappelijke debat. Maar gelooft 
hij dat dergelijke instellingen in België het 
licht kunnen zien? In 1961 stelt hij zonder 
omhaal dat “de huidige musea nooit in een 
nabije toekomst actieve uitstralingshaarden 
worden voor de hedendaagse kunst en 
vormschepping” en verder, “het is een utopie 
waaraan wij moeten verzaken”. In 1966 
vraagt hij zich af of “men de musea niet aan 
hun lot zou overlaten om alle energie te 
wijden aan het oprichten van cultuurcentra 
die zouden voorzien worden van aangepaste 
tentoonstellingsruimten en zelfs van enkele 
zalen voor een eigen verzameling moderne 
kunst”. Maar deze centra moeten wel een 
“onderlinge samenwerking opzetten met het 
museum”: “de beste werken verhuizen na 
een eerder korte periode naar het museum 
waar ze historisch goed kunnen worden”. 
Ondanks het ruime numerieke en intellec
tuele overwicht in de Commissie van het 
Museum voor Schone Kunsten, zegt 
Geirlandt niet te geloven in een Museum 
voor Schone Kunsten dat zich tegelijkertijd 
actief inzet voor hedendaagse kunst. Dat is 
“een utopie” waaraan Geirlandt en zijn 
Vereniging “moesten verzaken”.
Het museummemorandum van Taevemier, 
Geirlandt en co. dringt ook aan op een 
consistent aankoopbeleid: “Om dit te kunnen 
voorstellen werd een eerste voorlopige lijst 
opgesteld met vermelding, per school, van 
de voornaamste Belgische en buitenlandse 
kunstenaars...” Daaruit resulteren een paar 
aankoopvóorstellen die niet alleen binnen 
de Museumcommissie voor discussie 
zorgen, maar ook heibel veroorzaken op het 
stadhuis. “Verlust der Mitte” van Asger 
Jom, een “Concetto Spaziale” van Lucio 
Fontana en enkele werken van de Brusselse 
verzamelaar Philippe Dotremont leiden tot 
verhitte debatten en oeverloze procedure
slagen in de Gentse gemeenteraad. Maar 
binnen de commissie deelt de ruime delegatie 
van de Vereniging dë lakens uit, dat blijkt 
uit de volgende cijfers: in 1965 gaat 
± 887.000 Bfr. naar hedendaagse kunst en is 
er± OBfr. vooroude, ‘schone’ of‘moderne’ 
kunst. In 1966 is er ± 890.000 Bfr. voor 
hedendaagse en ± 15.000 Bfr. voor tradi
tionele kunst, het jaar daarop slaat de weeg
schaal met ± 395.000 Bfr. en ± 50.000 Bfr. 
nog ruim over naar Hedendaagse. Veelzeg
gend is ook de behandeling van een voorstel 
door de behoudsgezinde conservator om 
een werk van Frits Van den Berghe aan te 
kopen: “...slechts 2 stemmen voor, op 9. Dit 
lokt heftige reacties uit van de Heer 
Conservator, die zegt uit eigen naam het 
werk voor aankoop te zullen voorstellen aan 
de stad, tegen de commissie in”. Op de 
volgende vergadering wordt de aankoop 
alsnog goedgekeurd “indien die gekoppeld 
wordt aan een belangrijke aankoop van 
hedendaagse kunst.” Daarmee vraagt men 
in .wezen niets anders dan de splitsing van 
het aankoopkrediet, al of niet verbonden 
met de splitsing van de commissies, en dat 
is precies de optie die Geirlandt en zijn 
collega’s van de Vereniging nastreven - 
gekoppeld aan de eis van een autonoom 
Museum van Hedendaagse Kunst. De 
verbouwing van de benedenverdieping van 
het Museum voor Schone Kunsten verschaft 
hen vooralsnog geen genoegen, want in 
1969 wordt een project in die zin met 5 tegen 
4 stemmen verworpen. Als tegen het 
jaareinde een ander conflict rijst over de 
aanvaarding in depot van een aantal werken 
van de Vereniging, en voorzitter Taevemier 
bakzeil haalt met zijn voorstel om een werk 
van Octave Landuyt te kopen, neemt de 
voorzitter ontslag. De daaropvolgende crisis 
is koren op de molen van Geirlandt en de 
andere leden van de Vereniging. Zij zien de 
kans schoon om fundamenteel te sleutelen 
aan het reglement voor, en aan de nieuwe 
samenstelling van de Museumcommissie. 
Zonder zin voor compromis blijven ze 
streven naar een splitsing van de commissie 

en het budget. Schepen Vandeweghe tekent 
verzet aan, zij het met argumenten die ronduit 
ontluisterend zijn voor de Gentse politieke 
cultuur. De schepen maakt de commissie
leden er immers attent op dat zij “door het 
college, op voorstel van de politieke fracties 
van de gemeenteraad benoemd worden”. 
Stel eens dat de politieke samenstelling van 
de gesplitste commissies niet in evenwicht 
zou zijn! Toch komt het er van, in 1973: “Na 
een langdurige gedachtenwisseling wordt 
het volgende besloten: Er worden twee 
aankoopcommissies gevormd. De com
missie À bevoegd voor de traditionele kunst. 
De commissie B bevoegd voor de heden
daagse strekkingen. Voor aangrenzende 
gevallen zullen de twee aankoopcommissies 
samengeroepen worden.” Ieder lid moet 
kiezen tussen de twee commissies. De telling 
van de neuzen levert een onthutsend resultaat 
op: slechts twee commissieleden wensen 
deel uit te maken van de commissie voor 
‘traditionele kunst’.
Maar, zoals te verwachten, werd het streven 
naar een autonoom museum eerder gevoed 
dan gesust door dit staaltje wafelijzerpolitiek. 
In 1974 komt opnieuw een voorstel ter tafel 
om het Museum voor Schone Kunsten voor 
een stuk vrij te maken voor Hedendaagse 
Kunst, en deze keer stelt men zich dan toch 
maar (voorlopig) met de bovenzalen van het 
Museum voor Schone Kunsten tevreden. 
Op 1 augustus 1975 wordt het Museum van 
Hedendaagse Kunst statutair opgericht. 
Terwijl het Museum voor Schone Kunsten 
het moet stellen met een part-time 
conservator, wordt voor Hedendaagse Kunst 
een full-time vacature uitgeschreven - wat 
nogmaals wijst op de impact van de 
Vereniging op de Gentse beleidsmakers. 
Jan Hoet wordt de eerste conservator van 
het Museum van Hedendaagse Kunst.
Maar de ontnuchtering zal volgen. In 1976 
krijgt het nieuwe Museum met 472.000 Bfr. 
minder dan het in 1974 aan hedendaagse 
kunst mocht spenderen (terwijl het Museum 
voor Schone Kunsten 817.000 Bfr. mag 
uitgeven). In de jaren daarna wordt dat 
budget wel geleidelijk verhoogd, maar in de 
jaren ’80 stagneert het rond 1,5 miljoen Bfr., 
met een eenmalig hoogtepunt in 1980 
(7 miljoen Bfr.) en een dieptepunt in 1984 
(OBfr.). Ondertussen heerst in de T oezichts- 
commissie van het Museum van Heden
daagse Kunst ook meer en meer onvrede 
omtrent de behuizing van het depot en de 
tentoonstellingsmogelijkheden in het oude 
museum. Nadat het eerste plan om een nieuw 
museum te bouwen in het Park Ghellinck te 
Zwijnaarde (buiten de Gentse stadskern) 
zowel binnen als buiten de Commissie 
afketst, volgen nog ettelijke min of meer 
wilde ideeën. Nog talloze politici, architecten 
en culturele ambtenaren trekken aan de kar 
van een zelfstandig behuisd museum, zonder 
resultaat. Als op een gegeven moment ook 
de recentste piste - het Casino-gebouw - 
lijkt getorpedeerd te worden, klaagt de 
toenmalige Schepen Van Quaquebeke in de 
Commissie: “Hetminstewatmenkan zeggen 
is dat er bij de politici nooit een creatief 
dynamisme is geweest de laatste 20 jaar om 
voor de huisvesting van het museum een 
gepaste en betaalbare oplossing te zoeken”. 
Dat het Casino nu alsnog de eindbestemming 
van het Museum van Hedendaagse Kunst 
lijkt te worden, belet niet dat de uitspraak 
van Van Quaquebeke hout snijdt. Niet alleen 
in het aankoopbudget en het bouwdossier 
schemert politieke onwil door, ook het 
afgeslankte personeelskader spreekt 
boekdelen. In 1989 stelt het Museum nog 35 
mensen te werk, nu nog 16. In 1995 weigert 
de Gemeente zelfs de part-time contracten 
van een wetenschappelijk medewerker en 
de (enige) restaurateur te verlengen!
Achteraf rijst dan ook de vraag of de 
Vereniging niet beter de politieke inkap
seling van het Museum voor Schone Kunsten 
had aangepakt, in plaats van het conserva
tieve, enge museumbeleid van conservator 
Paul Eeckhout te ontvluchten. Binnen de 
unitaire Museumcommissie was de onder
handelingspositie van de Vereniging 
bijzonder sterk, en het lethargische bestuur 
van Eeckhout was een tijdelijk en misschien 
zelfs oplosbaar probleem. In het licht van de 
desinteresse of de brutale inmenging 
vanwege het Gentse stadsbestuur die 
Hedendaagse Kunst zal ondervinden, kan 
men zich afvragen of de Vereniging niet had 
moeten streven naar een werk- en wendbare 
instelling voor actuele kunst binnen een 
volstrekt gedepolitiseerde museumstructuur.



Feit is dat het nieuwe zogenaamde autonome 
Museum van Hedendaagse Kunst net zo aan 
handen en voeten gebonden was als het 
stoffige Museum voor Schone Kunsten.

1.3. Het geschenk

Als het Museum van Hedendaagse Kunst 
op 26 mei 1976 officieel geopend wordt, 
kan het onmiddellijk uitpakken met een 
tentoonstelling van de collectie. Die bestaat 
uit 208 ‘levende’ kunstwerken, overge
heveld van het Museum voor Schone 
Kunsten, en 82 werken die door de 
Vereniging werden aangekocht tussen 1958 
en 1976. Daarnaast zijn er de eerste eigen 
aankopen: ‘'DeltavliegtuigP-l’’en “Mega- 
neudon 3, plan-deel 3, mechanisme ”, twee 
werken van Panamarenko. Het aankoop
beleid en de sinds 1976 uitgebouwde verza
meling van het Museum van Hedendaagse 
Kunst komen verderop uitgebreid aan bod. 
Hier onderzoeken we de historische pijlers 
van de verzameling, namelijk de werken uit 
de collecties van het Museum voor Schone 
Kunsten en van de Vereniging.
De verdeling van de collectie van het 
Museum voor Schone Kunsten in een 
‘actueel’ en een ‘oud en modem’ luik is een 
zaak van de beide conservators (Paul 
Eeckhout en Jan Hoet) waarover bij ons 
weten geen documenten voorhanden zijn. 
Als cesuur wordt de tweede wereldoorlog 
gehanteerd. Niettemin vallen er rare 
bokkesprongen te noteren. Hedendaagse 
Kunst beschikt bijvoorbeeld over één werk 
van de (weliswaar secundaire) Gentse 
schilder Jan Mulder, terwijl Schone Kunsten 
de twee andere heeft: Twee werken van Paul 
Maas die de Vereniging aan Schone Kunsten 
schonk, zijn niet van eigenaar veranderd. 
Hoe komt dat? Misschien moeten beide 
musea toch nog eens hun inventaris naast 
elkaar leggen, temeer daar sommige werken 
- waarschijnlijk ook geen topstukken - noch 
in het depot van Schone Kunsten, en al 
evenmin in de collectiecatalogus van 
Hedendaagse terug te vinden zijn.
Maar dat zijn nog maar details,, want de 
nonchalante toepassing van de “ 1945”-grens 
heeft ook gevolgen voor de verdeling van 
kapitale stukken. Daar mag vooral het 
Museum van Hedendaagse Kunst blij om 
zijn. Immers, de werken van na ’45 die toch 
in Schone Kunsten bleven, zijn geen 
pareltjes, maar de oogst van Jan Hoet is wat 
anders. Hij krijgt een aantal (vaak uitste
kende) werken mee, waarvan de wortels 
min of meer, en in enkele gevallen zelfs 
overduidelijk in de vooroorlogse kunst
geschiedenis liggen. Daaronder bijvoorbeeld 
“L’escalier” (1946) van Paul Delvaux, 
“Perspective (Le balcon de Manet) (II)” 
(1950) van René Magritte, “Haven Opus 2 ” 
(1926) van Victor Servranckx, “Olieverf
schilderij IV” (1960) van Jozef Peeters, 
“Au tranchant de l’âme” (1965) van E.L.T. 
Mesens, “Avec les oiseaux du ciel” (1928) 
en een tiental tekeningen van Prosper De 
Troyer. Een beter bewijs voor de onbe
kwaamheid van de conservator van Schone 
Kunsten is niet denkbaar!
Welke betekenis heeft deze historische 
verankering voor het beleid van het nieuwe 
Museum? Voor het aankoopbeleid zijn de 
genoemde werken niet meer richtinggevend, 
want van de generatie van Servranckx en 
Magritte schaft men geen bijkomende 
werken aan. Blijven eveneens status quo in 
de collectie van Hedendaagse: het werk van 
Serge Poliakoff, de interessante Jeune 
Peinture-sectie (met onder andere Louis Van 
Lint, Gaston Bertrand, Anne Bonnet en 
Antoine Mortier, Jan Cox, Marc Men
delson), de boeiende Cobra-afdeling (met 
onder andere twee voortreffelijke doeken 
van Karei Appel en een dito werk van Asger 
Jom, naast werken van Lucebert, Pierre 
Alechinsky en Corneille), de lyrisch en 
geometrisch abstracten (met onder andere 
Engelbert Van Anderlecht, Jo Delahaut,...) 
en de hyperrealistische sectie (met onder 
andere Chuck Close). Schenkingen blijven 
echter welkom. Ondanks het feit dat het 
zustermuseum zich verdiept in het werk van 
Jean Brusselmans, aanvaardt Hedendaagse 
in 1987 een gift van twee schilderijen en 15 
werken op papier van deze kunstenaar. 
Sturen deze moderne meesters nauwelijks 
het aankoopbeleid, in de collectiepresen- 
taties worden ze daarentegen regelmatig 
betrokken. Hun belang voor het jonge 
Museum mag blijken uit de prominente 
plaats die ze toebedeeld krijgen in de 

accrochages, vaak in confrontatie met 
actuele kunst.

Met de opbrengsten van de verkoop van 
lidkaarten en grafiek verwerft de V ereniging 
van haar kant (tussen 1958 en 1975) 76 
kunstwerken. In de eerste jaren worden de 
aankopen verricht door twee aankoop- 
commissies: de ene koopt “ten huize van 
schilders”, de andere bij de Brusselse galerie 
Giroux en op openbare verkopingen. 
Volgens de statuten moet elke aankoop het 
fiat krijgen van een tweederde meerderheid. 
Een wat stroeve procedure, maar toch speelt 
de Vereniging kort op de bal. Opvallend 
veel werk koopt men in het jaar dat het 
gecreëerd is. Het aankoopbeleid vaart een 
internationale koers, in het prille begin 
gericht op Frankrijk, later ook op andere 
landen - met als eerste klapper de “Marilyn 
Monroe” van Andy Warhol, gecreëerd en 
aangekocht in 1968. In het Belgische luik 
schuift de Vereniging op van Louis Van 
Lint (in 1958) over Roger Raveel (in 1965) 
naar Marcel Maeyer (in 1969).
Op 29 december 1969 voert de raad van 
beheer van de Vereniging een versoepeling 
van de aankoopprocedure door: voortaan 
krijgen elk jaar drie personen 1/3 van het 
budget om werken aan te schaffen. In 1971 
koopt men naast onder andere een werk van 
Raoul De Keyser ook een tekening van 
Panamarenko, en in 1972 en 1973 werken 
van Marcel Broodthaers. Met de buiten
landse aanwinsten sluit men haarfijn aan bij 
de interessante artistieke ontwikkelingen, 
getuige de werken van ónder andere Gerhard 
Richter, Jim Dine, Jan Dibbets, Bemd en 
Hilla Becher, Gilbert & George, Bruce 
Nauman, Carl Andre, Hamish Fulton, Sol 
LeWitt en Dan Flavin. Deze werken 
bevinden zich sindsdien weliswaar in het 
depot van het Museum maar de meesten zijn 
nog steeds niet geschonken, wellicht om 
een slag om de arm te -houden in de 
onderhandelingen met de Stad Gent.

1.4. Museum versus levende instelling

Als hét van J an Ilóet afhangt - in de recentste 
collectiecatalogus, “in extenso I” - dan zou 
het best kunnen dat de werken uit Schone 
Kunsten en de aanwinsten van de Ver
eniging, op een goede dag weer uit de 
registers van het Museum van Hedendaagse 
Kunst verdwijnen: “Vandaag acht ik het 
reëel dat een eerste groep werken het 
museum verlaat op het moment dat we het 
eigen gebouw in gebruik nemen (...). Het 
wordt geleidelijk denkbaar dat daarna een 
tweede ensemble volgt. Popart, minimal en 
concept, de avantgarde op het moment dat 
het Museum gesticht werd, konden we op de 
documenta reeds hypothetisch in het 
verleden situeren”. Met deze denkpiste sluit 
Hoet aan bij de oude droom van Karei 
Geirlandt. Immers, diens antimuseum of 
cultuurcentrum “is gekant tegen elke 
bestendigheid en elke definitieve ver
zameling, doch dynamisch en vruchtbaar”, 
maar na een “eerder korte periode verhuizen 
de beste werken naar het museum”. Gezien 
het lethargische museumbestel van de vroege 
jaren ’60, kan men begrijpen dat iemand 
zijn toevlucht neemt tot zulke drastische 
ideeën. Maar waarom wordt beginjaren ’90 
een conservator nog door deze gedachte 
bedwelmd? Voor we naar een antwoord 
zoeken, stippen wé twee contradicties aan: 
ten eerste klinkt het voorgaande citaat 
vreemd, wanneer men vaststelt dat de 
voornoemde schenking van Brusselmans 
nog steeds in de catalogus van Hedendaagse 
prónkt en niet meteen naar Schone Kunsten 
werd doorgeschoven; ten tweede staat Hoéts 
hypothese haaks op de praktijk van zijn 
eigen collectiepresentaties, waarin de 
historische werken (van Servranckx tot Judd) 
niet weg te branden zijn. Merken we op dat 
een belangrijk segment van de kunst- 
geschiedenis in de Gentse musea onder
tussen een statisch gegeven blijft. Immers, 
Schone Kunsten wordt een belangrijk 
argument en ankerpunt ontnomen om aan 
de uitbouw van een verzameling abstracte 
en surrealistische kunst te beginnen, terwijl 
het aankoopbeleid van Hedendaagse zich 
evenmin op de versterking van deze 
historische afdeling toelegt. In deze kwestie 
moet dringend een knoop worden door
gehakt.
Maar wat is de inhoudelijke motivatie van 
Hoets afstoot-scenario? In de eerste plaats 
steunt deze gedachte op een enge polarisatie 

tussen heden en verleden, die we op zijn 
zuiverst terugvinden in de catalogus van de 
tentoonstelling “Open Mind” (1989). Over 
het Museum voor Schone Kunsten staat er: 
“De attitude die hier als instrument dient, is 
de ponering: zo helder mogelijk poneren, 
streven haar objectiviteit, naar het tot hun 
recht laten komen van de kunstwerken.” In 
het Museum van Hedendaagse Kunst 
“bestaat er nog geen gestandaardizeerd kader 
van onderlinge relaties. (...) het tracht 
situaties te scheppen waarin vonken 
ontvlammen. (...) Het aanvaardt de 
subjectiviteit (...)”. Een karikaturale, suffe 
definitie van de omgang met kunst
geschiedenis staat tegenover een al even 
stereotiepe, heroïsche cultivering van het 
ontvlambare contact met de kunstactualiteit. 
In wezen moet natuurlijk elk museum voor 
oude, moderne of hedendaagse kunst 
permanent een evenwicht zoeken tussen 
studieuze discipline en inventiviteit of tussen 
‘objectieve’ en ‘subjectieve’ parameters, 
om op alle.vlakken tot een spannend beleid 
te komen.
Het probleem is dat Hedendaagse de 
subjectiviteit en het opwindende contact 
met het ‘nu’ te zeer opfokt. Niet alleen moet 
men zich realiseren dat men automatisch al 
uit het ‘nu’ treedt op het moment dat men 
zich ertoe verhoudt, men dient ook te 
bedenken dat met elke museale aankoop 
een onomkeerbaar, objectief feit is 
voltrokken. Hoe plezierig het ‘nu’ en het 
‘leven’ ook zijn, ondertussen schrijft men 
kunstgeschiedenis. Het fantasma dat een 
groep ambitieuze kunstliefhebbers ■ ver
enigde op het einde van de jaren ’50, zou 
weleens tot een boze droom kunnen 
uitgroeien, als een omgang met de actueelste 
artistieke ontwikkelingen zich weigert in te 
schrijven in de zelf geschreven naoorlogse 
kunstgeschiedenis.

II. De verzameling

II.l. Algemene uitgangspunten

Het aankoopbeleid van het Museum van 
Hedendaagse Kunst berust ons inziens op 
drie algemene principes. Ten eerste 
verzamelt het Museum hedendaagse kunst. 
Men streeft er niet naar om historische 
lacunes ongedaan te maken. Voorzover deze 
optie niet ingegeven is door een stereotiepe 
visie op de relatie tussen actuele kunst en 
kunstgeschiedenis, en rekening houdend met 
het te krappe aankoopbudget, lijkt dit ons 
een zinnige beperking. Een zeer drastische 
verhoging van de financiële middelen van 
het Museum, waarvoor we hier uitdrukkelijk 
willen pleiten, zou zeker ten dele gereser
veerd moeten worden om haar statische, 
historische basis te activeren.
Ten tweede concentreert het Museum zich 
op kunst in het algemeen. Vanuit een Westers 
kunstbegrip verzamelt men internationale 
kunst, zonder principiële geografische 
beperkingen. Dat spreekt vanzelf, voor wie 
zich tenvolle met kunst wil confronteren. 
De keuze voor kunst zonder paspoort wórdt 
echter op één vlak gecorrigeerd. Zo pleit de 
conservator in de collectiecatalogus van 
1988 voor een bredere representatie van de 
Belgische kunst: “Die volledigheid is voor 
wat Belgische kunst betreft een plicht van 
ons museum. Die registratietaak is kiezen 
voor vandaag wat in feite al verleden, en 
zeker niet altijd toekomst is”. Naast zeer 
selectieve aankopen van Belgische kunst 
(van slechts een veertigtal Belgische 
kunstenaars), vult het Museum deze ambitie 
grotendeels in door de talrijke bruiklenen 
van de Belgische Staat en (nadien) de 
Vlaamse Gemeenschap.
Ten derde opteert het Museum ervoor om 
geen representatieve verzameling uit te 
bouwen. Het kiest voor een welbepaald 
segment van de hedendaagse kunst en 
probeert niet verbeten ‘alles’ te verwerven 
wat zich als eigentijds aandient. Er wordt 
niet alleen stelling genomen voor (en tegen) 
bepaalde kunstenaars, ook in de selectie van 
de werken is de benadering van het Museum 
kritisch. Terwijl vele buitenlandse musea 
hun aandacht richten op het gehele veld van 
de actuele kunst waarvan ze zoveel mogelijk 
representatieve stalen trachten binnen te 
halen, kan men in het Gentse Museum 
kennismaken met een zeer specifieke en 
geëngageerde visie op de kunst vanaf de 
jaren ’ 60. In de volgende paragrafen trachten 
we de visie van het Gentse Museum in te 
schatten. We volgen daarbij de opbouw van 

de collectie vanaf 1975 en hebben in eerste 
instantie oog voor de aankopen, in tweede 
instantie voor de schenkingen en slechts 
sporadisch voor de bruiklenen.

II.2. De omgang met de erfenis

Op énkele belangrijke uitzonderingen na 
(met name Dan Van Severen, Roger Raveel, . 
Marcel Maeyer, Yves De Smet en Marthe 
Wéry) wórdt het patrimonium van Schone * 
Kunsten niet meer aangevuld. Voor wat de 
Vereniging in het depot van Hedendaagse 
deponeert, ligt de zaak anders. Zo vult het 
Museum in 1978 de Minimal-sectie van de 
Vereniging aan met “Six Open Plywood 
Boxes Dividing a Wall into Sevenths” (1975) 
van Donald Judd. De Vereniging en het 
Museum maken ook afspraken, zo blijkt uit 
volgende passage in het verslag van de 
Toezichtscommissie: “betreffende de 
concept art prospecteert de Vereniging voor 
werken van L. Weiner, R. Barry en S. 
Brouwn, zodat het Museum zich best richt 
op D. Huebier, On Kawara en H. Darboven” 
(Verslag, 1 maart 1978). De Vereniging 
koopt werk van~de drie kunstenaars achter 
haar naam, en zorgt ook nog voor een 
variable piece, van Douglas Huebier. Het 1 
Museum koopt “Das Welttheater 79 ” (1979) 
van Hanne Darboven.
Ook los daarvan legt het Museum zich toe 
op het stofferen van kunsthistorische 
deelgroepen met representatief werk. Zo 
volgt men de Franse groep Support/Surface 
(met werken van Louis Cane, Claude Viallat 
en Daniël Dezeuze). Hetzelfde gebeurt met 
de afdeling ‘affichisten’: de werken van 
Mimmo Rotella (een schenking aan de 
Vereniging uit 1962) en Raymond Hains 
(een bruikleen) krijgen in 1982 het 
gezelschap van “L’anonyme du dripping" 
(1967) van Jacques Mâhé de la Villeglé (een 
aankoop). Maar met deze voorbeelden 
hebben wé de representerende toets in het 
aankoopbeleid grotendeels gehad. Vanaf 
het prille begin immers gaat het Museum uit 
van een engagement voor een specifiek 
keuzeveld, met kunstenaars die in eerste 
instantie voor een onafhankelijke positie 
staan.

II.3. Een ander beleid

Naast een aantal kunsthistorische “rich
tingen” (zoals Britse Pop Art, Minimal, 
Fundamentelen, Land Art,...) vermeldt het 
verslag van de Toezichtscommissie van 
1 maart 1978, een wel heel bijzondere 
categorie: de "Individuelen". Daarbij horen 
Cy Twombly, Joseph Beuys, Panamarenko, 
Marcel Broodthaers, Blinky Palermo, Joel - 
Shapiro, Bruce Nauman. Niet al deze 
“Individuelen” komen de verzameling 
vervoegen, maar met drie ervan hebben we 
de kleinst mogelijke kern van de collectie 
benoemd: Beuys, Broodthaers en Panama
renko. Hoé belangrijk ze voor dit Museum 
zijn, blijkt uit de relatief uitgebreide en 
representatieve ensembles uit hun oeuvre * 
binnen de collectie en uit de aandacht die ze 
krijgen in tentoonstellingen. Een overzicht. 
Naar aanleiding van de ruim opgezette 
solotentoonstelling van Joseph Beuys in 
1977 verwerft het Museum “Celtic” (1971) 
en ontvangt het van de kunstenaar een ruime 
schenking van tekeningen én grafisch werk. 
Uit de tentoonstelling “Kunst in Europa na 
’68" koopt men de installatie “Wirtschafts- 
werte”' (1980). Daarna volgt nog een 
schenking en beschikt het Museum ook 
over een bruikleen. Het resulterende 
ensemble is qua omvang beperkt maar 
bestaat uit scherpe momenten, waarbij men 
met “Wirtschaftwerte ” een magistraal werk 
bezit Vervolgens Panamarenko, waarvan 
de Vereniging reeds "Aluminaut” (1970) en 
“Aeromodeller” (litho, 1973) had gekocht. 
Aan deze kunstenaar wijdt het Museum de 
eerste aankopen (waaronder “Deltavliegtuig 
P-l ” uit 1975) en de tweede tentoonstelling 
(april 1976). Daarop volgen nog “Flying 
Wing” (1977) en het pièce de resistance 4 
“Aeromodeller " (1969-1971) dat eveneens 
in “Kunst in Europa na ’68" opgenomen 
was.-In 1981 en 1985 verwerft men nog 
twee intrigerende werken uit 1967: 
“Tuintjes ” en “Krokodillen ”. Daarna volgen 
nog verschillende bruiklenen. De werken 
van Broodthaers die de Vereniging aankocht 
- “Museum-Museum" (1972),"Miroir y 
d’Epoque Regency” (1973) en “Petrus- 
Paulus-Rubens” (1973) - vult men in het 
jaar van een beknopte, postume retro-
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spectieve (in 1977) aan met “289 Coquilles 
d’Oeufs” (1966). Naast bruiklenen, móet 
men zich nadien om budgetaire redenen 
beperken tot edities, maar desondanks heeft 
men een behoorlijk representatieve 
Broodthaers-collectie opgebouwd.
Deze werken zeggen veel over de artistieke 
belangstelling van het Museum. Vertrekken 
we van de hoofdwerken, voor Beuys van 
“Wirtschaftswerte”: een werk waarin 
kunsthistorische referenties, maatschappe
lijk materiaal en de kunstenaar als bindende 
instantie elkaar vinden, in een mislukte 
ontmoeting. Immers, in de doorgedreven 
poging om deze momenten nog op elkaar te 
betrekken, verraadt Beuys’ poging tot 
synthese nooit werkelijk plaats te kunnen 
vinden - dat lezen we ook in de maniakale, 
als het ware uitzichtloze wijze waarop Beuys 
de stof aan zich tracht te binden, door de 
signaturen op de pakjes. Daar wordt de 
extreme stoffelijkheid van “Wirtschafts
werte ” tot teken van de onmogelijkheid om 
deze synthese als bindenden creatief subject 
tot stand te brengen.
Plaatsen we daarnaast een ander kroonstuk, 
Panamarenko's “Aeromodeller”: eveneens 
een briljant werk dat zich op een extreme 
wijze waagt aan het materiaal van een 
functionele economie. De onoplosbaarheid 
van de vraag ‘of het functioneert’ maakt de 
onverzoenlijke plaats van het werk duidelijk: 
het neemt de maatschappelijke wetten over 
en splitst er zich in dezelfde beweging van 
af. Panamarenko gebruikt de lineaire wetten 
van het maatschappelijk doelmatige om te 
komen tot een tuig dat zich op de grens 
bevindt tussen functionaliteit en zelfbetrok- 
kenheid, tussen een economie van het 
functionele en een systeem van de lust. Zijn 
werk bestaat in de onmogelijkheid om tot 
een keuze te komen: daarin krijgt het zijn 
radicale maatschappelijke betekenis.
Belanden we tenslotte bij “289 Coquilles 
d’Oeufs” (1966) van Marcel Broodthaers, 
het unieke stuk van deze kunstenaar dat het 
Museum zelf aankocht, en wellicht (niet 
toevallig?) een extreem ‘stoffelijk’ werk, 
waarin eierschalen aangebracht zijn op een 
rode ondergrond. “289 Coquillesd’Oeufs” 
articuleert het probleem van het schone als 
een louter maneuver. De eierschalen 
refereren niet alleen naar de klassieke 
artistieke daad (de schaal als moule, het 
eigeel als bindmiddel), ze leveren ook het 
materiaal voor een doorgedreven estheti
sering. De manier waarop ze worden 
geordend en gebonden door de beaux-arts- 
rode fond toont esthetiek als een loutere 
opvulling, aankleding, als een lege 
verleidingszucht. Op die manier kleedt 
Broodthaers de artistieke handeling radicaal 
uit. Hij toontzealseenon-daad,en ‘situeert’ 
de maatschappelijke positie van de 
kunstenaar als een on-plaats.
Vanuit deze werken kunnen we de belang
rijkste problemen en invalshoeken van de 
collectie detecteren. Een eerste duidelijk 
accent is de vraag naar de mogelijkheid van 
het kunstwerk als synthese-moment. Beuys’ 
“Wirtschaftswerte” is wat dit betreft het 
referentiestuk bij uitstek. Uit dit werk laten 
zich verdere accenten af leiden: ten eerste de 
klemtoon op kunst die een radicale omgang 
ontwikkelt met materialiteit, als drager van 
én verzetsmoment tegen betekenis. Ten 
tweede, en daarbij aansluitend, de neiging 
om het kunstwerk te zien als een - door een 
onherstelbare kwetsuur, een onherleidbaar 
tekort - getekend lichaam. Een laatste 
duidelijke invalshoek vinden we ook bij 
Panamarenko en Broodthaers terug: het 
articuleren van, of het problematiseren van 
de maatschappelijke plaats van de kunst en 
de kunstenaar. In wat volgt, onderzoeken 
we hoe deze accenten zich in de collectie 
verder zetten.

Vanuit hun radicale omgang met materiali
teit kunnen we bij dit kern-trio de uitstekende 
werken situeren van Barry Flanagan ( “Light 
on Light on Sacks ”, 1969), Ulrich Riickriem 
{“Doppelstück”, 1977) en de werken van 
Bernd Lohaus uit de collectie - de eerste 
aankoop, het behoorlijke "Bretter” uit 1969, 
valt te noteren in 1979. Ook de oeuvres die 
men doorgaans onder de kunsthistorische 
noemer Arte Povera thuisbrengt, sluiten 
hierbij aan: werken die hun onverzettelijk
heid putten uit een extreem metaforiseren 
van het materiaal, en die in deze ultieme 
affirmatie van zin de metafoor laten barsten. 
Wanneer het Museum in 1980 uit haar 
tentoonstelling “Kunst in Europa na ’68" 
een aantal werken overhoudt, mogen we 
dan ook zeggen dat de identiteit van de 
collectie in een duidelijke plooi ligt. Immers, 
in het pakket bevinden zich niet alleen de 
genoemde referentiewerken van Beuys en 
Panamarenko - het werk van Broodthaers 

was reeds in 1977 gekocht - maar ook de 
eerste stukken van de Arte Povera- 
kunstenaars: “Les maisons tournent autour 
de nous ou nous tournons autour des 
maisons” (1979) van Mario Merz, “Baci- 
nelle” en de twee geschonken “Cupola’s” 
(1980) van Luciano Fabro, “Scultura per 
purificare le parole” (1979) van Gilberto 
Zorio en “Senza titolo” (1980) van Iannis 
Kounellis. Van deze vier kunstenaars koopt, 
krijgt of leent het Museum ook in de jaren 
daarna nog werken. Hun belang wordt nog 
onderstreept door hun aanwezigheid op de 
door het Museum georganiseerde tentoon
stellingen. In 1981 vult het Museum het 
door de Vereniging van Bruce Nauman 
gekochte werk “Studies for Holograms 
(A-E)” (1970) aan met een monumentale 
tekening ( “Drawingfor Cast Iron Sculpture, 
Square to Circle to Triangle, Model for 
Tunnel" (1981) en is ook de eerste steen 
voor zijn plaats in de kerngroep gelegd (die 
-verder wordt uitgebouwd met bruiklenen). 
De voorkeur van het Museum voor Nauman, 
boven bijvoorbeeld de ‘klassieke’ Minimal- 
kunstenaars, lijkt ons eveneens van belang 
om het profiel van de collectie te schetsen. 
Naumans werk appelleert aan onze aan
wezigheid als waarnemend lichaam, meer 
dan als abstract oog, en vangt ons in een 
dwingende, circulaire structuur. Hij toont 
vorm en structuur in het licht van het geweld 
waaruit ze ontstaan zijn, en gebruikt daartoe 
het lichamelijke - waaronder ook onze 
lichamelijke aanwezigheid - als referentie
materiaal.
Bij de manifeste voorkeur voor Arte Povera 
en de afstandelijke representatie van 
Minimal Art in de collectie willen we de 
volgende kritische bedenking formuleren. 
Zowel in “Op weg naar Documenta IX” als 
in “in extenso I” kunnen we vernemen dat 
het Museum Minimal klasseert als een stuk 
(recent) verleden, in tegenstelling tot de 
kunstenaars van de Arte Povera die meer bij 
het heden horen. Men gaat dus uit van de 
veronderstelling dat deze laatsten ons 
vandaag ‘meer’ te vertellen zouden hebben, 
dat ze actueler zouden zijn. Kan men zeggen 
dat Merz’ constructies zich vrijer tot de 
moderniteit verhouden dan de structuren 
van Judd? Neen. In hét opdrijven van het 
absolute situeert Judds kunst zich op de rand 
van de afgrond van de moderniteit, terwijl 
Merz of Zorio het materiaal of het natuurlijke 
als ‘andere’ tot in het absolute - en dus tot in 
het onmogelijke - metaforiseren. Hoe 
tegengesteld ze ook schijnen, in hun extreme 
affirmatie van een ultiem (laat-modem) 
moment, raken ze langs tegengestelde kanten 
aan elkaar en zijn ze eikaars mentale 
‘tijdgenoten’. Het probleem is dat het 
Museum Minimal probleemloos op zijn 
absolute woord pakt. Parallel daaraan kan 
men veronderstellen dat het Museum zich 
in haar preferentie voor Arte Povera ten dele 
vastpint op wat zich tastbaar laat vinden - de 
materie, het ‘leven’ of wat dan pok.

Tussen 1975 en begin jaren ’80, legt het 
Museum de basis voor een duidelijk 
gearticuleerde verzameling. De aandacht 
wordt gericht op een beperkt aantal 
belangrijke oeuvres waaruit men zeer goede 
keuzes maakt. Het Museum werpt geen 
panoramische blik op een oeuvre om 
vervolgens te grijpen naar een klassiek type
moment. Het koopt vaak het opvallend 
‘specifieke’ werk dateen kunstenaar op een 
tentoonstelling toonde of er voor creëerde - 
voorbeelden zijn de aankopen van werken 
van Mario Merz en Luciano Fabro in het zog 
van “Kunst in Europa na ’68".
Ondertussen kan men vaststellen dat het 
Museum van een bijzondere fèeling getuigt 
voor het werk als een individueel, onherleid
baar moment. Dat blijkt des te meer uit de 
rake keuzes»uit oeuvres waarin de goede 
momenten dunner gezaaid zijn - voorbeelden 
zijn het subtiele ’’Driftwood Line” (1977) 
van Richard Long, of ook het later 
gekochte ’’zonder titel” (1971) van Leo 
Copers.

n.4. Het aankoopbeleid vanaf de jaren ’80

Wie een globale blik op het beleid vanaf de 
jaren ’80 tot nu werpt, constateert een 
belangrijk verschil met de daaraan vooraf
gaande beleidsjaren: men is er niet meer op 
uit om ensembles van kunstenaars samen te 
stellen. Dat gaat ook op voor oeuvres 
waarvan we (op basis van andere indicaties, 
zoals deelname aan tentoonstellingen) 
mogen concluderen dat ze voor het Museum 
van wezenlijk belang zijn. Met “Senza 
titolo” (1981) van Ettore Spalletti en 
"Hagen-Vorhalle” (1983) van Reinhard 
Mucha bezit men van deze kunstenaars maar 
één stuk, zij het telkens een opperbest. Van 

Franz West zijn er twee werken (“Ohr” uit 
1986 en “Habsburger Stuhl” uit 1989), 
beide geschonken door de kunstenaar (in 
1987 en ’ 89) en van Thomas Schütte komen 
in het zog van enkele bruiklenen en de door 
de Vereniging gerealiseerde aanwinsten - 
“Weinende Frau” (1989) en de magistrale 
installatie “BelgianBlues” (1990) - “Trio” 
(1993) en een daarbij aansluitende editie 
“United Enemies - a play in ten scenes” 
(1994) de collectie vervoegen. Van Günther 
Förg bezit men enkel de werken uit 
“Chambres d’Amis”, ondanks het feit dat 
deze kunstenaar het Museum tweemaal met 
een relatief ruime tentoonstelling bezocht 
en hij nog uitgenodigd werd voor “Ponton 
Temse” en “Documenta IX”. Van Juan 
Munoz weet men twee schenkingen te 
bekomen, ’’Sculptuur” (1986) en “Two 
Watchmen” (1993). Van Jan Vercruysse 
koopt het Museum twee fotowerken 
{“Zonder titel”, 1979 en “Portret van de 
kunstenaar door hemzelf(XIII)”, 1984). De 
Vereniging koopt een fotowerk (“Zelf
portret, L’art de lire”, 1983) en een 
ruimtelijk, “Eventail (I)"(1 986). Daarnaast 
vermelden de catalogi nog talrijke bruik
lenen. Onder de weinige buitenlanders die 
met een ensemble vertegenwoordigd zijn 
noteren we onder andere Royden Rabino- 
witch, Nikos Baikas, Oswald Oberhuber en 
HelmutMiddendorf. Vooral de representatie 
van Rabinowitch springt in het oog, want 
wanneer hij in 1983 in de catalogus opduikt, 
gebeurt dat meteen met 63 nummers, 
waaronder 1 schenking door de kunstenaar 
en 62 anonieme. Ook daarna wordt nog 
werk toegevoegd, ja in 1992 koopt men 
zelfs nog twee grote werken op papier. 
Verder treffen we bij de kunstenaars die met 
ensembles vertegenwoordigd zijn vooral 
Belgen aan: Jan Fabre, Bemd Lohaus, Raoul 
De Keyser... Zoals reeds opgemerkt, legt 
het Museum in haar aankoopbeleid van 
Belgische kunst een gezonde selectiviteit 
aan de dag. Engageert men zich bovendien 
voor een Belgische kunstenaar, dan koopt 
men meestal meer dan een werk.
Wat in de jaren ’80 al de kop opsteekt, 
manifesteert zich in de jaren ’90 nog 
extremer: de verbrokkeling van de collectie. 
Neem alleen al de lading werken die van 
“DocumentalX" naar het Museum verhuist: 
daaronder werk van Ilya Kabakov, Haim 
Steinbach, Cildo Mejreles,, Mariusz Kruk, 
Jim Lutes, Ricardo Brey, Hëimo Zobernig, 
Henk Visch (gift), Mariella Simoni, Marsha 
Serebriakova, James Coleman, Stefan 
Runge, Pekka Nevalainen, Marcel Maeyer, 
Jac Leimer, Vladimir Kokolia, Michael 
Gross, Ulrich Meister (gift), Stan Douglas, 
naast enkele bruiklenen. De aanwinsten van 
James Coleman en Stan Douglas lijken ons 
van kapitaal belang, en het schilderij van 
Vladimir Kokolia is uitstekend. Maar wat 
met de rest van het lij stje? Er zitten een paar 
vergankelijke attractie-werken bij, zoals de 
installaties van Kruk en Meirelles, en verder 
treffen we minder essentiële of ronduit 
irrelevante aankopen aan van Steinbach, 
Serebriakova, Leimer, Nevalainen, Lutes. 
De aankopen van het werk van Steinbach, 
van de installaties van Kruk en Meirelles, 
maar ook van “The Toilet” van Kabakov, 
zijn echter nog in een ander opzicht 
problematisch: ze verschijnen in hoge mate 
als ‘herinneringswerken’ aan één welbe
paalde manifestatie, de meest glorieuze van 
de conservator. Men kan zich afvragen in 
welke mate ze los van de herinnering aan 
deze eenmalige gebeurtenis kunnen 
functioneren. Toen men in 1992 de recentste 
aankopen presenteerde (“in extenso I”), 
bleven de genoemde installaties alvast in de 
reserves.

Wie de collectiecatalogus “in extenso I” 
doorneemt, wandelt meteen door een 
ongemeen druk en verbrokkeld landschap. 
Heeft deze problematische versplintering te 
maken met de beperkte middelen? Die uitleg 
ligt voor de hand, maar verklaart zeker niet 
alles. Het aankoopbudget is in de jaren ’70 
niet hoger, meer nog, de stedelijke toelage 
wordt vanaf de jaren ’80 aangevuld met 
geld van de Nationale Loterij en sponsors. 
Bovendien levert een onderzoek van de 
relatie tussen tentoonstellings- en collectie
beleid de pertinente indruk op dat het 
Museum er lak aan heeft om zich in het 
oeuvre van een kunstenaar te verdiepen. Of 
wat moet men anders afleiden uit het feit dat 
men nauwelijks breed opgezette retrospec
tieven of uitgebreide solo-tentoonstellingen 
organiseert? Schütte, West, Munoz, Mucha: 
belangrijk zijn ze zeker voor dit Museum, 
maar toch keren ze ten hoogste in een van de 
grote tentoonstellingen terug. Lohaus, 
Vercruysse en Leroy mogen wel soleren, 
maar dan wel samen met twee of drie andere 

kunstenaars. Overigens, bij de namen die 
men wel in het tentoonstellingsprogramma 
aantreft, zijn er heel wat die de collectie niet 
zijn komen vervoegen, ofwel veel later. Is 
het niet verwonderlijk dat het Museum niets 
bezit van André Cadere en dat er van de 
Belg René Heyvaert slechts een bruikleen 
is, terwijl men van deze kunstenaars, 
respectievelijk in 1977 en 1991 kleine 
solopresentaties inricht? Een geconcentreerd 
tentoonstellingsbeleid had de articulatie van 
de meest belangwekkende oeuvres binnen 
het Museale veld ongetwijfeld ten goede 
gekomen. We stellen vast dat het Museum 
noch in een diepgaande omgang met 
individuele oeuvres, noch in de continuering 
van zo’n tentoonstellingsbeleid in de 
opbouw van haar verzameling geïnteres
seerd is.
In wat volgt, proberen we enkele artistieke 
invalshoeken en problemen te detecteren, 
die duidelijk de specificiteit van deze 
collectie uitmaken. Om de gefragmenteerde 
collectie in kaart te brengen gaan we uit van 
een drietal polen, namelijk de beklemtoning 
van de vraag naar de mogelijkheid van de 
artistieke synthese, een radicale omgang 
met materialiteit en/of materiële condities, 
en het lichamelijke als referent. Vanuit deze 
inhoudelijke accenten die in plaats van elkaar 
uit te sluiten veeleer over elkaar heen 
schuiven, krij gen we een inzicht in de globale 
inhoudelijke benadering van het Museum. 
In ons betoog vertrekken we vooral van de 
werken die op exemplarische wijze bij een 
van de drie accenten aansluiten. We beweren 
allerminst dat ze ertoe te reduceren zijn.

Welke kunst in de Gentse verzameling 
vertrekt nog vanuit het verlangen naar de 
realisering van ‘een synthese’? Een aantal 
keuzes van het Museum willen een antwoord 
bieden op deze vraag, maar voor een deel 
lijken ze ons problematisch. Dat heeft 
overwegend te maken met de manier waarop 
het subject er als een ‘bindende kracht’ in 
naar voor treedt. In de grote installatie 
“Taufkapelle mit Papa undMama” (1984) 
van Michael Buthe bijvoorbeeld, wordt het 
werk als materiële, door het subject 
gebonden heelheid zijn eigen cliché. Buthe 
past in deze collectie op een slechte manier, 
als karikatuur van Beuys: de synthese toont 
zich niet meer in haar falen, maar sluit zich 
in theatrale zelfaffirmatie. Ook het werk 
van Jan Fabre kampt met dit probleem. In 
zijn betere werken toont de subjectieve 
instantie van de kunstenaar zich in zijn 
versplintering, dat is bijvoorbeeld zichtbaar 
in de tekeningen die het Museum bezit. In 
een werk zoals “Het uur blauw” (1987) 
stolt echter de principiële onvoltooibaarheid 
van Fabres universum in een gevaarlijk 
moment van scenische narcose. In de 
aankopen van de werken van Fabre en Buthe 
manifesteert zich een symptomatische jacht 
van het Museum naar ‘ultieme synthese- 
momenten’.
In dit licht kunnen we echter ook ronduit 
interessant werk situeren, zoals “Hagen- 
Vorhalle” (1983) van Reinhard Mucha, en 
het zeer verdedigbare “De Bewaker van 
onze Groentetuin ” (1988-1989) van Thierry 
De Cordier, dat raakpunten heeft met 
verschillende interessesferen van het 
Museum: de extreme omgang met materiaal 
in dit werk schept op zich al betekenis voor 
de manier waarop de maatschappelijke plaats 
van de kunst(enaar) wordt geproblema
tiseerd. Ook het oeuvre van Thomas Schütte 
zou in het licht van de vraag naar de 
mogelijkheid van de artistieke synthese een 
uitdagende rol kunnen spelen.

Ten tweede duiken in de collectie ook een 
aantal kunstenaars op die een radicale 
omgang met materie of materiële condities 
ontwikkelen. Zowel Franz West als Ettore 
Spalletti gaan vanuit haast tegengestelde 
invalshoeken om met materialiteit. Bij West 
wordt het ‘teveel’ van de materie opge
zweept, bij Spalletti wordt de materie tot 
een filterdun breukvlak weggeschraapt. Ze 
verschijnt er als ultieme rest, als sprakeloos 
overblijfsel. Vanuit dit ‘materiële’ accent 
zouden we ook de belangstelling kunnen 
vermelden die het Museum koestert voor 
schilderkunst die expliciet - zij het vanuit 
verschillende invalshoeken- met de 
negativiteit van haar (materiële) condities 
omgaat, zoals die van Eugène Leroy, of ook 
die van Herbert Brandl en Mariella Simoni. 
We vinden deze voorliefde voor het 
materiële en het fysieke overigens in het 
grootste deel van de collectie terug. Zo 
verwerft het Museum in 1990 een titelloos 
werk van Hermann Nitsch: bloed en textiel 
op jute. Deze ikoon van een gedateerd 
orgiastisch kunstbegrip maakt letterlijk de 
verbinding tussen het materiële en het
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lichamelijke.

In de jaren ’80 verwerft het Museum heel 
wat kunst die op een of andere manier met 
lichamelijkheid te maken heeft, hetzij als 
een abstracte referent, hetzij als een 
semantisch (slag)veld. Voor eerstgenoemde 
dimensie is vooral het oeuvre van Royden 
Rabinowitch kenschetsend. Rabinowitch 
komt vanuit een minimaal basisvocabu
larium en een analytische houding tot een 
‘lichamelijke’ articulatie van zijn sculpturale 
taal. Zijn werk dient zich aan als een logische 
structuur, maar terzelfder tijd heeft het een 
bepaaldheid die we niet meer analytisch 
kunnen reconstrueren. Precies deze speci
fieke verbuiging van een minimale taal tot 
een zich in de ruimte articulerende gestalte, 
maakt dit oeuvre erg exemplarisch voor de 
collectie. We kunnen ons trouwens niet van 
de indruk ontdoen dat het Museum haar 
interesse voor driedimensionaal werk in 
hoge mate ent op de modus van het lichaam, 
van het werk dat ons als lichaam tegemoet 
treedt, in het verticale moment van de 
confrontatie.
Inzoverre men anderzijds aandacht heeft 
voor kunst die het lichamelijke als een 
menselijke, existentiële referent gebruikt, 
noteren we geen werk dat ‘het lichaam’ eng 
thematiseert. Dat is een gelukkige vast
stelling. Men spitst zich wel toe op kunst die 
het lichaam ontgint als een met betekenis 
beladen terrein: het met psychische, seksuele 
en maatschappelijke inhouden bezet 
lichaam. In deze context vermelden we onder 
andere de aanwinsten van Mariene Dumas, 
Adriana Varejao, Mike Kelley, Robert 
Gober. Het oeuvre van Thomas Schütte zou 
men hier niet onmiddellijk verwachten; dat 
twee van de drie aangekochte werken van 
Schütte in de buurt van deze inhoudelijke 
poot verschijnen, valt dan ook op. We 
bedoelen zowel “Trio ” (1993) als “ Weinen- 
de Frau” (1989): studies van een geïnstru- 
mentaliseerde psyche.

IL5. Lacunes

De verzameling van het Museum vertoont 
opvallend veel lacunes. In het licht van het 
potsierlijk lage aankoopbudget signaleerde 
Jan Hoet zelf reeds de afwezigheid van 
Robert Ryman, On Kawara, Sigmar Polke, 
Yves Klein en Anselm Kiefer. Maar de 
collectie is ook ‘onvolledig’ omdat de 
conservator er niet voor teruggedeinsd is 
om scherpe keuzes te maken, èn het idee van 
een representatieve verzameling af te 
zweren. In deze paragraaf willen we aan de 
hand van een aantal lacunes die onmiddellijk 
aansluiten bij kleinere of grotere ensembles 
in de collectie verder ingaan op het 
inhoudelijke beleid van het Museum. Om 
een discussie ten gronde te kunnen aanvatten, 
zijn we zo vrij om abstractie te maken van de 
beperkte financiële middelen.
Kijken we vooreerst naar kunst die bij uitstek 
een onderzoekende houding aanneemt ten 
opzichte van haar condities. We willen 
vertrekken van Marcel Broodthaers, 
waarvan het Museum van 1977 tot nu werken 
verwerft. Zonder zijn oeuvre tot deze 
component te herleiden, menen we toch een 
relatie te kunnen leggen tussen zijn 
problematisering van de plaats van de kunst 
en de kunstenaar en de artistieke démarches 
van Daniel Buren, Hans Haacke en Art & 
Language, waarvan telkens enkel het werk 
uit “Kunst in Europa na ’68" wórdt 
aangekocht. Rond 1980 verwerft het 
Museum ook werken van Braco Dimi- 
trijevic, Niele T oroni, Claude Rutault, Giulio 
Paolini, Jef Geys, Jacques Charlier en Jan 
Vercruysse. In 1985 wordt een werk van 
Didier Vermeiren aangekocht.
Op welke artistieke condities leggen deze 
kunstenaars zich toe? Geys, Charlier, Haacke 
en Buren houden zich bezig, hetzij met 
institutionele kritiek, hetzij met de (daar 
nauw aan verwante) kritische vraagstelling 
over de maatschappelijke mogelijkheids- 
voorwaarden van kunst. Dat geldt ook voor 
Art & Language, maar hun “Picasso’s 
Guernica in the Style of Jackson Pollock” 
(1980) kunnen we anderzijds ook met het 
werk van Rutault, Paolini en Toroni 
verbinden: deze werken buigen zich over de 
essentiële, talige Conventies en codes die 
kunst eigen zijn. Ze ontwikkelen een 
kritische reflectie die zich toespitst op de 
mogelijkheidsvoorwaarden van de artistieke 
taal zelf. Van de overgebleven twee sluit 
Vermeiren daar nog het meest bij aan. In het 
oeuvre van Vercruysse wordt een bredere 
reflectie op gang gebracht over het probleem 
van het beeld en de plaatsbepaling van de 
kunst en de kunstenaar in een laat-modeme 
tijd.
Het veld dat we hier bestrijken, is uiteraard 

complex en gevarieerd, maar al deze 
kunstenaars hebben met elkaar gemeen dat 
ze een omgang ontwikkelen met de condities 
van kunst: maatschappelijke en institutionele 
voorwaarden, artistieke fundamenten. En al 
deze aspecten worden ons ook in het werk 
van Broodthaers aangereikt. Maar, hoe meer 
we het heden naderen, hoe meer deze 
problematieken uit de collectie verdwijnen. 
Van VercruysSe bezit men geen werk van na 
’86. De werken van de andere kunstenaars 
gaan verder in de kunst- en beleids- 
geschiedenis terug. Ook een aantal andere 
oeuvres waarmee men dit probleemveld 
verder zou kunnen uitbouwen, zijn er niet: 
bijvoorbeeld Dan Graham, Michael Asher, 
Thomas Struth. Werken als “Sans Titre VI” 
(1989) van Jean-Marc Bustamante, verwor
ven in 1989, “Storage” (1986) van Louise 
Lawler, gekocht in 1990, “Tiananmen 
Square: Break-In Transmission " (1990) van 
Dara Birnbaum, gekocht in 1991 zijn binnen 
de context van de aankopen uit de laatste 
acht jaar eenzame uitzonderingen. Van al 
deze oeuvres is dat van Broodthaers het 
enige waaruit men tot op heden aankopen 
realiseert. Hoe komt dat, als we zien dat men 
de probleemstellingen van zijn werk niet 
meer ontwikkelt? De conclusie dringt zich 
op dat men het oeuvre van Marcel 
Broodthaers niet of onvoldoende leest vanuit 
de inhoudelijke kern, die zijn werk haar 
radicaliteit geeft. In de aankoopannalen van 
de laatste jaren wordt dit oeuvre dan ook een 
solitaire uitspraak.

Luc Tuymans, René Daniëls, Mariene 
Dumas en Waltef Swennen ontwikkelen 
een omgang met schilderkunst in relatie tot 
de problematiek van hét (geschilderde) 
beeld. Als we de schilderkunst in de collectie 
overschouwen, valt echter op dat er weinig 
aandacht is voor oeuvres die de meest harde, 
feitelijke analyse leveren van de problemen 
van de schilderkunst. Wat moet men anders 
besluiten uit het feit dat het Museum de door 
de Vereniging gerealiseerde aankoop van 
een werk van Gerhard Richter ( “Pyramide ”, 
1966) nooit aanvulde? Voor de werken van 
Tuymans en Dumas vormt Richters werk 
een interessant, dwingend referentiepunt, 
voor het overgrote deel van het schilder
kunstige aanbod in het Museum is het een 
harde toetssteen. Maar, de meest afstande
lijke (en vaak meest radicale!) reflecties 
over hétschilderen - en daaraan gekoppeld 
de conceptuele invraagstelling van het beeld 
- gaan duidelijk aan de Museale neus voorbij. 
Met betrekking tot de schilderkunst die de 
negativiteit van haar materiële condities 
nadrukkelijk beleeft en uitbuit, zou het werk 
van Christopher Wool een scherprechter 
kunnen zijn. Weinig werk maakt de 
schilderkunstige handeling zo radicaal in 
zijn negativiteit zichtbaar. In de uitgesproken 
voorkeur voor 'materiezware' schilderkunst 
en de weinige aandacht voor kunst die de 
harde, abstracte vraag van haar condities 
aansnijdt, of die uitgaat van essentieel 
analytische démarches, wordt een zwakke 
kant van het inhoudelijke engagement van 
het Museum zichtbaar. Anderzijds liet het 
Museum de nieuwe schildersvlaag van de 
jaren ’80 grotendeels overwaaien, op een 
enkele verdwaalde Neué Wilde na (Helmut 
Middendorf). Dit wijst dan weer op een 
gezond gebrek aan gevoeligheid voor 
massief geïntroduceerde ‘trends’.

III. Een betoog voor kunst

Wanneer het Museum spreekt over kunst in 
het algemeen, dan is het om er krachtdadig 
de handschoen voor op te nemen, om ze ons 
aan te bevelen, opdat we zouden inzien hoe 
belangrijk deze kunst voor ons kan zijn. 
Achter de defensieve kant van dit discours 
gaat de overtuiging schuil dat de maat
schappij de actuele kunst niet of onvoldoende 
waardeert, ja zelfs achteruit stelt. De 
offensieve component van het Museale 
betoog houdt in dat diezelfde maatschappij 
zou moeten inzien dat kunst haar iets 
bijbrengt, want dat ze onze visie op mens en 
maatschappij verbreedt. Kortom, we moeten 
ons openstellen voor het vreemde ding dat 
‘kunst’ heet, want het maakt van ons .een 
bewuster en kritischer mens. “In zo’n stad is 
een Museum van Hedendaagse Kunst een 
allernoodzakelijkst instrument voor een 
geestelijke en visuele hygiëne, voor een 
verruimende opvoeding en een mentale 
bevrijding,” zo wist Karel Geirlandt al. Jan 
Hoet van zijn kant realiseert zich dat het 
kunstwerk een dubbele identiteit heeft, als 
maatschappelijk feit dat zich terzelfder tijd 
in een autonoom moment terugtrekt. Maar 
het impliciete besef dat kunst precies in 
deze ambivalentie haar onoplosbaarheid in 
een ‘zingeving’ ontmoet, wordt geregeld 

vergeten. Anders dan Geirlandtechter, drukt 
hij deze zending eerder in negatieve termen 
uit. Kunst serveert ons vooral het andere: ze 
ontzet, ze desoriënteert, ze confronteert ons 
met ervaringen die buiten onze verwach
tingen en patronen liggen. Kunst is het 
onbehaaglijke dat door het oppervlak van 
onze .afgelijnde maatschappijvisie dringt: 
vuil, aarde, seks en dood. Dit pleidooi voor 
het andere klinkt tevens door in een aantal 
begrippen, die ons deze levensechte, 
desoriënterende kracht van de kunst op de 
tong moeten leggen: het concrete, het 
lichamelijke, het leven enzovoort. “In een 
tijd waarin ervaringen steeds onconcreter, 
ja virtueel worden, kan alleen een ongereser
veerde intersubjectiviteit en een herbezin
ning over de individuele concreetheid, op 
de lichamelijkheid een nieuwe impuls 
geven.” (Jan Hoet, in: catalogus van 
“Documenta IX”, eigen vertaling)
De pasklare manier waarmee men de termen 
van dit ‘andere’ serveert, wekt de illusie dat 
de bedoelde ontwrichtende realiteit ons 
daadwerkelijk te beurt kan vallen, dat we er 
over zouden kunnen beschikken als een 
hapklare brok. Het andere van de kunst is 
een even desoriënterend als heilzaam roes- 
artikel, een homeopathisch geneesmiddel, 
en het enige wat we moéten doen, is er ons 
onvoorwaardelijk aan overgeven. We 
moeten er enkel in geloven, dan zullen we in 
staat zijn tot een produktieve consumptie: 
“WIE ECHT VAN POEZIE HOUDT, 
BEGRIJPT EEN GEDICHT METEEN,” 
zo stelt Hoet in de catalogus bij de 
tentoonstelling van Jean-Pierre Raynaud in 
1978. “En wie behoefte heeft aan kunst, 
heeft er ook voeling mee,” monologeert 
Hoet een decennium later.
Maar wie gelooft er het hardst? Ongetwijfeld 
is het Museum de kampioen van het geloof 
in kunst: “ik geloof in deze kracht die de 
kunst heeft vanuit haarzelf, aan haar 
veranderend potentieel (...)” (Jan Hoet, in: 
catalogus van “Documenta IX”, eigen 
vertaling). Voortdurend wordt er reclame 
gemaakt voor het eigen geloof in de kunst. 
Het Museum claimt een positie dichtbij of 
in het verlengde van de kunst, en het stelt 
zichzelf voor als de mediator van een intiem 
verbond. Het bemiddelt tussen publiek en 
kunstenaar. Deze laatste heeft bij momenten 
een heuse heilsrol: “Of het nu een profaan of 
een religieus levensgevoel, een meer 
algemeen of individueel standpunt is, 
karakteristiek voor de tijd, de kunstenaar 
ervaart dit beter dan wie ook van zijn 
tijdgenoten en brengt het op een authentieke 
wijze in beeld” (Jan Hoet, in de catalogus 
van de collectie, 1976). In de geschriften 
van wetenschappelijk medewerker Bart De 
Baere krijgt deze belijdenis omtrent de kunst 
en de kunstenaar een zachte, sentimentele 
fluistertoon mee, en wordt ze ook nog eens 
betrokken op het individuele kunstwerk. In 
zijn inleiding bij “in extenso I” zet de 
suggestie van een ongediscursiveerde, 
lijfelijke empathie met en tussen kunst
werken, de hoofdtoon. Kunstwerken lijken 
voor hem complexe, overgevoelige en 
flexibele mensen, die zich “gedragen”, die 
zich steeds weer tegenover elkaar her
nieuwen en daartoe onder meer “op reis 
gaan door de zalen”. “De werken kunnen 
daardoor steeds opnieuw affiniteiten waar 
maken, elkaar verdragen, graag in dezelfde 
ruimte hangen of zich in die ruimte tegenover 
elkaar in spanning gedragen.”
Het verbond dat het Museum met de kunst 
sluit, heeft in eerste instantie betrekking op 
de kunst, en in tweede instantie op het 
‘hedendaagse’ van deze kunst. Voortdurend 
vertelt het Museum ons dat het zich 
actualiseert, dat het zijn band met de kunst 
hernieuwt in het licht van het heden: “steeds 
weer wordt het centrum in het heden gelegd: 
hier kunnen we zijn,” aldus De Baere. De 
kunsthistorische dimensie schuift naar de 
achtergrond, ten voordele van een onge
nuanceerd celebreren van één primaat: het 
‘nu’, dat op zijn beurt stevig in handen is van 
het Museum dat zichzelf naar eigen zeggen 
permanent in vraag stelt, haar grenzen aftast, 
enzovoort. Kunst wordt verbonden met 
beweeglijkheid, complexiteit, energie, 
houdingen, gedragingen, en het Museum 
wordt een slangelijf met een rekbare huid en 
een bewustzijn als een spons, waarmee het 
telkens weer de complexiteit van de kunst 
en het heden in zich opzuigt. Onophoudelijk, 
als we De Baere mogen geloven, herkneedt 
het Museum zichzelf, splitst het zich op en 
doet het kunstwerken verpoppen. Als geen 
ander is het verliefd op het ‘nu’, de ervaring 
of beleving van het mooie vreemde wezen 
dat ‘kunstwerk’ heet: “het (museum) is 
bezeten van kunst”. Die liefde wil het aan 
ons overdragen, ongetwijfeld, maar daarin 
stelt het Museum zich ondubbelzinnig 

voorop als de bevoorrechte minnaar & de 
goede herder, want het is het Museum dat in 
contact treedt met de “nog ongevormde 
verlangens van de kunstenaars”. Of het 
Museum dat, ad ultimum, contact heeft met 
het leven zelve: "Vlinderverzamelingen zijn 
dood, kunst bevindt zich in het leven.” (Bart 
De Baere, in: “in extenso I”, onze 
cursivering).

Door kunst te verdedigen als een goede 
‘slechte zaak’, zoals het Museum doet, wordt 
de on-plaats van de kunst gesmoord tot een 
beschikbare plek: fetisj van het andere, 
geestelijke waar. Het discours van het 
Museum over (of voor) kunst in het 
algemeen, is voornamelijk een wervend 
betoog met de kunstwerken als acteurs van 
een tot vervelens toe herhaald illusionistisch 
spektakel van het echte en het onbehaaglijke, 
van het nu en het hedendaagse. We kunnen 
deze Museale ceremonie van het actuele 
eerst en vooral terugkoppelen naar de 
hardleerse strijd van een vereniging voor 
een museum van hedendaagse of ‘levende’ 
kunst. In deze tekst wezen we op de late 
echo van deze optie in de afwijzing om een 
belangrijke sectie van de collectie zelf in te 
schrijven in een kunsthistorisch register. 
Wat de collectie zelf betreft, stelden we de 
belangstelling vast voor werk dat zich over 
de mogelijkheid tot synthese bevraagt, een 
radicale omgang met materiële condities 
ontwikkelt, en de relatie met het lichamelijke 
vooropstelt. Het Museum van Hedendaagse 
Kunst beschikt over een uitstekende 
verzameling. Ze toont evenwel haar 
beperkingen in een voorkeur voor soms 
secundaire, ‘ervaringsgerichte’ kunst die 
zich op een ‘fysieke’ of ‘haptische’ wijze 
aan de toeschouwer opdringt, en in de 
toenemende negatie van kunst die zich aan 
een radicaal (analytisch) onderzoek van haar 
verschillende mogelijkheidsvoorwaarden 
waagt.

Koen Brams & Dirk Pültau
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In het kader van “La Grande Revue”, een 
reeks presentaties van tijdschriften in het 
Nieuwpoortteater, vindt op 6 februari 1996 
een debat plaats over het collectie- en 
museumbeleid in België. Uitgangspunt van 
het debat zijn de vijf analyses van openbare 
collecties die in deze en de vorige 
afleveringen van “De Witte Raaf’ gepubli
ceerd werden. Koen Brams en Dirk Pültau 
presenteren een round-up, Jean-Pierre 
Rondas modereert en u bent uitgenodigd 
om mee te debateren over de toekomst van 
de musea in België, op dinsdag 6 februari 
1996, om 20.30 uur, in het Nieuwpoort
teater, Nieuwpoort 35, 9000 Gent, 
09/223.00.00, toegang gratis.
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Verhuld vertoon
De Nederlandse overheid en de Mondriaan Stichting
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Clegg & Guttmann

The Art Consultants, 1986

Kunst en aanzien

Wie zich wil tonen, wie wil opvallen, moet 
zich niet inhouden. Verhuld vertoon lijkt 
een contradictio in terminis. Kunst en 
openlijk vertoon zijn daarentegen onlosma
kelijk met elkaar verbonden. Soms recht
streeks zoals bij een imposant, abstract 
expressief schilderij op de wand achter het 
bureau van de directeur; soms indirect zoals 
in het geval van de felrode jurk waarmee 
mevrouw Jansen de Muntschouwburg in 
Brussel bezoekt. In het laatste geval draagt 
haar opvallende verschijning ertoe bij, dat 
er bij haar meer dan bij de anderen een 
verbinding wordt gelegd tussen mevrouw 
Jansen en de opera. De zeer hoge status van 
de kunst in het algemeen en van de opera in 
het bijzonder net zoals van de abstract 
expressieve schilderkunst stralen af op 
mevrouw Jansen en op die directeur. Zij 
delen enigszins in die status. Hun eigen 
aanzien neemt er een fractie mee toe. Kan 
het zijn dat moderne overheden door hun 
bemoeienis met de kunst eveneens delen in 
de hoge status van de kunst?
Kunst heeft een hoge status al is die niet 
ondubbelzinnig, vooral niet als het over de 
kunstenaar gaat. Zo wordt er tegen 
beginnende kunstenaars opgezien. Er zijn 
geen andere schoolverlaters die al meteen 
zoveel aanzien genieten. Het feit dat ze 
bijna niets verdienen en weinig perspectief 
hebben, draagt bij tot de romantiek van het 
beroep en daarmee tot de status. Maar als ze 
twintig jaar later nog steeds weinig 
verdienen, zijn het arme sloebers en wordt 
er met een wel haast sadistisch genoegen op 
ze neer gekeken. Tenslotte had iedereen wel 
kunstenaar willen worden. De aanvankelijke 
jaloersheid is groot. Blijft de vraag waar al 
die romantiek vandaan komt en waarom het 
aanzien van de kunst zo hoog is in onze 
maatschappij.
De huidige situatie is het resultaat van een 
groot aantal historische factoren. De 
belangrijkste is wat ik ooit de ‘authenticiteits- 
behoefte’ heb genoemd- Tijdens de renais-, 
sance voltrok zich een proces van indivi
dualisering. Men ging niet langer op in een 
collectiviteit, die bepaalde wat wel en niet 
mocht. Met een eigen geweten werd men 
geacht zelfstandig mens te zijn los van alle 
anderen. In veel opzichten is dit een zwaar 
proces, dat alleen gecompenseerd kan 
worden door trots over het zelfstandig mens
zijn, over éigen individualiteit. En tot de dag 
van vandaag zijn' het in onze cultuur 
uitsluitend kunstenaars die echte bewijzen 
leveren van hun zelfstandig mens-zijn. Deze 
bewijzen kunnen met grote groepen 
gecommuniceerd worden. Als de directeur 
van Philips vandaag overlijdt, staat er 
morgen een ander klaar. Als Karei Appel 
overlijdt, is het afgelopen met de Appels. 
Deze openlijke authenticiteit en daarmee 
onvervangbaarheid die we allemaal zouden 
willen bezitten, maar niet hebben, draagt 
bovenal bij tot-het hoge aanzien van de 
kunsten. Maar zoals gezegd, door een 
openlijke verbinding met de kunsten kunnen 
u en ik en wellicht ook de overheden wel 
enigszins delen in dat aanzien.

Overheidsvertoon

Gewoonlijk is het begrip ‘overheid’ voor 
ons sterk verbonden met het idee- van 
belangeloosheid. Dat rijmt slecht met de 
suggestie van vertoon door de overheden 
door middel van kunst. Gezien in historisch 
perspectief gaat die belangeloosheid 

evenwel allerminst op. Niet alleen de 
aristocratie en later de rijke burgerij, maar 
vooral ook grote instituten als kerken en 
hoven probeerden hun aanzien te verhogen 
met behulp van kunst. Aanvankelijk ging 
het niet uitsluitend om aanzien maar ook om 
het uitdragen van meer concrete bood
schappen. Tegenwoordig zouden we dat 
tendens- of boodschapkunst noemen. Later 
leende de kunst zich daar minder voor of er 
verschenen effectievere alternatieven. Maar 
een behoefte aan algemeen vertoon door 
middel van kunst in de vorm van imposante 
blijken van macht en rijkdom heeft bij de 
hoven altijd bestaan en bij de moderne 
overheden leeft het met ups en downs voort 
tot de dag van vandaag - zij het in toegedekte 
vorm.
De mate van toedekking verschilt per land. 
Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten zoeken de overheden zowel in 
Nederland als in Frankrijk in belangrijke en 
toenemende mate vertoon via de kunsten. In 
Frankrijk leidt dit relatief onverbloemd tot, 
onder meer, de totstandkoming van 
gewaagde en opvallende gebouwen, die 
inderdaad als tekens van macht opgevat 
kunnen worden. Een dergelijk openlijk 
machtsvertoon wordt in Nederland niet 
getolereerd. Maar tegen machtsvertoon van 
een overheid die alom aanwezig is, wordt in 
Nederland minder bezwaar gemaakt. Door 
de ondoorzichtigheid van die aanwezigheid 
is dat ook moeilijker. Er zijn weinig landen 
waar de overheid zich zozeer meester heeft 
gemaakt van de gevestigde kunsten als 
Nederland. En bijna zonder dat het opvalt. 
Wist u dat de óverheden in Nederland meer 
dan de helft van de beeldende kunstmarkt - 
opdrachten en aankopen - voor hun rekening 
nemen? Daar zit de grote stroom overheids
subsidies voor de beeldende kunst niet bij. 
Houden we daar rekening mee dan is de 
overheid zeker een monopolist van de eerste 
orde.
Men mag aannemen, dat beeldende 
kunstenaars zich in hun aanbod sterk zullen 
richten op de vraag van deze allesoverheer
sende klant. Gaan we uit van een ‘autonome’ 
kunst, dan is de overheid in staat zich te 
verbinden met het ‘beste’ deel van de kunst, 
het deel met het hoogste aanzien. Geloven 
we minder in de zelfstandigheid van de 
kunst, dan ligt het voor de hand, dat 
kunstenaars zich mede zullen richten op de 
smaak van de overheden, waardoor de 
overheid in staat is de kunst ook inhoudelijk 
vorm te geven. Heel onopvallend, door een 
toegedekte monopoliepositie, neemt ze tot 
op zekere hoogte het roer van de kunsten 
over. Ze is mede-kunstenaar en voor de 
ingewijden neemt haar aanzien alleen maar 
verder toe. In de praktijk zal zowel de 
töeëigening van het ‘beste’ deel van de 
produktie als een mede aan het roer staan 
van de kunsten een rol van betekenis spelen. 
In beide gevallen komt er een symbolische 
verbinding met de kunst tot stand door 
middel van een hoge mate van verwevenheid 
met de kunst. De overheid realiseert zo een 
vorm van verhuld vertoon dat door de 
kenners goed wordt gelezen en door anderen 
wordt ondergaan. De Mondriaan Stichting 
kan worden gezien als een produkt van deze 
verwevenheid.

Het eigenbelang van de overheid

Kunnen overheden wel eigen belangen 
hebben? Zijn overheden niet belangeloos? 
Bij bedrijven vinden we het vanzelfsprekend 
dat ze belangen nastreven die niet overeen
komen met die van de aandeelhouders. Bij 
de óverheden is het niet anders. Ze jagen 
belangen na die niet herleid kunnen worden 
tot de voorkeuren van kiezers. (Het is nuttig 
om soms het woord overheden in meervouds
vorm te gebruiken om eraan te herinneren 
dat er in verschillende landen uiteenlopende 
overheden zijn en dat er binnen één land 
diverse overheden bestaan - onder meer 
lokaal en centraal - die zich verschillend en 
zelfs tegenstrijdig kunnen gedragen.) 
Het overheidsgedrag kan worden verklaard 
vanuit eigenbelang, groepsbelang en 
algemeen belang. In feite gaat het bijna 
altijd om een combinatie van deze drie 
soorten belangen. De vraag is wat de doorslag 
geeft.
We kunnen de overheid bekijken als een 
soort organisme met eigen wetmatigheden 
en behoeften die niet herleid kunnen worden 
tot die van afzonderlijke personen. Dat is 

een sociologische benadering. Maar het is 
eveneens, mogelijk het overheidsgedrag te 
zien als de resultante van de afzonderlijke 
gedragingen van een groot aantal binnen de 
overheid werkzame individuen met ieder 
hun eigen behoeften en belangen. Het 
resultaat is dan wël meer dan de som van de 
delen. Dit rijmt met het methodologisch 
individualisme van de economische 
benadering. In beide gevallen wordt 
aannemelijk dat de overheid de facto 
eigenbelang kan najagen. Zo kan het streven 
naar vertoon medé met behulp van 
architectuur en kunstprodukten bijdragen 
aan de (be)vestiging van de macht en 
daarmee aan de continuïteit van de overheid. 
N atuurlijk zal er altijd één of andere overheid 
blijven bestaan, maar dat hoeft niet 
noodzakelijk dezelfde te zijn. Dat bleek in 
het laatste decennium tijdens de herhaalde 
veranderingen van bewind en van lands
grenzen in Oost-Europa. Het zal zich in 
toenemende mate manifesteren bij de 
Europese integratie. En de periodieke 
wisseling van de wacht in een land als de 
Verenigde Staten demonstreert hoe betrek- 
kelijkcontinuïteitis. Zoals de vorstenhuizen 
van weleer voor hun positie moesten vechten 
en deze probeerden te behouden mede met 
behulp van kunstprodukten, zo ‘vechten’ 
ook de moderne overheden voor hunbestaan 
en de symboliek van de kunst wordt daarbij 
ingeschakeld.
De belangen van afzonderlijke overheids
dienaren - vooral die in de hogere rangen - 
spelen een belangrijke rol. Ze hebben belang 
bij continuïteit. Bovendien straalt het aanzien 
en het gezag dat de overheid met behulp van 
de kunsten verwerft, op hen af. Zij zijn de 
belichaming van aanzien en gezag. 
Daarnaast kunnen zij eigen belangen en 
voorkeuren hebben. Dikwijls neemt men 
aan dat deze groep samen met andere hoger 
opgeleiden een voorkeur heeft voor meer 
ingehouden, formele kunstuitingen, die dus 
niette expressief of verhalend zijn. Expressie 
en verhaal worden hoger gewaardeerd door 
de lager geschoolden en de economische 
elite. Het is goed mogelijk dat deze 
overheidsdienaren samen met hun geestver
wanten buiten de overheid erin slagen de 
overheid als het ware voor hun karretje te 
spannen om hun kunst te bevoordelen: Niet 
als complot, wel als een feitelijk werkend 
mechanisme, waarvan de betrokkenen zich 
zelfs niet bewust hoeven te zijn.
Vermoedelijk zijn de meer ingehouden en 
formele kunstuitingen sterk oververtegen
woordigd binnen de zogenaamde avant- 
garde. Gezien de voorkeur van debetrokken 
overheidsdienaren wordt het zo verklaarbaar 
dat de overheid zich, onder meer op het 
gebied van de beeldende kunst, vooral met 
deze avant-garde heeft verbonden. De facto 
bestaat er een overheidskunst die qua 
samenstelling afwijkt van de doorsnee 
publieks- en bedrijfskunst.

Groepsbelang en pressiegroepen

Door de feitelijke verbinding met groepen 
buiten de overheid hebben we in dit geval 
niet uitsluitend met het eigenbelang van, 
overheden te maken, maar ook met 
groepsbelangen en pressiegroepen. Een 
kleinere maatschappelijke groep zoekt een 
voordeel via de overheid. Voor de kosten 
daarvan draait een veel grotere groep op. 
Die groep is zo groot dat ze het nauwelijks 
in hun portemonnee merken; daarom verzet 
men zich ook niet. De druk op de overheid 
kan georganiseerd zijn binnen een vakbond 
van kunstenaars, een belangengroep van 
consumenten of een lobby. In Nederland 
spreekt men wel van een kunstmaffia. Toch 
is het de vraag of die maffia echt bestaat. Het 
vooronderstelt een mate van organisatie die 
onaannemelijk is. Onze (misplaatste) ideeën 
over onbaatzuchtige kunst rijmen niet met 
doelgerichte en georganiseerde actie. Alleen 
ongeorganiseerde invloeden, zoals algeméne 
stemmingen, meningen, verdachtmakingen 
en bedreigingen, zijn effectief. Zo ‘ontstaat’ 
de opvatting dat een bepaalde bewindsman 
een ‘cultuurbarbaar’ zou zijn. Als hij zijn 
gedrag, niet wijzigt in het voordeel van ‘de 
kunsten ’, kan dit neerkomen op een dodelijke 
straf.
Critici van het bestaande overheidsbeleid 
wijzen vaak beschuldigend naar vooraan
staande personen binnen de culturele elite, 
die teveel macht zouden hebben, en die deze 
macht in stand houden door middel van 

georganiseerde actie achter de schermen, 
een complot. Door hun toedoen wordt echte 
publieksparticipatie voorkomen en blijft de 
gevestigde kunst elitair. Maar organisatie 
en complot bestaan niet. Daardoor wekt 
deze kritiek irritatie en ze is niet effectief. 
De macht bestaat. Ze is evenwel het gevolg 
van een onopzettelijke afstemming van de 
gedragingen van een groot aantal personen 
binnen en buiten de overheid, waardoor 
eigenbelang van de overheid en groeps
belang in eikaars verlengde komen. Het 
beschuldigen van één partij heeft geen zin.

Algemeen belang

Of het nu komt .door de behoefte aan 
stemmen-maximalisatie of door de werking 
van een geleidelijk gegroeid ‘overheids- 
geweten’ : een deel van het overheidsgedrag 
kan ook worden verklaard uit algemeen 
belang. In de retoriek wordt natuurlijk al het 
handelen gemotiveerd met een verwijzing 
naar algemeen belang, want dat is wat we 
van de overheid verwachten. Eigenbelang 
en groepsbelang zullen steeds worden 
ontkend - daarom wordt er hier zoveel nadruk 
op gelegd. Maar dat betekent niet dat we de 
mogelijkheid van een streven naar handelen 
in het algemeen belang moeten uitsluiten. 
Probleem is evenwel wat we onder algemeen 
belang dienen te verstaan. Daar bestaan vele 
opvattingen over. De economische weten
schap heeft haar opvatting uitgewerkt in de 
‘welvaartseconomie’. Vaak neemt men aan 
dat voor de econoom algemeen belang 
synoniem is met een vrij werkendè markt. 
Dat is niet juist. Collectieve aspecten en 
doorwerkingsverschijnselen (collectieve 
goederen en externe effecten) kunnen 
overheidsingrijpen rechtvaardigen. Niet veel 
economen zullen zo ver willen gaan, maar 
het is denkbaar dat het vertoon en het 
prestige, dat de overheid met behulp van 
kunstprodukten kan voortbrengen, niet 
alleen bij de overheid en bij belangengroepen 
in een behoefte voorzien, maar ook bij grote 
delen van de bevolking. Omdat hiervoor 
geen markt bestaat, zou de overheid de 
produktie van prestige door middel van kunst 
voor haar rekening dienen te nemen. 
Helemaal onzinnig is dat niet. Zeker achteraf 
gezien, zullen velen een zekere trots ontlenen 
aan de culturele projecten van hun overheden 
- in Frankrijk wat meer, in Nederland iets 
minder. En hoewel zogenaamd avant- 
gardistische kunstprodukten slechts door 
een klein deel van de bevolking worden 
geconsumeerd, blijkt een groot deel het wel 
van grote betekenis te achten. Men is 
gevoelig voor het aanzien ervan. Maar of 
men er daarom ook via de belastingen aan 
mee wil betalen, is de vraag.
Het is duidelijk dat de drie verklaringen 
voor overheidsbemoeienis, eigenbelang, 
groepsbelang en algemeen belang, elkaar 

. niet uitsluiten. Maar door de retoriek van de 
overheid, blijven de eerste twee vaak 
onderbelicht. De pressiegroep, van boze 
boeren tot specialisten, heeft inmiddels meer 
aandacht gekregen. Volgens mij moet het 
eigenbelang van de overheden in verbinding 
met het groepsbelang van ongeorganiseerde 
maatschappelijke groepen nu beter bestu
deerd worden. Juist op het gebied van de 
kunsten zou kunnen blijken dat de relaties 
tussen deze belangen doorslaggevend zijn. 
Eigenbelang en dienstverlening in het belang 
van maatschappelijke groepen strookt niet 
met het idee van onbaatzuchtigheid, dat 
verbonden is aan de kunsten evenzeer als 
aan de overheid. De overheid wordt geacht 
alleen een algemeen belang na te streven. 
Daarom is het een noodzaak van de eerste 
orde om eigenbelang en groepsbelang te 
verhullen. De zogenaamde fondsvorming 
zoals onder meer in het geval van de 
Mondriaan Stichting speelt een rol in dit 
verhullingsproces.

Dubbelzinnig vertoon

De winst die overheden door artistiek 
vertoon binnenhalen, wordt tot op zekere 
hoogte door henzelf geproduceerd. Zoals 
gezegd, verbinden zij zich met het ‘beste’ 
deel van de kunsten, dat wil zeggen met het 
deel dat reeds in hoog aanzien staat bij 
invloedrijke maatschappelijke groepen. 
Maar door zich er mee te verbinden, 
verhogen zij dat aanzien. De kunstenaar die 
succes heeft bij de centrale overheid, die
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wordt aangekocht door prominente over- 
heidsmusea en dergelijke, krijgt daardoor 
een veel hoger aanzien, dan wanneer hij 
uitsluitend succes heeft bij particuliere 
verzamelaars en bedrijven. Dit is enerzijds 
een gevolg van de allesoverheersende macht 
van de overheden op de gevestigde kunst
markten, maar het heeft ook te maken met 
het air van onbaatzuchtigheid van de 
overheden. Bedrijven en particulieren 
hebben dat veel minder. Als de belangeloze 
overheid een kunstenaar uitverkiest, dan 
moet hij wel goéd zijn. Zo definieert de 
overheid kwaliteit. Haar selectie heeft 
meerwaarde en brengt daarmee meer aanzien 
met zich mee voor de kunstenaar èn voor de 
overheid. Doordat ze de kwaliteit en waarde 
van kunst mede bepaalt, koopt de overheid 
in feite voor minder geld meer aanzien. In 
de praktijk zijn beide bewegingen nooit 
echt te scheiden: enerzijds aankoop van het 
deel met het hoogste aanzien, anderzijds 
verhoging van het aanzien door aankoop;
Verhoging van het aanzien van de kunst 
doordat de overheid zich erover ontfermt, 
werkt het sterkst als de overheid haar imago 
van onbaatzuchtigheid ten aanzién van de 
kunsten overeind weet te houden. Een al te 
openlijk vertoon zou daar afbreuk aan doen. 
Dit leidt tot wat ik ‘ingehpuden vertoon’ 
noem. Dat is dubbelzinnig. Men wil zich 
tonen en tegelijk ook niet. Men doet een stap 
voorwaarts èn tegelijk weer achteruit. De 
woorden zijn bescheiden, de daden niet. 
Deze dubbelheid wordt in het kunstbeleid 
van menige overheid uitgedragen, maar bij 
uitstek door de Nederlandse. Het resultaat is 
dat er een vermoeden bestaat van de mate 
waarin overheid en kunst tot meerdere glorie 
van beide met elkaar verbonden zijn. Men 
ondergaat het. Het dwingt bijna ongemerkt 
ontzag af. Wordt de invloed evenwel 
zichtbaar gemaakt en ter discussie gesteld, 
dan beroept de overheid zich op haar 
belangeloosheid en ontkent ze elke 
verantwoordelijkheid.
De Nederlandse overheid heeft zich dus niet 
zozeer met de kunsten verbonden door pracht 
en praal, maar door een fijnmazig netwerk 
van instellingen, aankopen en subsidies, 
waardoor ze alom aanwezig is. Een 
aanwezigheid die inderdaad indrukwekkend 
is. Het zijn in de eerste plaats de ingewijden 
die dit ‘ingehouden vertoon’ op de juiste 
manier lezen en zo gewild of ongewild 
bijdragen aan het aanzien van de overheid. 
Maar iets ervan zal door welhaast iedereen 
worden opgepikt. Tegelijkkan door ditzelfde 
fijnmazige netwerk dat zich in toenemende 
mate uitstrekt tot instanties, die de jure geen 
deel uitmaken van de overheid, de overheid 
steeds moeilijker ter verantwoording worden 
geroepen.

Fondsvorming

In Nederland heeft begin jaren ’90 een 
zogenaamde fondsvorming plaatsgevonden, 
die aanmerkelijk heeft bijgedragen tot de 
indirectheid en geringe aanschouwelijkheid 
van de overheidsbemoeienis met de kunsten. 
Eén van deze fondsen is de Mondriaan 
Stichting. Anders dan bij de andere nieuwe 
fondsen, zoals het fonds voor de podium
kunst, spreekt men niet van een fonds maar 
van een stichting. Bedoeld of onbedoeld 
wordt hiermee de suggestie van zelfstandig
heid en onafhankelijkheid versterkt. De 
herkomst van de te verdelen gelden wordt in 
feite verdoezeld. Toch gaat het om een 
publiek fonds. Alle financiën zijn afkomstig 
van de centrale overheid. En volgens de 
statuten van de stichting berust de 
eindverantwoordelijkheid helemaal bij de 
Minister van Cultuur. Anders dan bij een 
overheidsafdeling heeft de Minister geen 
onmiddellijke zeggenschap over deelbeslis- 
singen. Maar worden er teveel beslissingen 
genomen, die hem of het Parlement niet 
bevallen, dan kan hij bij het bestuur aan de 
bel trekken, dit ontslaan of de geldtoevoer 
verminderen dan wel afsluiten.
De Mondriaan Stichting verstrekt incidentele 
subsidies op het terrein van beeldende kunst, 
vormgeving èn musea. (Zo ontvangt “De 
Witte Raaf’ een subsidie van de Nederlandse 
overheid.) Het doel van de Stichting is het 
aanmoedigen van beeldende kunst en 
vormgeving en het bevorderen van de 
kwaliteit van museale activiteiten. De 
subsidies worden verstrekt aan zogenaamde 
rechtspersonen, distributeurs en afnemers, 
en in principe niet aan afzonderlijke personen 

zoals kunstenaars. Een groot deel van het 
geld komt wel bij kunstenaars terecht, 
bijvoorbeeld via door de Mondriaan 
Stichting gesubsidieerde kunstenaarsinitia
tieven of gesubsidieerde musea die bij 
kunstenaars aankopen of instellingen die 
kunstenaars opdrachten geven. In alle 
gevallen is er een extra schakel gecreëerd 
tussen de kunstenaar en de subsidiërende 
overheid. Deze schakel heefteen noodzake
lijk verhullend effect.
De fondsvorming heeft zeker voordelen. Zo 
is er een grotere flexibiliteit. Binnen de 
ambtelijke structuur zijn de verantwoorde
lijkheden bijzonder star geregeld. Echte 
•delegatie bestaat niet. Officieel dient de 
hoogste baas over elk detail te beslissen, 
maar daartoe ontbreekt de tijd. Noodge
dwongen nemen lagere ambtenaren daarom 
beslissingen en dat leidt tot overdreven 
voorzichtigheid.
Binnen de centrale overheid waren allerlei 
functioneel en ruimtelijk gescheiden 
afdelingen belast met de uitvoering van 
uiteenlopende subsidieregelingen op het 
gebied van beeldende kiinst, vormgeving en 
musea. De deskundigheid was versnipperd, 
er was weinig contact. Bij een bundeling, 
zoals in het geval van de Mondriaan 
Stichting, is het daarom makkelijker tot een 
samenhangend beleid te komen.
Een derde voordeel schuilt in het feit dat de 
Mondriaan Stichting als loket veel makke
lijker te vinden is. De zoekkosten bij de 
overheid met zijn vele loketten waren relatief 
hoog.
Toch zijn deze voordelen niet principieel. In 
theorie hadden ze door een effectieve 
reorganisatie en de introductie van een 
andere ambtelijke cultuur ook binnen de 
overheid gerealiseerd kunnen worden. De 
fondsvorming is een juridische noodsprong, 
die het onvermogen van de Overheid om in 
eigen huis orde op zaken te stellen, 
demonstreert. Dat geldt niet voor èen laatste 
voordeel, dat ik niet eerder heb horen 
noemen. In het geval van een afzonderlijke 
stichting is het makkelijker de kosten van 
het ontwerpen en uitvoeren van subsidie
regelingen vast te stellen en deze kosten te 
beheersen. In theorie zou dat ook moeten 
kunnen bij een goed georganiseerde 
overheidsafdeling, maar in de praktijk valt 
dat tegen. Vooral de zichtbaarheid van de 
kosten is in het geval van een fonds groter. 
Het is denkbaar dat dit voordeel zelfs in het 
geval van een goed georganiseerde overheid 
opweegt tegen de theoretisch hogere kosten 
van fondsen ten gevolge van de extra schakel 
tussen subsidiegever en gesubsidieerde.

V erantwoordingsplicht

Het verschil tussen overheid en fonds heeft 
een praktische achtergrond en is niet 
fundamenteel. De Mondriaan Stichting is 
geen overheidsafdeling, maar de facto maakt 
ze wel deel uit van de overheid. Ze is de 
overheid. Dat ze de jure in een private 
rechtsvorm is gegoten, verandert daar niets 
aan. De betiteling ‘particulier’ fonds, die 
soms wordt gebezigd, is in materieel opzicht 
volstrekt onjuist. We wezen al op de 
naamgeving die eveneens minder dan bij de 
andere fondsen associaties oproept met de 
overheid. Woorden zijn belangrijker dan 
men veelal denkt. Zo wordt er binnen de 
Mondriaan Stichting niet meer gesproken 
van subsidiëring, maar van ondersteuning. 
Daardoor probeert men zich opzettelijk te 
onderscheiden van de overheid in enge zin. 
Deze woorden, de naamgeving en de 
rechtsvorm zijn zeker gekozen om meer 
afstand van de overheid te creëren, dan wel 
te suggereren. Bedoeld of onbedoeld wordt 
de overheidsbemoeienis er ook door 
verbloemd en dat komt goed uit.
Net zoals de juridische vorm van de fondsen 
betrekkelijk irrelevant is, zo doen ook de 
juridische mogelijkheden om de Minister 
van Cultuur ter verantwoording te kunnen 
roepen over doen en laten van een fonds 
minder ter zake. Waar het vooral om gaat, is 
de kans dat éen Minister daadwerkelijk ter 
verantwoording wordt geroepen. Door de 
schijn van zelfstandigheid van de fondsen is 
die kans kleiner geworden. Het wordt veelal 
als een voordeel gezien dat de Minister zich 
nu alleen nog met de grote lijnen van het 
beleid moet bezighouden en niet meer over 
afzonderlijke projecten wordt aangesproken. 
Maar in feite begint bijna alle kritiek op het 
beleid met irritatie op de onderdelen. Kan 

die irritatie geventileerd worden, dan kan 
dat een kettingreactie op gang brengen, 
waardoor het hele beleid tèr discussie komt. 
De facto leidt de nieuwe structuur tot grotere 
mogelijkheden voor een beperkte kunst- 
maffia dan wel een ruime culturele elite om 
de kunsten te monopoliseren zonder dat 
daar echt verantwoording over afgelegd 
hoeft te worden.
Wellicht is het bestuur van de Mondriaan 
Stichting zich daarvan bewust. Over het 
eerste j aar van haar bestaan, 1994, legt ze op 
werkelijk voorbeeldige wijze verantwoor
ding af in èen omvangrijk en zeer toeganke
lijk jaarverslag. (Het uitkomen van dat 
jaarverslag was aanleiding voor de redactie 
van dit tijdschrift mij voor het schrijven van 
dit artikel te vragen.) Niets dan lof voor het 
verslag. Het opnemen van een kopie van een 
kritisch krantenartikel is een novum dat 
uitbreiding en navolging verdient.
Goéde verslaggeving is en blij ft een conditio 
sine qua non. Het kan de negatieve kanten 
van een ondoorzichtige subsidie-structuur 
plaatselijk wat minder scherp maken, maar 
wegnemen kan ze die niet. Zo zal een verslag 
toch vooral binnen een kleine groep 
ingewijden werken. Voor de doorsnee 
belastingbetaler is het betekenisloos. Dat 
geldt niet, of niet in dezelfde mate, voor de 
kunst die de Mondriaan Stichting direct of 
indirect subsidieert. Meer of minder 
rechtstreeks komen we daar allemaal mee in 
aanraking. Aan de hand daarvan zou echt 
verantwoording afgelegd kunnen worden. 
Maar juist daar is de overheid èn onvindbaar 
èn alom aanwezig.
W orden bij een bepaald kunstwerk of project 
de subsidiegevers en sponsors al vermeld, 
dan is het toch vrijwel onmogelijk de 
herkomst van de gelden uit de genoemde 
namen af te leiden. Niet zelden zijn er 
stichtingen in het geding die zowel geld hit 
publieke als particuliere bron doorgeven. 
Soms weten we dat een bepaalde naam 
verbonden is met geld uit bijvoorbeeld een 
loterij, maar dan is het nog een hele stap om 
te bedenken dat het hier een soort 
loterijbelasting betreft en dat het daarom 
overheidsgeld is dat ten grondslag ligt aan 
de ondersteuning. Ook valt het op dat de 
Mondriaan Stichting menige club subsi
dieert, die gelet op zijn financiering als 
semi-overheid aangeduid moet worden, 
zoals kunstscholen en bijvoorbeeld Bureau 
Amsterdam - een nevenactiviteit van het 
Stedelijk Museum. De overheid subsidieert 
de overheid. Dat klinkt belachelijker dan 
het is. Soms kan het rationeel zijn. Maar het 
wijst wel op de soms onontwarbare en in 
ieder geval ondoorzichtige knoop waarin de 
subsidiëring zich voltrekt en waar de 
Mondriaan Stichting een rol in speelt. Door 
de geringe zichtbaarheid van de overheid in 
het eindstadium, dat van de feitelijk 
gesubsidieerde kunstwerken en kunst
projecten, is het afleggen van echte 
verantwoording door de overheid niet meer 
mogelijk.

Oligargische tendenties

Zou het kunnen dat naarmate meer clubs 
zich de verdeling van publieke en private 
fondsen toeëigenen, de kans op een enigszins 
rechtvaardige verdeling weer toeneemt? Er 
zou een imitatie marktmechanisme kunnen 
ontstaan, waarbij zeer diverse subsidie- 
vragers aan hun trekken komen. De werking 
van pressiegroepen zou in de vorm van een 
‘doormodderen’ - een muddling through in 
de woorden van Lindblom - juist door de 
onoverzichtelijkheid tot een maatschappelijk 
gewenst resultaat kunnen leiden. In de 
praktijk blijkt deze indirecte ‘democratie’ 
evenwel niet te werken. Het heeft alleen 
maar een recht van de sterkste tot gevolg 
zoals onder meer Tullock en Buchanan 
demonstreerden - zij het niet speciaal voor 
de kunsten.
Er is inmiddels genoegzaam aangetoond dat 
kunstsubsidies door de bank genomen een 
extra voordeel opleveren voor consumenten 
die het toch al relatief goed hebben. Toch 
zijn er in de kunstwereld minder dân elders 
effectieve pressiegroepen actief. Zoals 
gezegd, laat belangenbehartiging zich niet 
verenigen met liefde voor de belangeloze 
kunst. Een recht van de sterkste kan daarom 
alleen uitgeoefend worden door een feitelijke 
onderlinge afstemming die onopzettelijk en 
onzichtbaar is. Dat gaat het beste in een 
versnipperde structuur zoals we die in de 

kunstwereld kennen. Het resultaat is 
uitermate doeltreffend en minder kwetsbaar 
dan in het géval van aanwijsbare pressie
groepen.
Het is nog te vroeg om vast te stellen of door 
de geschetste ondoorzichtige structuur van 
subsidiëring en sponsoring het op den duur 
voor een nieuwe artistieke stroming 
moeilijker wordt om toegang te krijgen tot 
de te verdelen gelden. De strijd om een 
vooraanstaande plaats in de kunstwereld zal 
waarschijnlijk steeds meer achter de 
schermen plaatsvinden en minder voor het 
voetlicht treden zoals dat deze eeuw zo 
gebruikelijk was.
Enigszins aan het oog onttrokken bestaan er 
binnen de grotere groep belanghebbenden 
zeker fracties, die zich met bepaalde 
kunststromingen hebben verbonden en die 
elkaar beconcurreren. Ook horizontaal 
bestaat er gelaagdheid. Niet iedereen heeft 
evenveel invloed. Zoals overal bestaan er 
netwerken. Maar meer dan elders zullen 
deze een substantiële rol spelen bij de 
verdeling van de macht. De huidige 
ondoorzichtige structuur van de subsidiëring 
nodigt in feite uit tot de oligargische 
ontwikkelingen in de top van het veld.

Hypocrisie

De kunsten zijn meesters in het verhullen. 
Een dubbele moraal is bijna overal aanwezig. 
Zo opereren de kunsten ongetwijfeld net zo 
commercieel als elke andere sector van 
economische bedrijvigheid. Maar de 
commercie wordt verhuld en men wendt 
onbaatzuchtigheid voor. Autonomie bestaat 
niet, toch wordt die hoog in het vaandel 
gevoerd.
De moderne overheden verkeren in een 
vergelijkbare hypocriete situatie. Het zijn 
nog altijd de grootste, machtigste en rijkste 
organisaties binnen een land. De neiging 
om dit vorm te geven in uiterlijk vertoon is 
alleen maar natuurlijk. Maar juist in de tijd 
van een zich terugtrekkende overheid is het 
steeds minder geoorloofd. Toch is de neiging 
er niet minder om. Ze vertaalt zich in verhuld 
vertoon: zichtbaar en tegelijk onzichtbaar. 
De kenners ontdekken de almacht van de 
overheid, anderen ondergaan haar. Tegelijk 
houdt de kunstsector zijn schijn van 
autonomie overeind. Een hypocriete 
overheid en een hypocriete kunstsector 
vinden elkaar. Het lijkt erop dat Nederland 
met zijn calvinistische achtergrond en 
ingehouden vertoon koploper is in deze.
Zoals al gesuggereerd, zie ik gevaren in 
deze ontwikkeling met zijn oligargische 
trekjes. Het zou me niet spijten als de 
overheid meer openlijke artistieke blijken 
van haar macht en rijkdom zou geven, zodat 
we haar ter verantwoording kunnen roepen. 
Vermoedelijk gaat dit te zeer tegen de geest 
van de tijd in. Maar ook in de marge zou het 
anders kunnen. Zo kan geëist worden dat de 
totale overheidscomponent in een uiteinde
lijk kunstwerk bekend en zichtbaar is. 
Daarnaast kan de overheid in bepaalde 
gevallen alleen subsidiëren als ze de enige 
subsidiënt is. Daarmee worden hutspot- 
situaties voorkomen.
De overheid verbindt zich immers altijd met 
bepaalde kunst en niet met andere. Voor 
kunstenaars geldt hetzelfde. Sommigen 
verbinden zich meer met de overheid dan 
anderen. Zo bestaat er per definitie 
overheidskunst en zijn er overheids- 
kunstenaars. Dat mag zichtbaar zijn; het 
hoeft niet verhuld te worden. Alleen dan 
kunnen we bepalen waar we voor en waar 
we tegen zijn.

Hans Abbing
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KUNST 
een feuilleton in afleveringen

Aflevering 1: Energie verdwijnt niet, energie verdampt

De personages in ditfeuilleton lijken evenmin op bestaande 
personen, als toneelfiguren op de acteur door wie ze worden 
gespeeld.

1. Op een koude winteravond

Met tegenzin trok Henry Morton de deur van zijn atelier 
achter zich dicht. Dat hij nou uitgerekend op dit moment, met 
dit weer, en dan ook nog op koopavond, de aandrang moest 
voelen om een nieuw werk te maken!
De hele dag had hij besteed aan het schrijven van twee 
brieven, vreselijk werk, dat hij al veel te lang had uitgesteld. 
Met alle discipline die hem eigen was, had hij zich meteen na 
het opstaan aan het schrijven gezet. Vele uren later, nadat hij 
de brieven wel twintig keer had verbeterd en overgetypt 
(Morton werkte nog mét een ouderwetse Olivetti 
schrijfmachine) had hij er moe maar voldaan zijn 
handtekening onder gezet. Hij had echter nog maar net genipt 
van het biertje dat hij zich had ingeschonken of het geknaag 
in z’n kop was begonnen. “The heil!” had hij uitgeroepen, 
want op zulke momenten kon hij de kunst wel schieten. Toch 
was hij opgestaan, omdat hij zich als geen ander had ingeprent 
dat je aan een aanval van inspiratie nooit weerstand moest 
bieden.
Daar stond Morton dan buiten voor zijn deur, terwijl hij met 
zijn rechterhand in zijn linker binnenzak voelde: ja, de twee 
brieven had hij bij zich gestoken. Hij zette zijn kraag op en 
stak de straat over, waar een rode brievenbus hing met twee 
gleuven, voor elke brief één. Zo, dat was dat, nu kon het 
scheppingsproces beginnen.
Hij vermande zich en begon te lopen, waarbij hij al zijn 
passen telde. “God, wat een hoop volk op de been. Wat een 
ellende.”
“Doorbijten, Henry,” zei hij verbeten tot zichzelf. “Niet naar 
de mensen kijken, het hoofd gebogen houden en gewoon 
doorlopen en doortellen. We zien wel waar we uitkomen." 
Dat hij af en toe pardoes op een passant botste, kon hem niks 
schelen. Uitroepen als “Hé, kun je niet uitkijken !” of “Eikel !” 
legde hij onverschillig naast zich neer. Hij was met zijn kunst 
bezig en daar kon geen winkeltoerist hem van afbrengen. 
Na een tijdje wist hij zelf niet meer waar hij precies liep. “We 
zien wel,” dacht Morton, “we zien wel.” Plichtbewust ging 
hij door met het tellen van zijn stappen. .
Op den duur nam het rumoer af. “Hè hè, weg uit de 
gevarenzone.” Maar zijn hoofd opheffen deed hij niet, ‘t 
Ging eigenlijk wel goed zo. Kunst produceren met het hoofd 
naar de straatstenen, dat was zo gek nog niet.
“...vijfduizend vijfhonderdtweeënvijftig, vijfduizend 
vijfhonderddrieënvijftig, vijfduizend vijfhondervierenvijftig, 
vijfduizend vijfhonderdvijf- huh, traptreden!”
Waar zou hij nu beland zijn? ‘t Leek wel of iemand een deur 
voor hem openhield. Wis en waarachtig, hij kwam in een hal 
terecht, en wat erger was, er schalde hem weer een hoop 
lawaai tegemoet. Klapdeuren zwaaiden met gèweld open. 
"Hèn-ry!" kraaide Hélène Hübschmidsk.
“Henry wie?” vroeg haar verbaasd gezelschap, want buiten 
de enthousiaste galeriste had eigenlijk niemand ooit de 
geniale artiest ontmoet, laat staan aan het werk gezien.
“Morton! Dit is Hen-ry Mor-ton!”
Voor- en achternaam gingen meteen over alle lippen.
“Henry!” “Morton!”
“Godallemachtig,” besefte Morton in pure wanhoop, “ik ben 
midden in een opening beland! Rechtsomkeert, ouwe jongen !” 
Maar een aantal gretige handen had hem al naar binnen 
getrokken.
“Hallo daar, heeft u wel een toegangskaartje?” bromde 
iemand.
“Ach, voor die ene keer dat hij zich onder de levenden 
begeeft,” verdedigde iemand anders hem, “pak aan die 
drankbonnen, Henry!” De brompot kroop noodgedwongen 
terug in zijn schulp. Morton wilde nog protest aantekenen, 
maar de omstanders sleurden hem definitief de keuvelende 
menigte in.
Hoe was het mogelijk! Hij zat midden in het SumMum! Wat 
kon het lot soms toch een wrede loop nemen. Maar wacht 
even, was dit het SumMum wel? Als hij zich niet vergiste, 
hoorde hij niets dan Vlaams om zich heen! En dat taaltje van 
Hübschmidsk, wat een vreemde mengelmoes van Duitse, 
Franse en Nederlandse klanken was dat toch!
"Ik verwittig onmiddellijk de Groe Chef van jouw arrivée. 
Jouw visit aan het SumMum zal hem met groBe trots vervullen. 
Ik arrangeer meteen een rendez-vous voor je.” Hübschmidsk 
begon niet haar ellebogen het pad voor haar prijsbeest te 
effenen, terwijl zij hem drukgebarend parcoursinstructies 
gaf. Morton hoorde haar gelaten aan.
Twee zweterige types die bij de ingang rondhingen, hadden 
het tafereel met veel belangstelling gadegeslagen. “Wij 
worden hier afgescheept met een paar luizige drankbonnen, 
maar bij de Grote Chef zal de champagne wel koud staan. En 
dat voor zo’n droogkloot als Morton. Ik dacht dat die al jaren 
dood was. Nu ja, springlevend was hij volgens mij niet. Soort 
zoekt soort, wat mij betreft. Die Chef, dat is toch zelf ook een 
mummie? En dan die Hübschmidsk, een echte kraai.” Dat 
was Sam Bami, journalist bij het weekblad “Wurst”. Fik 
Buyck, een hogere in rang bij hetzelfde magazine, stond de 
hele tijd instemmend te knikken, maar diepe groeven in zijn 
voorhoofd verrieden andere besognes. Buycks bovenkamer 
werd in razend tempo in gereedheid gebracht voor de klapper 
van het jaar: een explosief-exclusief interview met Morton!

2. Ondertussen in de zalen

“En weet ge wat hét-ergste is? Dat het nog erger wordt!” Jos 
Mercelis spuwde in de erezaal van het SumMum zijn gal over 
het wanbeleid van de hoogste ambtenaar van het Vlaamse 
Ministerie voor Cultuur. Niemand durfde hem tegen te 
spreken, noch de dochter van een voormalige Vlaamse 
Minister van Cultuur, noch de nicht van een andere Minister. 
Ook hun respectievelijke partners beten inderhaast een 
zenuwachtig lachje weg. Allemaal hadden ze de opening van 
deze gezamenlijke Nederlands-Vlaamse tentoonstelling 
prestigieus genoeg gevonden om haar het SumMum af te 
reizen, en nu bracht een landgenoot hen zo in verlegenheid. 
Hun gêne luwde toen Dries de Conder zich met een 
intellectuele kwinkslag bij het gezelschap voegde: “Is het 
heden ten dage slecht gesteld met de signifié, de signifiant 
boert alsmaar beter”. Anthony Adams, de Amerikaanse 
criticus die toevallig in de buurt stond, voelde op zijn 
klompen aan dat hier een luchtballon werd opgelaten, maar 
voor hij die kon doorprikken hiphopte De Conder alweer 
naar een ander groepje.
Daar werd de boventoon gevoerd door een al wat oudere 
figuur, een kunstenaar die de Wokkel werd genoemd. Hij had 
een vadsige, Brabantse stem, en wat hij daarmee deed, leek 
evenveel op poepen als op spreken: ‘“Strontzak! ’, dat heb ik 
die kleine in de gehoorgangen geramd. Dat werk van haar is 
niet eens zo slecht, maar ze kan een goede rammeling af en 
toe best gebruiken.” Niek Bosboom knipperde even met zijn 
helblauwe ogen. Hij was sinds kort de directeur van Het 
Klooster, de hoofdstedelijke broedplaats voor toekomstige 
genieën, waar de Wokkel eens per week zijn meesterdrol 
draaide. De vadsige Brabander trok zich duidelijk niets aan 
van de oogwenk van zijn veel jongere baas, integendeel, 
want nu begon hij een tirade tegen “Gloriamus T”, het 
kunstblad dat nog niet zo lang geleden door Bosboom geleid 
werd. Toen kwam Joop Gierema, docent aan De 
Staatswerkplaats, een andere opleiding voor hogere kunst in 
de hoofdstad, zich ermee bemoeien. Kunstkritiek, dat was 
toch sowieso iets om je reet mee af te vegen. De ongelijke 
verdeling der rijkdom op onze aarde, dààr moest het over 
gaan, zo betoogde hij. “Dat hele gezever hier, dat is toch je 
reinste navelfuckerij. En niemand die een poot uitsteekt!” 
Gierema sprak zoals altijd de waarheid, en iedereen genoot 
ervan, hijzelf nog het meest.

Elders ging het er minder hoogdravend aan toe. De 
kunstcriticus Wim Wielemans liep op zijn tenen. Even 
kijken wie hij nog kon afdweilen om een opdracht te versieren. 
Hij had al aardig wat in de wacht gesleept vanavond: twee 
stukjes van 1000 tekens, een inleiding bij een groepstentoon
stelling en de onderschriften in een catalogus. En er zat nog 
meer in, hij voelde het! Daar zag hij de ge wild-vlotte 
museumdirectrice, die als een schip door de massa zeilde en 
iedere bekende al van veraf groette. Hij zag ook Vanessa 
Zegers, kunstcritica bij de “NouveauxRiches Courants ”, die 
in een druk gesprek gewikkeld was met Jan Simons. Over 
Simons’ kunstinstituut werd de laatste tijd met veel 
leedvermaak verteld dat hét een zinkende schuit was, en over 
Simons zelf dat zijn agenda bol stond van de sollicitatie
gesprekken.
Verderop stond een tafel waarop twee motorrijders-laarzen 
lagen, met daarin de benen van een kettingrokende netwerker. 
Hij was steeds stoerder gaan doen sinds een paar jaar geleden 
zijn onafhankelijk bureautje voor kunstopdrachten van 
staatswege was ondergeschoven bij het machtige instituut 
van Mil de Heer.

Samen met Ludo Berckmans, een hoge oom van het Vlaams 
Ministerie van Cultuur, stonden Mil en zijn team te genieten 
van het pronkstuk dat deze tentoonstelling was geworden. 
Pas drie maanden geleden had de bevruchting plaats 
gevonden, tijdens een boottocht in de lagune van Venetië. 
Toen waren Mil en Ludo het er in een wip over eens 
geworden dat één gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse 
actie per twee jaar, en dan nog in een oude wegzinkende 
Italiaanse stad, beschamend weinig was. Ze hadden elkaar 
met de vingers in de lucht gezworen dat ze vlak na de 
jaarwende opnieuw zouden uitpakken met een ‘duale’ 
presentatie. In no time hadden ze iets wondermoois 
uitgedokterd, en trouwens, ook de kunst mocht gezien worden. 
“Allemaal prachtig uitgestald, Ludo,” zei Mil.
“En een puike vernissage,” repliceerde Ludo, “met 
overvloedige flora en uitmuntende fauna”. Daarop blikte 
Berckmans demonstratief naar het achterwerk van een 
passerende dame, een oog-bil-contact dat net lang genoeg 
duurde om De Heer de gelegenheid te geven er tussenuit te 
knijpen. Dat manoeuvre werd mede ingegeven door de 
nadering van iemand die hij nu heel even niet wilde ontmoeten. 
Ludo keek inmiddels weer voor zich uit. Hij snakte naar een 
slok of een peuk en het meest nog naar beide. Maar de hand 
die naar hem werd uitgestoken was helemaal leeg.
"Bol-ke-stein is de naam. Frits Bolkestein. O, u kent mij? Ik 
hoor-de, meneer, dat u me-de-Verantwoor-delijk bent voor 
deze ten-toonstel-ling. Klopt dat?”
Ondanks een kurkdroge mond, voelde Berckmans nattigheid. 
Hij knoopte zijn jasje dicht, sloeg zijn armen over elkaar en 
zei opgewekt: “Wat is ze mooi hè! Wat een prachtige 
tentoonstelling, nietwaar?”
“Laat ik het zo stellen. Ik ben tole-rant genoeg om bij aan
blik van banali-teiten als deze niet da-délijk aan de nood-rem 
te gaan hangen, maar het pu-bliek pikt dit niet. Het pu-bliek 

is con-zerva-tief, en ge-lijk heeft het. Leest u de stu-die van 
het Sociaal en Cultu-reel Planbu-reau er maar op na. Daarin 
staat dat overda-dige overheidsfinan-ciering de gevoeligheid 
van de kunste-naar voor de wensen van het pu-bliek gron-dig 
heeft ver-zwakt. De niet-aflatende vernieuw-ingsdrang in de 
kunst is het gevolg van mensen die uitmaken waar de subzie- 
dies naar toe gaan, dus van de e-lite der cognoscenti, u 
bijvoorbeeld. Er moet drin-gend paal en perk ge-steld worden 
aan die wantoe-stand. Ik ga mij daar per-zoon-lijk mee be
moeien de komende jaren. Nog een fij-ne dag verder.” 
Daar moest Berckmans even van bekomen. Wat een geluk 
dat hij zelf de drankbonnen had verdeeld en zijn eigen 
persoon daarbij bepaald niet had overgeslagen. Nu hoefde hij 
zich alleen maar naar de dichtstbijzijnde tapkraan te slepen. 
Gelukkig zag het personeel van De Heer al van verre zijn 
grote behoefte, en werden hem over alle andere drankbestellers 
heen een halve fles wijn en een paar pilsjes aangereikt. 
“Jullie zijn schatten!” riep Ludo, en algauw was hij volledig 
hersteld Van de interruptie van het liberale zwaargewicht.

In een andere zaal maakte een jonge kunsthistorica met een 
Amerikaanse bril kennis met een vooraanstaand lid van de 
culturele beau monde. “Ja, ja, dat vind ik in hoge mate 
interessant. In de hoogste mate.” Het startsein voor haar 
gesprekspartner, Bill Klein, om druk gesticulerend met zijn 
wattige handen een lezing te geven over het verschil tussen 
morphing en surfing.
“Kortom: smurphing,” viel een hoog opgeschoten, kaal 
geschoren jongeman Kleins conférence binnen. De jongeman 
had zich juist losgerukt uit het gezelschap van Fred Beks, de 
gewezen directeur van Paviljoen Noord. Die stond bij de 
hapjestafel in alle gulzigheid de plas wijn in zijn maag te 
dempen met saté en haringfilet. Dat ging niet erg snel, want 
alles wat hij eerst in grote happen naar binnen propte, 
spuugde hij daarna weer in kleine stukjes terug in het gezicht 
van zijn gesprekspartners.
Er waren ook heel wat aanwezigen die niet aten, slechts af en 
toe dronken, en er voor de rest het zwijgen toe deden: het 
Nederlandse echtpaar met een kunstverzameling die naast 
Andre, Judd en LeWitt ook Kiefer, Salle en Baselitz omvatte. 
Een ander koppel waarvan beide helften in een museum 
werkzaam waren. Een droevig kijkende man met een snor. 
Enkele aan de tentoonstelling deelnemende kunstenaars die 
de hun toebedeelde plaats te weinig prominent vonden. 
Kapitein Iglo. Twee sip kijkende galeristen die net te hóren 
hadden gekregen dat één van hun kunstenaars andere 
commerciële horizonten ging opzoeken. De lange, 
hoogblonde critica die zorgvuldig het contact vermeed met 
de kleine, zenuwachige kunstrecensent van De Geldstroom. 
De kunstenaar die vooral bekend was van zijn zelfportretten. 
De kleine kunstcriticus die op de weg naar het SumMum met 
autopech te kampen had gekregen. De ontzettend gezellige 
assistente die bij geen enkel Nederlands-Vlaams 
samenwerkingsproject ontbrak. Enkele filosofen die al een 
hoogoplopende discussie achter de rug hadden. En natuurlijk 
Beavis & Pitbüll.
Ja, er waren heel wat zwijgende mensen, maar onder hen 
waren er ook een paar die hun oren buitengewoon goed de 
kost gaven. Ergens in een hoekje, vlakbij een reusachtige 
kamerplant, stond een bijna kale oude man. Aan de hand 
achter zijn linkeroor kon je zien dat hij zeer intensief aan het 
luisteren was. Het leek erop dat hij als enige oor had voor de 
Onzichtbare Man, die nauwelijks hoorbaar mompelde: “Ik 
heb alleen een gezicht op uitzonderlijke dagen. Dan herkent 
een zeer beperkt aantal mensen het, af en toe: het gezicht van 
een kunstenaar. Tenminste, ik zou willen dat het een gezicht 
was. Maar is het wel èen gezicht?”

De DJ stuurde het geluids volume de hoogte in, het teken voor 
Andy Cooreman om boven de menigte uit te kruipen en met 
een handvol pinda’s de maat van het feest te dicteren. 
Iedereen dacht dat hij zichzelf in de kijker wilde hijsen, zoals 
gewoonlijk. Maar deze keer ging het hem vooral om de 
aandacht van één iemand: Betty, de bevallige serveerster. 
Cooreman zat met zijn volle gewicht op de schouders van een 
zwaarlijvige man, mogelijk een Griek, want Andy sprak hem 
voortdurend aan met “Demis”.
Even verder stond een minstens dubbel zo dikke man, maar 
die kon onmogelijk voor Griek versleten worden. Men 
hoorde hem onophoudelijk in het Westvlaams murmelen: 
‘“tEsnegruëte,deJef, ‘tesnenhielegruëte”.Hij schommelde 
zijn vet op en neer tussen twee glimlachende dames, die van 
top tot teen in de juwelen gestoken waren. De ene was 
galeriehoudster, de andere stond bekend als verzamelaarster. 
Het ging er met de minuut heftiger aan toe. De mensen 
gooiden de benen los. De bassen pompten en spots strooiden 
de wildste kleuren over de bonte massa uit.
De Grote Chef was in zijn nopjes. “De minimalistische 
dictatuur is eindelijk omvergeworpen,” dacht hij bij zichzelf. 
“Als ik terug ben uit Taiwan ga ik hier eens een paar wandjes 
rood verven. God, zo laat al! Ik moet mijn koffers voor 
morgenochtend nog pakken.” Hij keek om zich heen, zag 
niemand van zijn formaat en schokschouderde richting 
nooduitgang. Zoals menig ander belangrijk persoon was ook 
de Grote Chef verzot op nooduitgangen.

3. ‛t Is zum Ende hier...

In het uur dat volgde, verdween een toenemend aantal 
gasten, vooral die op leeftijd, want voor een echt gesprek was
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er nauwelijks gelegenheid meer. Je moest al een 
doorgewinterde seminarist zijn om in dit rumoer nog een 
boompje op te zetten. Toch zaten midden in het restaurant 
twee gepassioneerd converserende oudere jongeren. Zij zaten 
daar in een zo volmaakte symmetrie naar elkaar toegebogen, 
dat het heel even leek of zij het kloppende hart vormden van 
deze feestelijke gebeurtenis. In een tegelijk minzame en 
heftige uitwisseling schreeuwden ze gedachten in eikaars 
oren over het kunstzinnige j aar 1995. Ze leken het volkomen 
met elkaar eens.
Bert: “Want neem nu Venetië!”
Lassie: “Neem vooral Venetië!”
Bert: “Dat is zogezegd voorbij ! Dat is alweer gedaan!” 
Lassie: “Dat zit er allang weer op, zeggen wij!”
Bert: “Maar hoezo? Volgens wie? Volgens welke wetten? Al 
die energie die is vrijgekomen! Energie die zich helemaal 
niet laat bepalen door Cartesiaanse tijd-ruimte-verhoudingen ! 
Die energie dus, waarom zou die niet meer in ons kunnen 
nawerken? Energie verdwijnt niet, energie verdampt! En wat 
verdampt moet vroeg of laat ook weer neerslaan ! Die neerslag, 
die aanslag, ja die damp op de ruiten zeg maar, die vertroebelt 
onze blik! Wat daardoor in ons vrijkomt, dat moeten wij 
koesteren, bewaren! Dat moeten wij...” 
Lassie: “Condenseren!”
Bert: “Lassie, wat ben je toch on-Hollands in je uitspraken ! 
Daar heb ik zo’n bewondering voor!” Bert gaf Lassie een 
broederlijke stomp. En precies op dat moment, alsof de DJ 
die stomp had zien aankomen, deelde de drummachine de 
laatste klap uit en viel de muziek voorgoed stil.
Pal daarop schalde de zware stem van Betty door de 
luidsprekers: “Zo, dat was het dan weer, dames en heren ! Wij 
danken u voor uw aanwezigheid en verzoeken nu iedereen 
vriendelijk doch dringend zo spoedig mogelijk de zaak te 
verlaten. En denk erom: recht naar huis en doe geen domme 
dingen. Graag tot een volgende keer!”
Bert: “Zie je, dat bedoel ik dus. Het probleem is niet dat 
dingen een einde hebben, maar een sluitingsuur. Daar gaan 
wij dus tegenin. We zijn vaak concreter dan we denken. En 
daarom: hoe moeten we op dit ogenblik met Venetië ’95 
omgaan?”
Lassie: “Niet alleen met Venetië ’95, ook met de energie van 
Documenta IX!”
Bert: “Documenta V! De Armory Show...!” 
Lassie: “...de grotten.van Lascaux...!”
Bert: “...om over de toekomst nog maar te zwijgen. Ik voel 
nu al de vibraties van Documenta X!”
Lassie: “Oja! We zijn het weer ontzettend eens met elkaar!” 
Bert: “Ja, verschrikkelijk!”
Lassie: “Maar ieder wèl met zijn eigen accenten!”
Bert; “Dit is het! We zijner! We weten het! Kom, Lassie, we 
kunnen naar huis!”
Even later kon je hen door het raam druk gebarend zien 
verdwijnen in het donker van de winternacht. Hun jassen 
hingen open, de kou scheen deze mannen van stavast niet te 
deren.

De feestende massa dunde nu van minuut tot minuut uit. Er 
bleven nog zo’ n honderd aanwezigen over, maar steeds meer 
mensen schoven richting garderobe, waaronder Ronny Prist, 
Agathe van Sant, Jef Klaaster, Joyce Roodnat, Christel 
Wagemans, Maria De Meeuw, Leentje, Kristien Moortgat, 
Tatjana van der Halen, Gerard ter Zolen en Pim Cosewand, 
Erwin De Gucht, Janssen & Janssens, Jean-Claude De Windt, 
François De Puydt, Flip Van de Waeter.
Onderhen ook een zwaar ontgoochelde Fik Buyck. Van zijn 
interview met Morton was niets in huis gekomen. Uren had 
hij de wacht gehouden voor het bureau van de Grote Chef. 
Hij had wel stemmen gehoord, maar de enige die hij had zien 
buitenkomen, was een kerel geweest, die hem vanuit de 
hoogte had aangekeken. Later was de kamer helemaal leeg 
gebleken. Hij had Hübschmidsk nog gevraagd waar haar 
mascotte was gebleven, maar ze had hem aangekeken alsof 
ze een spook had gezien.
Plots zwaaiden de klapdeuren open. Iedereen stoof in af keer 
achteruit toen een gebocheld en doorzopen figuur zich over 
de leegstromende feestvloer rolde. “The Joker,” werd er 
gefluisterd, alsof men het over de pest zelf had.
“Koop geen Tuymans!” tierde het wezen. “Ik herhaal: koop 
geen Tuymans! Tuymans is slecht! Koop geen Tuymans 
meer!”
“Tuymans?” vroeg iemand, “dit was toch geen opening van 
Luc Tuymans?”'
De bochel siste nog iets, veegde het schuim van zijn mond en 
hinkte weer weg door de donkere museumgang. Ook daar 
galmden zijn woorden: “Koop geen Tuymans! Koop geen 
Tuymans meer!” De zaal herademde.
Misschien dat deze verschijning iedereen weer aan zijn 
sterfelijkheid herinnerd had, want ook de overgebleven, 
gasten begonnen stilaan te vertrekken. Alleen de 
allerhardnekkigsten bleven na de herhaalde oproepen van 
Betty nog hangen, de plakkers en de dronkaards, en zij die 
nog iets van plan waren. Zoals gewoonlijk moest Betty hen 
als kauwgom van de vloer plukken. “Vooruit Fritz,” porde 
Betty één van hen op, “gehe nach Haus, ‘t is zum Ende hier.” 
Dit alles werd geamuseerd gadegeslagen door iemand die 
zelf nog het minst aanstalten maakte om op te stappen: Andy 
Cooreman. Hij kon onmogelijk wegkomen, want hij was met 
zijn benen verstrikt geraakt in de plafondverlichting.
Betty had hem niet opgemerkt. Ze doofde de lichten en 
spoedde zich in de richting van de dienstuitgang. Haar 
stappen klonken akelig hol in het verlaten museum. Ineens 

hoorde ze een zware plof. Instinctmatig draaide ze haar 
hoofd om en rende ze, Zo snel ze kon, naar de voordeur. 
“Waarom is er uitgerekend opde conciërge en de nachtwaker 
gekort, en dat dan nog voor een beetje neukend neon,” schoot 
haar in een flits door het hoofd. Ze had de knop van de glazen 
deur al in de hand, toen ze vlakbij een schaduw opmerkte. 
“Oh, ben jij het maar,” zuchtte Betty. Cooremans adem 
parelde als hete friet tegen het glas. “Nee, Cockie, vandaag 
niet,” wimpelde zij hem af. “Het is bedtijd, ook voor Betty, 
en dit keer zonder Cockie”. Cooreman miauwde en hobbelde 
achter haar aan.

4. Even later, bij het krieken van de dag

Gestommel in de hal, het was heel vroeg in de ochtend. Voor 
hij naar Taiwan vertrok, kwam de Grote Chef nog even 
kijken hoe zijn grote huis erbij lag. Hij maakte even een 
snelle rondgang door de zalen en voelde zich juist op deze 
momenten het geweldigst: als hij helemaal alleen door zijn 
paleis zwierde. Maar wat hadden ze er een puinbak van 
gemaakt!
“Wat een varkentjes,” geeuwde hij. “En wat een stank! Maar 
die wandjes moeten rood, zo snel mogelijk. Ja, zo ongeveer 
het rood van..., dat daar..., wat is het? Wijn? Bessenjenever?” 
De Chef knielde bij een rode, kleverige plas en schrok zich 
een hoedje.
“Bloed! Heremejeetje! Bloed! Ik word niet goed! Hellup!” 
In zijn terugdeinzen struikelde hij achterwaarts over iets dat 
daar was blijven liggen.
“Een lijk! Een echt lijk! Het lijk van... Henry Morton! 
Allemachtig, gisteren wist hij niet hoe gauw hij onder mijn 
ogen vandaan moest komen, en nu ligt hij hier voor eeuwig! 
En dat net nu ik zover weg moet!”
In paniek spoedde de Chef zich naar zijn kamer, greep de 
telefoon en draaide het 06-nummer dat op de sticker stond die 
óp het toestel kleefde. Hij had die fluoriscerende plakcijfers 
altijd een doom in het oog gevonden, maar nu wist hij niet 
hoe dankbaar hij zijn Jannie moest zijn dat zij op dit puntje 
haar zin had doorgedreven. Zij dacht werkelijk aan alles, 
zelfs aan noodgevallen.
“Hallo jongens, komt er nog wat van?” schreeuwde hij in de 
hoorn. Dat had effect, want daar meldde zich iemand.
“Politie? Hellup! Met mij, de directeur van het SumMum, ik 
zit met een kunstlijk, ik bedoel een dode! Henry Morton is 
dood! In het museum! Snel, snel! Mijn vlucht naar Taiwan 
vertrekt over een uurtje!”

Toen inspecteur Hamer drie kwartier later in het museum 
arriveerde, was de Grote Chef allang en breed vertrokken. 
Een suppoost deed de deur open vöor de inspecteur, zijn 
assistent Nagel, drie agenten en een man in spijkerpak met 
een koffertje.
“Waar ligt de ongelukkige?” vroeg Hamer.
“Dat weet ik niet,” zei de suppoost, “ik ben hier ook nog maar 
net. Maar ik informeer wel even.”
Hij haalde zijn mobilofoon te voorschijn en stelde de 
gewichtige vraag aan een onbekende. Die gaf op de golven 
van een hoop mis te kennen dat het lijk in de eerste bovenzaal 
rechts te vinden was.
Met z’n zessen sprintten de politiemannen de lange trap op, 
Hamer voorop, want al was hij de oudste, hij was niet minder 
kwiek dan zijn manschappen. Maar waar ze ook keken in de 
eerste bovenzaal rechts, een lijk konden ze niet ontdekken. 
De bloedplas lag er nog wel. Automatisch opende de man in 
spijkerpak zijn koffertje, trok handschoenen aan en begon 
sporen te verzamelen in plasticzàkjes met etiketjes erop. 
Terwijl Hamer in dezelfde zaal bleef rondneuzen, 
verspreidden Nagel en de andere agenten zich over de andere 
zalen.
Nagel zag vooralsnog geen lijk, integendeel, hij zag alleen 
maar kunstwerken. Nog nooit had hij het rijk zo alleen gehad 
in een museum. Wat was het toch schitterend, moderne 
kunst! Sinds hij die cursus “Van Picasso tot Polke” had 
gevolgd, was hij voorgoed aan de kunst van deze eeuw 
verslingerd geraakt. Op zijn werk zei hij daar nooit iets over. 
Eén keer had hij een reproduktie van een schilderij van 
Pollock laten zien aan een collega, en die had toen gezegd: 
“Een beetje druppelen met verf? Dat kan ik ook!” Erg dom, 
en Nagel had dan ook geantwoord; “Maar jij kunt dat 
gedruppel van jou niet voor een miljoen verkopen!” Nagel 
kon zelf nog altijd uitbundig lachen om die geniale repliek, 
en juist nu, in dit verlaten museum, voelde hij een 
onweerstaanbare drang om dat dan ook te doen.
"Hi-Ha-Hi-Ha!" schaterde hij, en hij hoorde hoe prachtig het 
klonk in die lege zalen. “Hi-Ha-Hi-Ha!” 
“Beng-Bong-Beng-Bong!” hoorde hij vervolgens, en op 
slag was de kunstliefhebber Nagel weer politieman.
“Beng-Bong-Beng-Bong!” Hij vergiste zich ernstig als dit 
geen echo was van zijn eigen lachsalvo, een geluidsschaduw 
uit dé diepte van de kunstkelders.
Hij lachte nog eens, “Hi-Ha-Hi-Ha!” en al klonk het wat 
gekunsteld nu, opnieuw hoorde hij het “Beng-Bong-Beng- 
Bong!”. Op het geluid afgaand hield hij dit spel van stimulus 
en respons professioneel gaande, net zo lang tot hij de plaats 
van de echoput had gelokaliseerd: de herentoiletten. Hij trok 
zijn pistool, ging achter de deur staan en riep: “Is daar 
iemand?”
“Haal mij hier uit, in godsnaam ! Ik sta hier al uren op die deur 
te bonken! Trek ik me daar gisteravond tijdens dat feestje 
even terug omdat ik zo nodig moet, en opeens weet ik niet 

meer waar ik ben en word ik wakker in mijn eigen pindasaus, 
als het ware. Goed klote! En dan blijk ik ook nog te zijn 
ingesloten door die idioten! Maak open, ik word hier gek!” 
“Ik heb geen sleutel,” antwoordde Nagel. “Maar dat hindert 
niet, gaat u maar even zo ver mogelijk achteruit staan. Bent 
u zover?” Met één welgemikt schot knalde hij de toegangsdeur 
tot de toiletruimte open.
Inspecteur Hamer, die bovenaan de museumtrap aan het 
bellen was toen hij Nagel met zijn vangst zag aankomen, 
dacht even dat zijn assistent de moordenaar in de kraag 
gegrepen had. Maar de toestand waarin Jack Daniels zich had 
bevonden, werd door de inspecteur onmiddellijk aanvaard 
als een sluitend alibi. Wel; gelastte hij de verfomfaaide 
feestganger nog even te blijven, want dat hij niet bestempeld 
werd als verdachte maakte hem nog niet meteen onbruikbaar 
als informant.
Inderdaad hoefde Daniels de inspecteur niet teleur te stellen, 
want als adjunct van Museum Het Einde, dat ergens tussen 
Nederland en België in ligt, had hij zich weleens in Morton 
verdiept.
“Hij is niet bepaald een publiek figuurrrrrr," zei de boerende 
onderdirecteur. “Hij vertoont zich bijvoorbeeld nooit op 
openingen, niet eens op die van zijn eigen tentoonstellingen. 
Wel schijnt hij consequent te bouwen aan zijn oeuvre, zonder 
zich ook maar iets aan te trekken van de fluctuerende 
tijdgeest.”
“Is hij schilder?” vroeg Hamer.
“Neuneu,” zei Daniels, “wat hij maakt is niet zo tastbaar. 
Dries de Conder, die hier gisteravond ook was, heeft weleens 
over Morton gezegd, wat was het ook alweer, o ja, dat hij 
‘cirkelde om de nulgraad van de artistieke materialiteit’. 
Mooi hè?”
“Godzammekrakén,” zei Hamer, “daar kan ik de rest van 
mijn leven op voort! Had Morton vijanden?”
“Zou heel goed kunnen. Want als je met hem sprak, stond 
Morton altijd klaar om andere kunstenaars te betichten van 
hoererij en sensatiezucht. En in zuiverheid kon niemand het 
van hem winnen. Hij lulde als Brugman, theoretisch zeer 
goed onderbouwd, op den duur kreeg hij iedereen onder de 
tafel... Jezus, wat voel ik mij beroerd ! Mag ik nu weg? Ik heb 
nog een taxirit van twee uur voor de boeg en ik moet ook nog 
douchen. Om tien uur heb ik een vergadering met mijn 
hoofdsponsors.”
“Dan zou ik maar opschieten,” zei Hamer vaderlijk, “want op 
dit moment maakt uw hoofd niet bepaald een gesponsorde 
indruk.”.
Toen de adjunct om tien minuten over tien gewassen en 
gestreken zijn museum binnensprintte, bleek het grote nieuws 
hem al te zijn vooruitgesneld. Opvallend veel medewerkers 
hingen als aasgieren aan de telefoon, en alle anderen 
begroetten met grote nieuwsgierigheid hun zojuist van de 
plaats des onheils teruggekeerde onderbaas. Maar die maakte 
afwerende gebaren en riep: “Zijn die geldschieters er al? 
Hebben ze al koffie? In mijn kamer?”

5. Inspecteur Hamer legt contacten

Na een ontbijt op het bureau was Inspecteur Hamer achter de 
telefoon gaan zitten. Hij draaide het nummer van Museum 
Meerpaal-Van Meegeren, om te horen of directeur Dries de 
Conder nog iets kon toevoegen aan het handjevol feiten dat 
hem was toevertrouwd door Daniels.. Toen hij De Conder 
eindelijk te pakken had, begon die onmiddellijk als een 
machinegeweer te ratelen.
“Ik denk dat er vandaag nauwelijks van arbeid sprake zal zijn 
in de Noord-West Europese kunstwereld,” zo sprak hij. 
“Vandaag immers spreekt iedereen van de dood. ‘Morton est 
mort!’ heb ik al horen verluiden, en ik zou eraan willen 
toevoegen: ‘Vive Morton!’ Collectief wordt hier over de 
oorzaken gecontempleerd: hoe heeft dit drama zich in 
hemelsnaam kunnen voltrekken? De generale opinie die ik 
hier hoor rondzoemen, is dat Henry het slachtoffer is geworden 
van dood door vertrapping, dat wil dus zeggen: onvrijwillige 
doodslag door samenballen van een meute. Voor velen is het 
verregaand enigmatisch (sommigen zeggen zelfs: principieel 
ondoorgrondelijk) dat de immaterialistische en schuwe 
kunstenaar überhaupt op deze vernissage, uitgerekend op 
zo’n drukbezochte, én dan in het SumMum nog wel, terecht 
is gekomen. In ieder geval moet hij ten enenmale onvoorbereid 
zijn geweest op die drukte, ongeveer zoals een boer die voor 
het eerst naar de stad komt en door een paardentram wordt 
overhoop ge..."
“Mag ik u ever! onderbreken?” onderbrak Hamer. “Kent u 
nog andere mensen die iets van Morton weten? Wie zegtu? 
Hoe schrijf je dat? In Oostende? Is dat een vismuseum? 
Goed, heb ik! Ik dank u hartelijk!” en hij gooide de hoorn op 
het toestel.
Wat een kletskoek van die Meerpaal-directeur! Nee, dat de 
mensenschuwheid van het slachtoffer en zijn onervarenheid 
met grote druktes hem het leven zou hebben gekost, dat vond 
de inspecteur wel een erg lyrische verklaring! Men kon 
denken van Morton wat men wou, maar een kip zonder kop 
was hij in geen geval. Er was geen reden om eraan te twijfelen 
dat hij de onstuimigheid van het kunstleven te goed kende om 
zich er zomaar, onbezonnen, in te storten. Nee, Morton was 
doelbewust uit de weg geruimd, de inspecteur was er zeker 
van. Maar waarom? Hier was iets bijzonders aan de hand. 
Hier was een moord gepleegd op hoogartistiek-theoretische 
gronden, een echte kunstmoord! Dus; geen minuut meer te 
verliezen aan even nietszeggende als overdreven
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verbaliserende kunstintellectuelen. Als er iemand 
verbaliseerde, dan was hij het, Hamer!
Maar voor hij daartoe kon overgaan, moest hij eerst nog een 
paar hamvragen zien op te lossen. En een van de hammigste 
vragen was: waar is het lijk?
Hij moest eerst maar eens naar Oostende bellen.

“Dit is het antwoordapparaat van het Paling Mosselen Makreel 
Kabeljauw-Museum van Moderne Kunst Oostende. Na dit 
korte bericht wordt u doorverbonden met onze telefoniste. 
Maar eerst spreekt uw dienaar tot u. Informatie over de 
lopende tentoonstellingen van het PMMK, toets 1. 
Inlichtingen over het kinderatelier, toets 2. Voor de 
bibliotheek, toets 3. Tips in verband met parkeren, toets 4. 
Het menu in ons museumrestaurant, toets 5. De toetsen 6,7, 
8, 9 en 0...”
“Wat een ongein,” dacht Hamer, “en een tijd en een geld dat 
het allemaal kost! En dan is dit nog maar België. Stel je voor 
dat die Vandenbossche aan het andere end van de wereld 
zat...”
"... toeristische attracties in Oostende. Toets 6: braderieën 
en kermissen. Toets 7: adressen en openingsuren van café’s, 
restaurants en hotels. Toets 8: toneel, film en ballet. Toets 9: 
het weerbericht. Een absolute aanrader is toets 0, voor de 
laatste Oostendse moppen. Het PMMK dankt W alter Emmaüs 
voor rubrieknummer 7 en Piet Knotwilg voor rubriek- 
nummer 9.”
Na een korte pauze: “Bedankt voor het wachten. Met de 
telefoniste van het PMMK. Meneer Vandenbossche? 
Momentje!”
“Met inspecteur Hamer,” zei Hamer toen Freddy 
Vandenbossche zich meldde. “U heeft ongetwijfeld al gehoord 
welke tragische gebeurtenis de kunstwereld gisteren heeft 
getroffen.” Het bleef ijzig stil aan de andere kant, maar 
Hamer ging ongestoord verder: “Een uitermate tragisch 
voorval. U was niet aanwezig op die partij in het SumMum?" 
Nog steeds taal noch teken.
“Nu schijnt u het werk van Henry Morton te kennen. Meneer 
V andenbossche? Hallo ! Freddy, ben je daar nog? Godzamme, 
hij heeft toch niet opgelegd! Freddy?” Hamer hoorde niets. 
Toch brak hij niet af om het opnieuw te proberen, want hij 
moest er niet aan denken om weer van voren af aan al die 
toetsinstructies te moeten beluisteren.
Opeens hoorde hij weer iets, voetstappen, gestommel, heftig 
geblader, en de volgende voorgelezen passage, Vanden- 
bossches manier om aan te geven dat hij graag bereid was om 
aan Hamers onderzoek mee te werken: “Parallel met het 
ontstaan van het hyperrealisme kwam omstreeks 1966 in 
Amerika een volledig anders gerichte stijl, tot- stand: de 
concept-art. Zoals de pop-art aan.object-integratie deed als 
gevolg van de herontdekking van Duchamps ‘ready-made’, 
was het ook weer het werk van Duchamp dat aan de basis lag 
van de objectloze concept-art. Ook in dit geval waren de 
ready-mades de grondslag. Zij vormden de verbinding tussen 
kunst en werkelijkheid en hadden, net als .woorden in de 
filosofie, de functie van de onderste traptreden in een 
denkproces.”
Goddomme, dacht Hamer, als dat zo doorgaat zal mijn eigen 
denkproces het stadium van de onderste traptreden wel nooit 
te boven komen. “Beste Vandenbossche,” zei hij,“zou u mij 
die tekst per omgaande kunnen faxen?”
Toen de tekst even later binnenrolde en Hamer hem nog eens 
geconcentreerd overlas, zag hij opeens wat: het woord 
“objectloos”. Wees dat woord niet in dezelfde richting als die 
uitdrukking “nulgraad van de materie”, die gebruikt werd 
door De Conder? En was vooralsnog dat lijk van Morton niet 
even objectloos als immaterieel? Werd het niet de hoogste 
tijd om de Grote Chef eens te bellen in Taiwan?
Hij nam zich voor om, als hij dan ook eerst een lijst 
toetsinstructies zou moeten aanhoren, meteen op de nul te 
drukken voor de laatste Taiwanese grappen.

6. In een riant dakappartement met uitzicht op de stad 
aan de stroom

De bezoeker klopte op de deur. “Buiten! Of nee, binnen!” 
hoorde hij brullen, niet bepaald een vriendelijk welkomst
woord. Jean Prefab was blijkbaar niet al te best geluimd. 
Maar ja, wist Bert, zo was dat meestal wanneer hij in een 
scheppende fase zat. Hij duwde zachtjes de deur open en 
keek de kunstenaar, geheel in jeans gehuld, recht op de rug. 
Zijn blik speurde hoogstwaarschijnlijk naar het beetje blauw 
in het water van de Schelde.
“Who de fuck heeft u hier binnengelaten?” vroeg de 
kunstenaar sjagrijnig. “En dat om half 10 in de morgen.” 
“Euh, de intercom is kapot en de deur beneden stond open. 
De portier zei dat u thuis was. Van de documentalist mocht 
ik naar boven komen. De werkvrouw maakte geen bezwaar. 
En ook de klusjesman hier op de gang vond het goed.” 
“De klusjesman. Een man van het volk. Hij is O.K.”
Bert voelde de spanning afnemen, hij maakte zijn bovenste 
hemdsknoopje los.
“Whisky?” Prefab vroeg het niet zozeer, hij beval het bijna. 
“Met genoegen,” haastte Bert zich.
“Ik zie het zo,” zei Prefab, en hij maakte een even wijds 
armgebaar als God tijdens de Genesis. Bert hield er rekening 
mee dat dit het begin was van een gewijd exposé, dat 
misschien wel uren zou gaan duren. Maar hij voelde ook dat 
de kunstenaar onverwijld doorstootte naar de kern van de 
zaak toen hij zei: “Mensen vragen mij dikwijls of ik een 
romantisch kunstenaar ben. Ik weet het niet, ik kan daar niet 
op antwoorden. Ik geloof en ik heb hoop, die gevoelens bezit 
ik. Maar wat is geloof? Wat is hoop? Ik geloof in het 
onbestaande, in het nog niet bestaande. Want met een beetje 
geluk kan de kunst, de schoonheid, ons genezen van de 
wonden in ons hart, veroorzaakt door de oorlogen in ons 
hoofd.”
“Het nog niet bestaande,” knikte de toehoorder.
“Mijn kunst is teveel een beul geworden die bestaande 
executiebevelen uitvoert. Al die stukken die ik op 14-jarige 

leeftijd heb geschreven, ze komen mijn strot uit. Mijn kunst 
moet terug de positie van slachtoffer verwerven, beter nog, 
van lijfeigene. Ik moet weer kunnen doen met mezelf wat ik 
wil.”
Bert Wist dat Prefab op het punt stond een belangrijke 
onthulling te doen over zijn existentiële drijfveren. Een 
historisch moment, want de kunstenaar liet buitenstaanders 
in de regel niet in zijn keuken kijken.
“Daarom...,” zijn stem stokte, “daarom wil ik de vluchtlijnen 
vart mijn artistiek universum verleggen van mijn verleden 
naar mijn toekomst, van mijn plechtige communie naar mijn 
pré-pensioen. Het pré-pensioen: een symbolisch ijkpunt in 
het nog niet bestaande, waarvan ik de mythische dimensies 
nog moet blootleggen.”
Bert dacht terug aan zijn eigen plechtige communie, die was 
wel mythisch inderdaad, want toen wilde hij nog pastoor 
worden! Maar als hij aan zijn eigen pensioen dacht, zag hij 
niet dadelijk in wat daar zo mythisch aan was. Maar goed, 
Prefab wist waar hij mee bezig was, of liever, hij voorvoelde 
het, als een regelrechte visionair.
“Daarom gaan wij een theaterlaboratorium bouwen,” zei de 
denim-blauwe kunstenaar. “Maar bakkes dicht,” liet hij er 
bars op volgen, “ze moeten zelf maar uitzoeken waar ik mee 
bezig ben. Nooit godverdefuck heb ik hier een centiem 
subsidie gekregen. Ja nu, nu ik allang binnen ben!” 
“Geweldig plan! Wat is dat, een theaterlaboratorium?” 
“Een labyrint waarin ik, nee, niet meer als een spelend kind, 
maar als een tuinierende grijsaard tussen de mysteries van 
leven en dood sta te schoffelen. Een plek waar ik op zoek kan 
gaan naar mijzelf.”
“Geniaal idee, Jean,” kirde Bert, en in één beweging sloeg hij 
zijn nog onaangeraakte glas whisky achterover. Uit zijn 
achterzak toverde hij een verkreukeld pakje shag, want zijn 
nicotine-behoefte schreide plotseling ten hemel. “Welke 
taak had u mij toegedacht in het theaterlaboratorium? 
Amanuensis?”
“Nog een whisky!” commandeerde Prefab. “Ge zult ervan 
lusten!”

7. In het Stedelijk Instituut voor Laaggeprijsd Hedendaags 
Overschot

Kapitein Iglo zweefde zijn bureau binnen. Iedere ochtend 
liep hij door zijn museum naar boven, en iedere ochtend deed 
het hagelwitte interieur hem duizelen. Duizelen van geluk 
wel te verstaan! Hij waande zich keer op keer in het fata 
morgana van de hedendaagse kunst. Dat een menselijk 
wezen zoiets had weten te bedenken!
Hij keek in de spiegel. Wijsheid straalde hem tegemoet. De 
zetel wachtte op zijn zitvlak. Pom-pompom-pompom. 
Tokkel-de-tokkel-de-tok. Maar oei, een lichte droefheid 
overviel hem. Wat zou hij vandaag eens ondernemen? Even 
een telefoontje naar de educatieve dienst, misschien dat er 
daar iets rijpte. Pling pleng, toet toet. Godverdomme, ze 
nemen niet op. Dan Ria maar bellen. Geen groot licht, maar 
goed, het aankoopbudget stelde ook niks voor, dat was dus 
mooi met elkaar in evenwicht. En evenwichten, daar hield de 
Kapitein van.
“Ja, met Ria?”
“Kom even naar m’n bureau, Ria.”
Met een betraand gezicht kwam ze binnen. “Maar Ria toch, 
wat is er meisje? Ga eens rustig zitten. Zal ik eens een lekker 
kopje koffie voor je halen? Nee? Glaasje melk? Ook niet?” 
Ze begon te glimlachen, ging zitten en bedaarde enigszins. 
“Ik heb eens nagedacht,” zei hij, terwijl hij quasi-studieus 
door de nieuwe IKEA-catalogus bladerde. “Ik vind dat we 
niet kunnen achterblijven bij heersende ontwikkelingen. De 
tafel en de stoel in de kunst hebben we al gehad, een hot item 
eindjaren ’80. We zouden nu iets kunnen opzetten rond het 
wandmeubel, maar wat gaat ons dat kosten? Daarom dacht ik 
eerder aan het nachtkastje. Is dat wat, denk je? Of zie je meer 
in het kinderbedje? Rijk thema. Geborgenheid, angst, alles 
Zit erin. Ria?”
Op dat moment werd de deur van de kamer met een wild 
gebaar opengezwaaid en stoof Ilse binnen. “Als ik het niet 
dacht! De curatoren zijn aan het vergaderen, en ik ben weer 
niet uitgenodigd!”
Ria barstte opnieuw in snikken uit.
“Maar Ilse,” riep de Kapitein bijna smekend, “hoe vaak moet 
ik je nog uitleggen dat er, qua effectiviteit, niets gaat boven 
een tweegesprek? Ik wilde eerst even de mening van Ria 
weten om daarna des te beter toegerust naar die van jou te 
kunnen luisteren. We zijn met uiterst moeilijke problemen 
bezig! Neem alleen al zo’n lastige vraag als: wat gaan we 
binnenkort doen? Maar nu je hier toch bent: het is beter dat 
je blijft. Jazeker, dat is beter! Want als wij nu al willen weten 
wat eigenlijk alleen de toekomst ons kan leren, en dat willen 
wij, dan is een triootje wellicht geen overbodige luxe. Waar 
waren we ook al weer?”
“Bij het kinderbedje in de kunst,” zei Ria. 
“Wat is dat voor flauwekul,” riep Ilse uit. 
“Ja, misschien wel,” gaf de Kapitein toe. “Eigenlijk. Nu ja. 
Even denken. Wacht, ik bel Luc op.”
Terwijl hij vier vrouwenogen op zich gericht wist, twee boze 
en twee droevige, toetste hij een nummer in. “Hallo Luc, kom 
je even naar het bureau van de Kapitein? Ja, programmatie- 
vergadering. Breng de ideeënmap maar mee, hahaha.” 
“Waarom moet hij er nu ook al bij zijn?” protesteerde Ilse. 
“Daarnet had je het nog over een triootje!”
“Conceptuele omlijsting, natuurlijk!” zei de Kapitein. “En 
het gekke is, ik heb het gevoel dat er nog iemand ontbreekt.” 
Precies op dat moment werd er op de deur geklopt.
“Kijk eens aan, Johannes is er ook. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd,” zei Ilse cynisch.
“Zo is het maar net,” lachte de Kapitein. “Johan, we hadden 
het net over jou. Wat jij zou vinden van... van... euhm... 
euhm... een expositie rond euhm...”
Johan was dit soort ad hoe-vergaderingen kotsbeu en ging 
onmiddellijk in de aanval: “Misschien iets over Minder
waardige maar Representatieve Schilderkunst in Vlaanderen 

sinds 1987? We hoeven de werken maar uit het depot te 
halen.”
“Als ze daar nog zijn tenminste,” meesmuilde Ilse.
De Kapitein trok even een zuur gezicht. “Kom kom, niet zo 
pessimistisch jullie. We vormen één team, we moeten een 
opbouwend gesprek voeren. Negatieve kritiek is er al genoeg 
in de pers, als wij nu zelf ook nog zo beginnen... Ha, daar 
zullen we Luc hebben! Ga gauw zitten jongen.” Met een zo 
grote stapel boeken onder zijn arm, dat zelfs Ria er om moest 
grinniken, strompelde Luc binnen.
“Sinds wanneer mag een mens zich niet meer ernstig 
voorbereiden op een vergadering?” trachtte hij zich te 
rechtvaardigen.
“Je hebt gelijk,” viel de Kapitein hem bij, “dat gebeurt veel 
te weinig. Daarom Luc, zeg jij eens waarmee we de mensen 
weer in huis kunnen halen. Iets wat het geweldige succes dat 
we hadden met “De Zomer van de Fotografie ” kan evenaren 
en zo mogelijk nog overtreffen.”
“Ik dacht aan kruisverbanden. En hoe breng je die beter in 
beeld dan met een tentoonstelling die is opgevat als een 
kruiswoordpuzzel? Vul twee namen in en je vindt automatisch 
een derde. Het publiek is actief. Ik zorg voor de theoretische 
verantwoording. ”
“Geniaal!” riep de Kapitein, “en nog educatief ook! Wat 
zeggen jullie, jongens?”
Ilse kreeg een groen kleurtje, maar wist haar woede - of was 
het jaloezie? - goed te verbergen: “Niet slecht, qua idee”. Ria 
knikkebolde zigzaggend, en het was dan ook niet duidelijk of 
ze ja knikte of nee schudde. Alleen Johan pruttelde zichtbaar 
tegen, maar juist toen hij zijn keel had geschraapt om een fel 
weerwoord af te steken, eiste Jacqueline in de deuropening 
alle aandacht voor zich op. Ze trad binnen, nestelde zich op 
de stoelleuning van de Kapitein en stak onmiddellijk van wal 
over de nieuwe publiciteitscampagne. “De laatste SILHO- 
krant was een schot in de roos. Het aantal bezoekers dat er een 
heeft meegenomen...”
Op haar beurt werd zij onderbroken door de binnenstormende 
De Gruyter, de voorzitter van het bestuur: “Een 
stafvergadering waar ik niks van afweet, ik moest het horen 
van de telefoniste! Deze meeting is helemaal niet geboekt! 
Maar nu ik hier toch ben, zouden we er beter meteen werk van 
maken! Want wat lees ik in de krant vandaag? Dat ons 
dierbaar instituut verzuipt in een zee van interne en externe 
conflicten. Dat er binnenkort koppen zullen rollen als dat zo 
doorgaat. Staat er letterlijk. Zeg op, wie van jullie heeft er 
weer zitten kletsen?”
“Ik niet,” slikte Iglo, die de krant nog niet had ingekeken. 
“Nee, jij niet, natuurlijk, jij zou wel imbeciel zijn als jij bij de 
pers ging klikken dat jij zelf de grootste knoeier bent.” 
“Schuif toch gezellig bij. We zijn aan het programmeren,” 
trachtte Iglo hem te sussen. “Die probleempjes, daar hebben 
we het straks wel over.”
De Kapitein was bevriend met zowat alles en iedereen, 
behalve met De Gruyter. Maar hij voelde zich absoluut niet 
bij machte om de voorzitter de deur te wijzen.
“Als we nu eens iets deden rond een kunstenaar uit 
Antwerpen?” pakte Ria de draad weer op.
“Mmm, geen slecht idee,” vond Iglo, ““wie hebben we nog 
niet gehad?” .
Iedereen dook in zijn parate kennis.
“Guillaume Bijl!”
“Te duur!” riep De Gruyter. “Ik ga geen warenhuis afhuren 
om die meneer zijn ding te laten doen!”
“Iets met het depot misschien?”'
“De collectie!”
“Ja! Guillaume Bijl doet iets met de collectie!” klonk het 
ineens collectief. “Guillaume Bijl doet iets met de collectie!” 
De flessen Corsendonck werden bovengehaald. Kurken 
knalden tegen de luxaflex.
“Als ze maar niet denken dat ik met dat Paard van Troje aan 
de slag ga,” wilde Johan zeggen, maar nog voor hij protest 
kon aantekenen, kreeg hij al een glas in handen geduwd met 
de woorden: “Spoelen maar!”

8. Inspecteur Hamer heeft een onderhoud met Betty

Hamer keek aandachtig naar een rood potlood dat hij tussen 
zijn beide wijsvingers hield. Er was met goudverf iets 
opgedrukt, het leek wel een gebouw.
“Dus hoe laat ongeveer hebt u de zaak gesloten, mevrouw?” 
“Zeg maar Betty, inspecteur, dat doen de jongens allemaal. 
Nou ja, een uur of twee dacht ik.” Ze keek wel uit wat ze zei. 
Ze ging zo’n pief niet aan zijn neus hangen dat ze het niet zo 
nauw nam met het verplichte sluitingsuur.
“En er was op dat ogenblik niemand meer aanwezig?” 
“Euhm... even denken. Nou nee, niet echt. Geloof ik. Nee, 
er was niemand meer.”
“Zeker van?”
“Ja hoor.”
Opnieuw keek Hamer naar het potlood tussen zijn vingers, 
en nu pas zag hij dat het opgedrukte gebouw bestond uit een 
aantal letters: summmmMummmm, las hij.
“Zo dus, u beweert dat u helemaal niks verdachts hebt 
opgemerkt?” zei hij streng en ongelovig.
“Helemaal niks, inspecteur.”
“Dan heb ik verder niks meer te vragen. U kunt gaan.” .
Opgelucht verliet ze Hamers kantoor. Hè, vervelend dat ze 
moest liegen. Misschien moest ze hem maar zo gauw mogelijk 
telefoneren en hem inlichten? Waar zat de globetrotter ook 
al weer? Ze diepte een papiertje op uit haar handtas. Wooster 
Street 155, New York, 212/674.07.66. “Straks even stiekum 
bellen vanuit het SumMum.”

Betty was de deur nog niet uit, of Hamer hing al aan de 
telefoon.
“Nagel? Ik heb net de serveerster van de SumMumbar over 
de vloer gehad. Ja, Betty, precies. Luister, die meid verbergt 
iets voor ons. Hou haar in de gaten, ja?”

Linda Warmoes
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

NIEUW IN BRUSSEL. Het zijn moeilijke tijden voor de kunsthandel, 
toch broeit er nog wat. In Brussel bijvoorbeeld. Galerie Christine en 
Isy Brachot presenteert sinds september nog uitsluitend werk van 
Panamarenko. In januari start een tweede luik met de voorstelling van 
“Moteur électrique homopole et moteur élastique caoutchouc pour 
Pepto Bismo ou ‘Japanese Flying Pack’”. Voor Isy Brachot staat het 
buiten kijf dat Panamarenko momenteel de boeiendste levende 
Belgische kunstenaar is. Hij kan dus vrijelijkbeschikken over de twee 
verdiepingen van de galerie in dé Villa Hermosastraat 8,1000 Brussel 
(02/511.05.25). Voor het óverige beperkt Brachot zich tot expertises 
aangaande het werk van James Ensor, Paul Delvaux en René Magritte. 
AlaiirNoirhomme voorheen actief bij Isy Brachot en Jater een tijdje ' 
geassocieerd met Xavier Hufkens opende in het najaar Galerie Velge 
& Noirhomme met een selectie van het werk van kunstenaars als 
Andreas Schön en Peter Halley. Een eerste solotentoonstelling 
betreft recent werk van Art & Language onder de titel “Backgrounds, 
foregrounds and portraits” van 23 januari tot 2 maart in de 
Regentschapsstraat 17,1000 Brussel (02/512.50.10).
Na presentaties van onder meer Elke Krystufek heeft Galerie 
Drantmann sinds september definitief zijn deuren geopend in de 
Kerstenmannekensstraat 1 in hartje Brussel. Er was inmiddels al 
boeiend werk te zien van Collier Schorr en Ken Lum.
Galerie Mot & Van den Boogaard verhuist van de Rogierlaan in 
Schaarbeek naar de Dansaertstraat 46,1000 Brussel (02/514.10.10). 
Ter inhuldiging organiseert men in een twintigtal appartementen het 
wijkproject “Entre-deux ”, waarvóór Dominique Gonzalez-Foerster,, 
Douglas Gordön, Pierre Huy ghe,en Renée Kool uitgenodigd worden. 
Aan hen om het thema “uitwisseling” met kleine ingrepen in de 
private woonomgeving te realiseren. Het project wordt ‘s avonds op 
6 februari in café ‘t Kapiteintje, St.-Katelijnestraat 30, voorgesteld 
met commentaar van dé kunstenaars en kunstcriticus Mark Kremer. 
Toegang tot de projecten kri jgt men enkel na instemming van de 
bewoners.
Moritz Küng heeft zijn appartementsinitiatief APP.BXL buiten de 
muren uitgebreid met “Lobby”, lezingen dié in andere private 
locaties plaatsvinden. De organisator freewheelt tussen de logge 
structuur van een instituut en de zakelijke beperkingen van een 
galerie en biedt zijn sprekers een informeel kader aan. “Lobby ” 
omvatte reeds een uiteenzetting van Christoph Finkover zijn Biënnale- 
project, een voordracht van dichter Hi larius Hofstede eneen projectie- 
avond door David Lamelas. Het programma voor de nabije toekomst: 
een kennismaking met het Nederlandse tijdschrift “Nox”, grafisch 
vormgevers Armand Mevis en Linda van Deursen en super 8 films 
van de Nederlander Henri Jacobs, eerder bekend voor zijn schilderijen. 
Reservaties en inlichtingen bij APP.BXL, Fontainasplein 22, 
1000 Brussel (02/502.87.93) alwaar men, na afspraak, nog tot 10 maart 
“Brussels, second movement, first part” van Christoph Fink kan 
bezoeken.
L’Observatoire-Galerie is een samenwerkingsverband van 
afgestudeerden, dat sinds april vorig jaar continu tentoonstellingen 
programmeert in een door Henry Van de Velde in 1933 ontworpen 
huis. Een jong initiatief met weinig middelen dat onbekende 
kunstenaars uit allerlei landen uitnodigt. Zo bijvoorbeeld Emma 
Rushton en Derek Tyman van 13 januari totl7, februari. Het adres is 
Dieweg 292, 1180 Brussel (02/372.05.38) en steunende leden zijn 
welkom.

NAME. Haar oorspronkelijke naam doet er eigenlijk weinig toe, 
maarin een vorig leven heette zij Quilettede Goulard, bedrijfs voerster 
van Hygiène de Beauté, een ideëel cosmeticabedrijf waarvan een 
synesthetische publiciteit met nummer 52 van “De 'Witte Raaf" werd 
meegestuurd. Begaan met de simultane ontplooiing van praktijk én 
reflectie, wendt ze objecten én strategieën aan die uitblinken in 
kunstmatige puurheid. Liever dan bijvoorbeeld handgeschreven 
brieven te verzenden, faxt ze getypte boodschappen meteen soms erg 
cryptische inslag. Voorbije zomer in Venetië nam ze voor "Onder 
Anderen” haar toevlucht tot de hoogst denkbare grootste gemene 
deler: Name. In de kloostertuinen van San Francesco della Vigna te 
Venetië werden onder meer de curatoren en een kunstcritica middels 
menigvuldige naamplaatjes bij haar handelingen betrokken. Disparate 
elementen wezen op abstracten van verfrissing en energie: bekers 
rijk gevuld met vruchtenbeelden, kruiken die hun vloeistof in het 
groevennetwerk van de tegelvloer uitstortten, een elektrische leiding 
die op een connectie wachtte of werkloos achterbleef. Als entiteit wil

Name interfereren en - zoals het een fluïdum past - vaste vormen 
ontwijken. Momenteel huistName met de vriendelijke medewerking 
van een galerie in een achterpand aan de Museumstraat 15 A te 
2000 Antwerpen (tel/fax: 02/248.24.82). Giften ter ondersteuning 
van haar acties zijn welkom, evenals bezoekers na afspraak.

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 
ANTWERPEN. Waarnemend hoofdconservator Erik Vandamme 
stelde samen met enkele collega’ s een vijfjarenplan voor, waarvan de 
zakelijke en soms grappige teneur het tot voor kort beschamende 
verleden resoluut wil doen vergeten. Vandamme zelf wil in 
samenspraak met de wetenschappelijke staf enkel een coördinerende 
functie vervullen waarbij hij benadrukt dat dit museum de voorbije 
maanden niet werkloos bleef noch hunkerend uitkeek naar de 
benoeming van een nieuwe hoofdconservator. De dure, bedenkelijke 
uitbreiding naar het tegenover gelegen Hippodroomcomplex werd 
door de nieuwe ploeg van de hand gewezen. Blijkt nu dat men in eigen 
huis, net na de trappenhal op het gelijkvloers voldoende ruimte voor 
tij delij ke tentoonstellingen kan creëren onder meer door de driedelige 
d warszaal en de grote benedenzalen partieel in te schakelen. Bovendien 
blijkt de momenteel nutteloze “bomvrije ruimte”onder de Rubens- en 
Van Dijckzaal eveneens relatief makkelijk tentoonstellingsfahig te 
maken.
Het tentoonstellingsbeleid wordt herleid tot twee presentaties per 
jaar, uitgaand van een centraal thema. Men wil daarbij elk eng 
geformuleerd kunsthistorisch vertoog vermijden. Eind 1996 wordt 
zo bijvoorbeeld het Belgisch en Europees naturalisme rónd de 
eeuwwisseling aangepakt en wordt de ikoonkunst onder dé loep 
genomen. In 1997 volgt een onderzoeknaar culturelémigratie aan de 
hand van de reizen van de Poolse prins Ladislas in 1624. In “Trance 
dance” zoemt men in op culturele overeenkomsten, gespreid over 
verre afstanden in tijd en ruimte, met als centraal motief een dans 
afgebeeld op een 15de-eeuwse afbeelding van een schuttersfeest. De 
verhouding tussen centrum en periferie in het culturele bedrijf wordt 
uitgespeeld in 1998 met een geschiedenis van de St.-Lucasgilde en de 
Academie, naast een tweede tentoonstelling over het aandeel van 
vrouwelijke kunstenaressen sinds de 15de eeuw. De kunst van 
Antoon Van Dijckkrijgt400jaar nadiensgeboorte een vraagstélling 
cadeau omtrent de rol en de functie van geweld in de kunst tot heden. 
En het volgende millennium wordt ingeluid met “Atlantis", een 
onderzoek naar de rol van de Zuidelijke Nederlanden als kolonisator 
van de eilanden in de Atlantische Oceaan.
In afwachting werd de ophanging in de bovenzalen herschikt waarbij 
tevens het klassieke chronologisch circuit per zaal een thematische 
ontwikkeling meekreeg. Aan een oplossing voor het terminaal 
verouderd ophangsysteem op het gelijkvloers zou gewerkt worden. 
Noteren we tenslotte een aantal waanzinnig mooie aankopen, tegen 
spotprijzen verworven: “Madonna met kind" in originele 
gehandtekende lijst van de Vlaamse Primitief Petrus Christus, een 
andere madonna ten voeten uit van de School vat) Dirk Bouts, voorts 
een meesterlijk dramatische “Vlucht van Loth en zijn dochters uit het 
brandende Sodom” van Joachim Patinier en een tot zelfrelativering 
oproepende “Nar”, circa 1600 gedateerd.
Onder het ancien régime zijn in het Antwerpse Koninklijk veel tijd 
en mogelijkheden verloren; er wordt nu eindelijk eeni zinvol verhaal 
voorgesteld. ■

CULTUUR + ECONOMIE. Besteld door voormalig minister van 
cultuur Hugo Weckx, stelde professor Guido De Brabander van het 
Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek van de 
UFSIA onlangs de studie “De economische impacten van cultuur en 
van het cultureel subsidiëringsbeleid” voor. Dit onderzoek beperkt 
zich tot de professionele podiumkunsten,, de federaties voor 
amateuristische muziekbeoefening (fanfares en zo) en drie 
gevallenstudies waaronder één cultureel centrum (De Warande) en 
twee musea (het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen en het Muhka) .Deconclusiesvandittotl994 afgebakend 
onderzoek kunnen tot nadenken stemmen over de financiële transacties 
en de resultaten ervan voor de culturele sector, de overheid en de 
bedrijfswereld. Een eerste vaststelling betreft het gebrek aan 
betrouwbare statistieken zowel over de verenigingen als het publiek. 
Een enquête werd uitgevoerd waarin het publiek onder meer gevraagd 
werd welke uitgaven het direct (ticket, catalogus...) en indirect 
(babysit, verplaatsing, horeca...) verricht bij deelname aan een 
culturele activiteit. Bij de instellingen werd nagetrokken welke 
inkomsten (subsidies, sponsoring, inkomsten vanwege het publiek... ) 
en uitgaven ze realiseerden. Op een rijtje geplaatst geven deze cijfers 
in verhouding tot de gerealiseerde omzet, in dalende lijn volgende 

percentages van overheidssteun: van 70% voor het Muhka (op 
81 miljoen Bfr.), 64% voor de sector podiumkunsten (op 
4.731 miljoen Bfr.), 62% voor het KMSKA (op 224 miljoen Bfr.), 
56% voor De Warande (op 181 miljoen Bfr.) tot tenslotte slechts 4% 
voor de muziekfederaties (op 1.169 miljoen Bfr.). Het aandeel van 
sponsoring op de omzet is marginaal met bijvoorbeeld amper 2,5% 
voor het Muhka, 3% voor de podiumkunsten en 0,7% voor het 
KMSKA, De directe en indirecte tewerkstelling wórdt respectievelijk 
geschat op 54 (via het Muhka), 3.729 (voor de podiumkunsten) en 
166 banen (in en rondom het Koninklijk). Het geënquêteerde publiek 
bleek vooral hooggeschoold te zijn, maar niet economisch elitair. 
Uitgaand van de bezoekersaantallen legt de overheid 5.000 Bfr. toe 
per verkochtticketin de Vlaamse Opera, 1.800 Bfr. bij dans, 1.300 Bfr. 
bij teksttheater, 1.350 Bfr. in het KMSKA en 1.900 Bfr. in het 
Muhka.
V oei je je de korting te rijk? Via de sociale lasten op werknemerslonen 
en BTW geheven op alle directe en indirecte diensten en investeringen 
recupereert vooral de centrale overheid 60% van haar investeringen 
uit de podiumkunsten, 62% uit het KMSKA, 68% uit het Muhka, 
82% uit de Warande en liefst 700% uit de muziekfederaties van 
amateurs! Met deze resultaten op zak en bijkomende studies in het 
verschiet beschikt de Vlaamse Minister van Cultuur misschien 
eindelijk over de argumenten om binnen de regering meer armslag te 
verwerven. Wellicht eén onderneming van lange adem.
Toevallig publiceerde de Stichting voor Kunstpromotie in een synopsis 
over sponsoring een bedrag dat in schril contrast lijkt te staan met de 
bevindingen van voornoemde studie van professor De Brabander. 
Via een beperkte enquête van de Stichting bij een aantal bedrijven 
wórdt de lezer het magisch bedrag van 2,7 miljard Bfr. sponsorgeld 
voorgeschoteld: een derde van de cultuurbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. Eén telefoongesprek met auteur Luc Delrue leert 
echter dat men de termen ‘sponsoring’ en ‘cultuur’ ruim moet 
interpreteren. Naast de traditionele cultuursector van musea, culturele 
cehtraenkunstencentrafigurerenookmegamanifestatieszoals “Night 
of the proms”, “Ikwas20in '45 "popconcerten en privé-initiatieven, 
die doorbedrij venin eigen handen gehouden worden. Voegen we aan 
deze lijst ook de kunstcollecties uit de banken- en bedrijfssector toe, 
waarvan slechts sporadisch wat in de openbaarheid treedt...
Hoe dan ook, zowel de culturele sector als de overheid kunnen zich 
niet veroorloven om ontwikkelingen als deze uit het oog te verhezen, 
al was het maar om aandacht te blijven vragen voor de specifieke 
doelstellingen van de kunstsector. Harde cijfers en concrete studies 
.moeten in het licht van deze inhoudelijke en ideologiche discussies 
niet als een bedreiging, maar als welgekomen studiemateriaal gezien 
worden. (E.W.)

Wissels

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. Dirk Snauwaert heeft met 
ingang van dit jaar zijn functie verlaten als curator bij de Vereniging 
voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. Hij volgtHelmutDraxleropinhetKunstvereinvanMünchen. 
Zijn post wordt voorlopig niet ingevuld.

ROTTERDAM. Sinds de oprichting van Witte de With heeft Chris 
Dercon in vijfjaar tijd de impact van dit centrum voor hedendaagse 
kunst geconsolideerd met een uitgebalanceerde presentatie van 
retrospectieven, solo-presentaties, thematentoonstellingen en 
projecten van gastconservatoren. Lezingen, discussies, catalogi en 
Cahiers vervolledigen het plaatje. Na de aanstelling van Dercon tot 
hoofdconservator van het Muséum Boymans-van Beuningen werd 
de dertigjarige Spanjaard Bartomeu Mari als directeur van Witte de 
With binnengehaald. Mari was tot 1993 als curator verbonden aan de 
Fondation pour l’Architecture in Brussel en vervolgens aan het 
IVAM-Centrum in Valencia. Naast architectuurtentoonstellingen 
over onder meer Raoul Hausmann, Bernard Tschumi en Nigel Coates 
realiseerde hij tentoonstellingen met onder meer Judith Barry, Matt 
Mullican, Peter Downsbrough, Lawrence Weiner, Dan Graham en 
over Marcel Broodthaers. Zijn programmatie in Witte de With vat 
aan in maart met een presentatie van het werk van vier kunstenaars 
afkomstig uit Spanje, België, Nederland en Israël.
De intrede van Chris Dercon in Boymans-van Beuningen valt samen 
met een volgende bouwfase van het museum. De collectie prenten en 
tekeningen krijgt een eigen vleugel met drie verdiepingen langs de 
Westersingel, waar tevens kantoren gevestigd worden. Nog meer 
transformaties staan op. stapel zoals de heropening van de

Dianne Hagen

18 januari 1996 tot 29 februari 1996

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 8, 1050 Brussel 
tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42

Open van dinsdag tot zaterdag van 12 tot 18 uur
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Mars - Avri Karl Blossfeldt
20 photographies

Michel François
2 sculptures

Janvier • Févr Bernard Gaube 
Andréas Gursky 
Winston Link 
Matthew Mac Caslin 
Duane Michals 
Eadweard Muybridge 
Edward Weston 
Weegee
Garry Winogrand

■ Jean-Marie Bijtebier 
Hiroshi Sugimoto
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PROVINCIAAL MUSEUM HASSELT
12 februari - 31 maart 1996

I

PATRICK
VAN CAECKENBERGH

■

h
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Het leven zelf.
Deel I, deel II en deel III.
Een voorlopige samenvatting.
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LEZINGEN IN HET KADER VAN DE TENTOONSTELLING
Clem Neutjens dinsdag 20 februari 1996, 20u 
Lieven De Cauter dinsdag 26 maart 1996 20u

PROVINCIAAL MUSEUM HASSELT
Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, tel.: + 32 11 21 02 66
Open : dinsdag - zaterdag lOu - 17u, zondag 14u - 17u.
Gesloten op maandag en feestdagen - toegangsprijs : 100,- B. fr.

ORGANISATIE
Het Provinciaal Museum met gastcurator Ronald Van de Sompel
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oorspronkelijke ingang en de ruimten in het torengebouw, naast 
'hoogstwaarschijnlijk de sanering van de huidige inkompartij met de 
tot kamerscherm verworden sculptuur van Richard Serra,. de 
binnenpleinen, de cafetaria, enzovoort. Uitkijken dus hoe het 
museumparcours gereactiveerd wordt in dit onoverzichtelijke museum 
met zijn uitdagend rijke collecties aan toegepaste, oude en hedendaagse 
kunst.

GRONINGER MUSEUM. Frans Haks heeft voortijdig zijn functie 
als directeur van het nieuwe museum neergelegd, maar blijft in de 
toekomst actief als raadgever voor de raad van beheer. De uitgebreide 
museumwerking ging naar verluidt zijn krachten te boven. Opvolger 
vanaf 1 april wordt Reyn van der Lugt, sinds 1990doorhetMinisterie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangesteld als directeur 
Culturele Betrekkingen voor Noord-Amerika in New York. In de 
jaren ’80 werkzaam bij de Rotterdamse Kunststichting organiseerde 
hij er diverse multidisciplinaire manifestaties en de architectuur- 
festivals.

STUC. Dit kunstencentrum voor theater, dans, film en video in 
Leuven heeft sinds 1 oktober de artistieke leiding van Dirk De Witen 
MarkDeputterovergedragenaanBarbaraVan Lindt (podiumkunsten), 
Rony Vissers (media en muziek) en voormalig hoofdredacteur van 
“Andere Sinema” Herman Asselberghs (dramaturgie). Het zakelijk 
bestuur wordt waargenomen door Ilse Scheers en Carl Meeusen 
verzorgt de dagelijkse leiding en coördineert het belangrijke en 
langverwachte verbouwingsdossier voor de nieuwe vestiging in het 
Arenberggebouw aan de Naamsestraat. De Katholieke Universiteit 
van Leuven stelt als eigenaar het pand ter beschikking en ook het 
stadsbestuur en de nieuwe provincie Vlaams-Brabant stemmen 
principieel toe. Voor de medefinanciering moet men nog wachten op 
de toezegging van de Vlaamse Gemeenschap. (E.W.)

Plastische kunsten

MARC SCHEPERS. De term Foundfootage film verwijst naar het 
hergebruik van bestaande filmstroken uit uiteenlopende films, 
documentaires, nieuwsberichten enzovoort. Het doorgaans erg 
verschillende beeldmateriaal voert de kijker voorbij de fictie van de 
samenstellende delen. Men treedt in hyperfictie, waarin sfeerbeelden, 
types en verschuivingen de belangstelling opeisen en de 
oorspronkelijke context naar de achtergrond dwingen. Mare Schepers 
past een vergelijkbare collagemethode toe met oud fotomateriaal uit 
tijdschriften. In de serie “Liebe ” combineert hij telkens twee prenten 
tot dit thema. Uit welke context deze gehaald en verknipt werden, 
ontgaat de kijker. Men krijgt een beeld voorgeschoteld waarbij de 
blik van de ene prent naar de andere heen en weer glijdt via een motief 
dat beide over de scheidende naad heen verbindt.
Zowel in de horizontale als in de vertikale opeenvolging van meerdere 
fotografisch gereproduceerde prenten wordt een narratieve structuur 
opgebouwd. In “i.p.v. ” gebruikt Schepers onder meer door zijn 
vader genomen familiefoto’s uit zijn jeugd, gecombineerd met 
landschapsfragmenten voor de juiste toon en met theoretische 
tekstfragmenten.
Van 18 januari tot 25 februari in het kunstenaarsinitiatief 
Ruimte Morguen, Waalse Kaai 21-22, 2000 Antwerpen (03/ 
248.08.45).

MARIA SEREBRIAKOVA. In de Kunsthalle Lophem heeft Maria 
Serebriakova, vertrekkend vanuit een stapel oude postkaarten, een 
tentoonstelling uitgebouwd rond het thema ruimte en de stolling 
ervan door een object en/of handeling tot een identificeerbaar 
beeld... tot op zekere hoogte. De postkaarten in zwart-wit tonen 
consequent bebouwing, gaande van volkse woonwijken, 
hoekgebouwen, vakantiepaviljoens, sport- en toerisme-infrastructuur. 
Weinig ophefmakend, maar niettemin een persoonlijke getuigenis 
van wie ooit deze plaatjes gekocht heeft en als boodschap naar een 
kennis stuurde of als herinnering koesterde; Deze standvastige 
prentkaarten staan open voor een verhaal, ook al werden ze handig 
gefotografeerd door een professional. Men vindt ze hier terug, in een 
hóóp herfstbladeren tegen de muur, tussen een opeengestapeld 
raamwerk van lichte balken en glas, minimaal gepresenteerd. Een 
volgend dramatisch beeld fungeert als draaischijf in deze 
tentoonstelling: een gipsen bol bevindt zich op een hóek van een 
liggende planken huisgevel. De bezoeker blijft in het ongewisse of 
deze fragiele gevel met een luide knal door de bol omgehaald werd, 
dan wel of de bol er net onderuit geglipt is. Tussen een portiek van 
twee staken die elk een stoel hoog boven de begaanbare grond tillen, 
nadert men een fotografisch uitvergrote postkaart van een volksbuurt. 
Een trompe l'æil-ingreep met bijgeschilderde staken heft een 
huizenblok uit de diepte van de foto op. Een merkwaardig fragiele 

vertelling, waarin nog menige andere onderlinge verwijzing schuilt, 
meesterlijk opgebouwd met een hoopje rommel.
Dit alles - zonder ironie: een ‘negatief van een kerstkribbe - voltrekt 
zich in een voormalige schuur aan de rand van een rijksweg met 
kenmerkende lintbebouwing; stel je voor. Vanaf dit jaar stelt 
Kunsthalle Lophem kunstenaars incubatieplaatsen ter beschikking in 
de onmiddellijke omgeving en in Brugge. Het zijn plaatsen zonder 
kunstgeheugen waar een mogelijke tentoonstelling haar voorspel 
krijgt en die eenmaal per week voor het publiek toegankelijk zullen 
zijn. Deelnemers wordenondermeerFabriceHybert,Claire Roudenko 
Bertin, Patrick Van Caeckenbergh, Mario Airo. De tentoonstelling 
van Maria Serebriakova wordt hoogstwaarschijnlijk tot na 2 februari 
verlengd in de Kunsthalle Lophem, Torhoutsesteenweg 52A, 
8210 Loppem (050/84.02.63). .
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Maria Serebriakova

HET AMERIKAANS PERSPECTIEF.Methetinl930opgerichte 
Whitney Museum of American Art wilde mecenas Gertrud V anderbilt 
Whitney aan Amerikaanse kunstenaars dê gelegenheid bieden hun 
werk te tonen in een tijd waarin de Europese en vooral Parijse kunst 
het mooie weer uitmaakte. Zoals bekend sloeg deze stemming 
geleidelijk aan behoorlijk om, met in het heetst van de strijd bijna 
protectionistische reacties vanEuropatotgevolg. Ondertussen verwerd 
het Whitney tot een respektabel instituut, de kenmerkende 
ouderdomsverschijnselen incluis. Ondanks de culturele smeltkroes 
en aantrekkingspool New York, dringt de vraag zich op of 
“Amerikaans” nog als een hanteerbaar uitgangspunt in de omgang 
met kunst kan gelden.
De directie van het Whitney nodigde hoe dan ook drie Europese 
gastconservators, Rudi Fuchs, Jean-Christophe Ammann (Museum 
für Moderne Kunst, Frankfurt) en Nicholas Serota (Tate Gallery, 
London) uit om hun visie op de collectie tentoon te spreiden. Na de 
presentatie in New York toont Fuchs zijn selectie uit het Whitney in 
het Amsterdamse Stedelijk Museum. In tegenstelling tot het welig 
tierende verschijnsel “meesterwerken uit de collectie van... "schotelt 
Fuchs zijn publiek arbeidsintensieve vertellingen voor. Vertrekkend 
vanuit een motief, een inspiratiebron, een behandeling aanwezig in 
het beeld werden werken uit het Whitney en het Stedelijk, van 
Amerikaanse en Europese kunstenaars, oud en nieuw, zaalsgewijs 
samengebracht. Geen kunsthistorische of conceptueel gelijkgezinde 
groepen worden zo gepresenteerd, wel voorwaardelijke amalgamen 
met sobere tekstborden toegelicht.
Tot28 januariis “ Het Amerikaans perspectief" metheel'Natonbeksnd 
werk van onder meer John Sloan, Milton Avery, Thomas Hart Benton 
en natuurlijk Edward Hopper, Clyfford Still, Elsworth Kelly, enzovoort 
minstens een ruim bezoek waard. Voorts tot 18 februari “Metz & Co 
- de creatieve jaren ” een overzicht van gebruiksvoorwerpen ontworpen 
voor dit warenhuis door onder meer Gerrit Rietveld, Sonia Delaunay, 
Bart van der Leek en een schilderijenretrospectief van Constant tot 
21 januari. Het adres: Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). (E.W.)

Architectuur

LUCIEN ENGELS. Van timing gesproken. Vorig jaar publiceerde 
Mil De Kooning een boek over het werk van architect Lucien Engels 
en naar aanleiding van deze publikatie loopt momenteel in deSingel 
een tentoonstelling Over diens tot de verbeelding sprekende werk, dat 
meermaals de banaliteit van het Belgische architectuurlandschap uit

Plastische kunsten kort

■ Jeu de Paume, Place de la Concorde 1, 75008 Paris (01/ 
47.03.12.50): “Sam Francis, les années Parisiennes 1950-1961 ”: 
tot 18 februari.
■ Musée d’ Art Moderne de la Ville de Paris, Avenue du Président- 
Wilson 1 1,75116 Paris (01/53.67.40.00): “Passionsprivées” het 
hele museum vol met werken uit privé-collecties: tot 24 maart.
• Centre Georges Pompidou, 75191 Paris cedex 04 (01/ 
42.77.12.33): “Maria Lassnig, dessins, aquarelles 1945-1995”: tot 
19 februari.
• American Center, mede Bercy 51,75592Paris(01/44.73.77.77): 
“Worlds envisioned: Alighiero e Boetti and Frédéric Bruly 
Bouabré ”: tot 28 januari.
• Palais Rohan/Galerie Robert Heitz, Place du Château 2,67000 
Strasbourg (88.52.50.00): “Plus lourd à l’intérieur” van Fabrice 
Hybert: tôt 28 januari.
■ Le Creux de l'Enfer, Vallée des Usines, 63300 Thiers 
(73.80.26.56): “Exposition/méthode n°10: d’après le catalogue” 
van Claude Rutault: tôt 4 februari.
■ Musée d'Art Moderne, La Terrasse, 42000 St.-Etienne 
(77.79.52.52): Dmitrij Prigow retrospectieve: van 26 januari tot 
17 maart; “La collection de la Caisse des Dépôts et Consignations ” 
met werk van ondermeer Absalon,Bustamente, Frize: tôt 25 februari. 
■ Sprenger Museum, Kurt-Schwittersplatz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): “Sex & crime, von dem yerhaltissen der 
Menschen ” met werk van onder meer Jenny Holzer, Kiki Smith, 
John Baldessari: van 18 februari tot 12 mei.
■ Kunstverein Hannover, Sophienstrasse 2, 30159 Hannover 
(0511/32.45.94) en in de Orangerie: een omvangrijke presentatie 
van schilderijen, sculpturen en fotografie van Giinther Förg: tot 
25 februari.
■ Kunsthalle in Emden, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden 
(021/209.95): tekeningen van Ernst Ludwig Kirchner tot 25 februari. 
■ Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich-Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn (0228/91.71.201): “By the light of the crescent moon, 
the Occident and the Turkish Orient” over de invloed van de 
Ottomaanse cultuur van de 15de tot de 19de eeuw op Europa: tot 
17 maart.
■ Schim Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt am Main (069/ 
29.98.82-11): de collectie Duitse historische expressionisten van 
confectiefabrikant Ahlers: tot 18 februari.
• Portikus, Schone Aussicht 2, 60311 Frankfurt am Main (069/ 
605.008.30): “Models" met het gelijknamige werk uit het 
Van Abbemuseum en de in Venetië getoonde Magdalena-serie van 
Mariene Dumas; tot 28 januari.
■ Messe Frankfurt, Ludwig-Erhald-Anlage 1,60327 Frankfurt 
am Main (069/75.75.66.94): “Art Frankfurt” kunstbeurs: 14 tot 
18 maart.
■ Neue Nationalgalerie, Potsdamer Sti-asse50, 10785 Berlin: 
"The wonderful world that almost was” retrospectieve van het 
werk van Paul Thek (1933-1988): tot 18 februari.
■ Kunstmuseum Winterthur, Museumstrasse 52, Winterthur (052/ 
267.51.62): “Neun Raurne - einige Fenster" inhuldiging van een 
tijdelijke uitbreiding naar ontwerp van Büro Gigon & Guyer met 
een presentatie van de collectie surrealisme en abstracten tot nu: tot 
14 april.
■ Museum für Gegenwartskunst, St. Alban-Rheinweg 60,4010 
Basel (061/272.81.83): Robert Gober: tot 28 april.
■ Muséedes Beaux-Arts,PalaisdeRumine.PlacedelaRiponne 6, 
lOOO Lausanné (021/312'83.32): "From London, Francis Bacon, 
Lucian Freud, LeonKossoff, Frank Auerbach, Michael Andrews, 
Ronald B. Kitaj": tot 4 februari.
■ Royal Academy of Arts, Piccadilly, London W1V 0DS (071/ 
494.56.15): “David Hockney, works on paper 1959-1995": tot 
25 januari.

de jaren ’50 wist te overstijgen. Uitgerekend op het moment dat dit 
oeuvre eindelijk de aandacht krijgt die het verdient, wordt Engels’ 
meesterwerk, het Home Emile Vandervelde II te Oostduinkerke 
(1954) met de grond gelijkgemaakt. De eigenaar, dé Federatie van 
Socialistische Mutualiteiten van Brabant, had blijkbaar geen oor naar 
de argumenten die tal van personalia uit de artistieke en politieke 
wereld op initiatief van Prof. Dr. Charles Vermeersch ten gunste van 
het behoud vanhet gebouw en zijn kunstwerken hadden geformuleerd. 
De Socialistische beweging begaat daarmee haar tweede historische 
blunder van formaat. Dertig jaar na de vernietiging van Victor 
Horta’s Volkshuis, sloopt de Socialistische beweging niet alleen een 
schitterend bouwwerk, dat er in slaagde modernistische een voud met
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ISA GENZKEN 
JEF GEYS

JUNI-JULI 96

APRIL-MEI 96

SEPT - NOV 96

NOV 95-JAN 96

ROBERT GROSVENOR 
PETER JOSEPH 
BRANDT JUNCEAU 
DONALD JUDD 
LOUISE LAWLER 
KEN LUM
ROBERT MANGOLD 
THOMAS STRUTH 
RICHARD TUTTLE 
MICHAEL VENEZIA 
JEFF WALL 
IAN WALLACE

FEB-APRIL 96

RUE DU CANAL 13 
1000 BRUXELLES 
VAARTSTRAAT 13 
1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 
TEL 02/219.14.22
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KAAITHEATER KAAITHEATER

DAj'Jj DA//5D//3
Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas, de 

Amerikaanse choreografe Meg Stuart en 
haar groep Damaged Goods en de Frans- 

Duitse kunstenaars Wanda Golonka & VA 

Wölfl en hun ensemble Neuer Tanz brengen 

7 keer radicaal en fascinerend danstheater.

Van 24 januari tot 16 maart, in het 

Lunatheater en de Kaaitheater-Studio’s.

IiDEEE/ZAlAM/li/EIL 
/A DE Ir0E/ELDE/

van Bernard-Marie Koltès, vertaling Patricia 

de Martelaere, regie Peter van Kraaij, met 
Frieda Pittoors en Wim van der Grijn.

Scènebeeld: Bart Van Overberghe. 

Klankdécor: Peter Vermeersch en Louis Colan. 
Kostuums: Ami Weckx. Produktie: Kaaitheater.

17-20, 23-27 jan, 20u30, Kaaitheater-Studio's, 

O.L.Vrouw van Vaakstraat 81,1000 Brussel. 
Entrepot: nagesprek met Peter van Kraaij op 

18 jan; Anna Luyten, Over de draagkracht 

van het verlangen, 25 jan, 19u30.

De Morgen uaromenn Knack De Morgen Ml © Knack
PARINERSIN CULTUUR

FRANKFURT
Admission
Day Ticket DM 20.00
Students DM 13.00
5-Day Ticket DM 40.00

Opening Hours
March 14-18,1996
Thurs-Sun 11a.m.-8p.m.
Mon . 11 am. -6 p.m.

Visitor Academy
With guided tours, 
lectures and 
discussions with artists

W a r e g e m

ART BOX
Information
Telephone
(069) 7575-6664
Fax
(069) 7575-6674

Curated Exhibition
"The Social Eye" 
Where artistic photo
graphy refers to society 
Halil

Catalogue
Concurrent with Publicationdate
Art Frankfurt March 1996
Prospect 96 Box Office price DM 20.00
Photography in Mail Order price DM 35.00
Contemporary Art (incl. postage.and packing,
International exhibition payment by crossed check)
in the Frankfurter Orderfrom:
Kunstverein and the Messe Frankfurt
Schirn Kunsthalle Service GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt 
Germany

TENTOONSTELLING

Mario Callens
Gianni Guidi
Marco Pellizzola

Van 12 januari tot en met 19 februari 1996.

Ma, Do, Vr, Za van 14 tot 19 uur, Zo van 11 tot 19 uur.

ART BOX)

ART Frankfurt
The fair that keeps to the 
subject of art

March 14-18, 1996 ■ Messe 
Frankfurt

- Afrit. 5 - Waregem

ART BOX - 17 - 8790 Waregem Belgium _

tel: 056/60 10 42 - fax: 056/61 46 89

N,382-

KORTRIJK



sculpturale exaltatie in evenwicht te houden, maar ook één van haar 
meest poëtische symbolen. Het kindervakantiehuis Home Emile 
V andervelde II belichaamde immers in vele opzichten de sprankelende 
utopie van de jonge, naoorlogse sociaal-democratische verzorgings
staat. De tentoonstelling “Lucien Engels ” loopt nog tot 28 januari in 
deSingel, Desguinlei 25,2018 Antwerpen (03/248.28.00).

TEL A VIV. In samenwerking met het Goethe-Institut worden in La 
Cambre architectuurfoto’s getoond van Irmel Kamp-Bandau die op 
verrassende wijze het Nieuwe Bouwen in Tel Aviv tussen 1930 en 
1939 laten zien. Een modernistisch visioen van heldere, witte, 
kubische volumes werd aan de oostzijde van de Middellandse Zee 
opgetrokken door diegenen die uit Europa werden verdreven. Deze 
exploratie van een stukje vergeten architectuurgeschiedenis is van 
17 januari tot 7 februari tezieninhetlnstitutSupérieurd’Architecture 
de la Communauté Française, La Cambre, Eugène Flageyplein 19, 
1050 Brussel (02/640.96.96). Van 15 februari tot 8 maart is deze 
tentoonstelling ondergebracht in het Erasmushuis van de Katholieke 
Universiteit Leuven, Blijde Inkomstraat 21, 3000 Leuven.

MAX BILL. Deze onlangs overleden Zwitserse Bauhaus-student, 
architect en schilder richtte in 1955 te Ulm de Hochschulefür 
Gestaltung op, ook het Nieuwe Bauhaus genoemd. De school, die in 

een door Bijl ontworpen gebouw was gehuisvest en in 1968 werd 
opgedoekt, werd onder meer beroemd omwille van haar zoektocht 
naar tijdloze vormen in de design van gebruiksvoorwerpen. Over de 
activiteiten tijdens de eerste jaren van de school loopt nog tot 
11 februari een tentoonstelling in het Ulmer Museum, Marktplatz 9, 
89073 Ulm (0731/161.43.12).

BBPR. Vijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
schenkt het architectuurmuseum in Basel aandacht aan het “Monument 
ter ere van de slachtoffers" van het nazisme dat in 1946 door de 
architectengroep BBPR (Gian Luigi Banfi, Lodovico Belgfojoso, 
Ernesto Rogers en Enrico Peressutti) op het Cimeterio Monumentale 
te Milaan werd geplaatst. Deze half architecturale, half sculpturale 
realisatie vormde als een expressie van de idealen van het verzet één 
van de belangrijkste startpunten van de naoorlogse Italiaanse 
architectuurgeschiedenis. Het traditionele figuratieve monument werd 
ingeruild voor een ruimtelijke constructie bestaande uit een metalen 
raster, die op een kruisvormige stenen basis is geplaatst en in het 
midden een urne draagt met aarde uit de Duitse concentratiekampen. 
Totl8 februari in het Architekturmuseum.Pfluggasslein 3,4001 Basel 
(061/261.14.13). (S.J.)

Fotografie

LOF VAN DE AFSTAND. Terwijl Moritz Küng al aan het werk is 
aan een derde sequens van “The Act of Seeing (Urban Space)’’ die als 
werktitel “The Imaginary Few" meekreeg, is deel twee, “Taking a 
distance", na Brussel en Zürich, te gast in Almere. Dit onderzoek 
naar de verschijningsvormen van de hedendaagse stad was ronduit 
een van de sterkste tentoonstellingen met fotografisch werk die we 
het voorbije jaar in ons land te zien kregen. Een ‘lof van de afstand’, 
die begint bij een gerichte keuze uit het werk van twee historische 
fotografen, Eadweard Muybridge (het San Francisco-panorama iiit 
1878) en Eugène Atget (een selectie uit de ‘Albums’) en moeiteloos 
doorloopt naar het werk van negen hedendaagse kunstenaars. Er zijn 
bijvoorbeeld de prachtige minieme fotootj es waarmee Erica Overmeer 
fictieve stadsgezichten samenschuift uit losse onderdelen van 

verschillende grootsteden of de monumentale, met neonlicht 
opgehoogde doorkijkbeelden van de Oostenrijkse Aglaia Konrad. In 
de “Sog ’’-serie wijst Gosbert Adler met precies gekozen uitvergrote 
details - afbrokkelend beton of scheurende funderingen - op de 
kwetsbaarheid van de onaantastbaar lijkende grootstad. 
Binnenskamers zijn er evenmin zekerheden, suggereert Jean-Louis 
Gamell met een aantal van zijn chaotische interieurregistraties, 
terwijl de panoramische cirkelsequens "L'Homme volant” van Marin 
Kasimir en Frédéric Migayrou probeert te breken met het statische 
fotobeeld. Een stad staat nooit stil.
Ook niet in het overige fotowerk van Manolo Laguillo, Joachim 
Brohm, Nobuyoshi Araki of de dubbelvideo van Marianne Müller. 
Moritz Küng signaleert alvast nog een mogelijke extra-dimensie bij 
de presentatie van “Urban Space” in De Paviljoens in Almere - een 
functionele recyclage van de Robbrecht & Daem-wagons van de 
voorbije Documenta - in dé live doorkijk naar een heuse, recent 
gecreëerde urbane ruimte: de uit het niets opgetrokken slaapstad 
Almere.
“The Act of Seeing (Urban Space): Taking a distance” is van 
27 januari tot 25 februari ondergebracht in De Paviljoens, 
Odeonstraat 3, 1325 AL Almere (36/537.82.82). Vier lezingen 
worden verbonden aan dit project: op 28 januari spreekt (onder 
voorbehoud) Rem Koolhaas, de daaropvolgende drie zondagen 
komen nog Jeroen van Westen, Ole Bouman en Eric Bolle aan het 
woord. ,

ANDY WARHOL. In 1965 ontmoette Andy Warhol in Parijs Mr. 
Loodwicks van Loodwicks Press Images. De directeur van het 
fotopersagentschap had net een aantal zeefdrukken van Warhol 
aangekocht, gebaseerd op LPI-krantefoto’s van ongelukken. Warhol 
gaf hem er nog een stapel van zijn eigen foto’s bovenop. Loodwicks 
had de smaak te pakken en bleef foto’s kopen tot zijn dood in ’68, zijn 
opvolgers bleven de verzameling aanvullen tot Warhols dood in ’ 87. 
In Rotterdam is nu een selectie van 156 foto’s uit deze Collectie 
Loodwicks te zien, waarin een klèmtoon ligt op de casual, schijnbaar 
achteloos gemaakte beelden. Tot 17 februari in Fotomania, 
Hoornbrekersstraat 22,3011 CL Rotterdam (010/413.50.55).

BERNARD PLOSSU. Sinds 1981 zijn ze er mee bezig. Espace 
Photographique Contretype in Brussel probeert al 15 jaar de aandacht 
te trekken op aspecten van de actuele fotografie, met een uitgesproken 
voorkeur Voor het anti-fotofundamentalistische genre, af en toe 
onderbroken met een bescheiden fotohistorisch intermezzo. Voor de 
programmatie van hun jubileumwerkjaar lijken ze alvast weer even 
wakker geschoten. Na een sterke presentatie van de experimentele 
fotografie van Andreas Müller-Pohle, is vanaf begin januari “Nuage/ 
Soleil” van Bernard Plossu te zien, een soort retrospectieve van de 
beelden die hij samenschoot met goedkope cameraatjes. Van de 
'Brownie-flash' uit zijn kindertijd tot de speelgoed- en 
wegwerptoestelletjes van nu. Vanaf het begin van zijn 
fotografenloopbaan, eindjaren ’50, horen ze erbij, ze lijken wel op 
maat van Plossu’ s fotografische schriftuur gemaakt. Er valt weinig of 
niets te regelen, bijna even snel als je kijkt, kan je afdrukken. Licht, 
ludiek, direct, onvolmaakt en dus perfect Plossu. Van 11 januari tot 
11 februari in Fotoruimte Contretype, Verbindingslaan 1, 
1060 Brussel (02/538.42.20). Van 15 februari tot 17 maart is er een 
fotohistorische tussenstop bij het fotografisch werk van de Belgische 
surrealist Raoul Ubac (1909-1985).

RICARDO DE OLIVEIRA. Werd in 1959 in Rid de Janeiro 
geboren, woont en werkt in New York en laat zich al een ruime tijd 
fascineren door ‘huizen’ en ‘woonwijken’. Niet als een socioloog,

Fotografie kort

■ Musée dés Beaux-Arts et de la Dentelle, rue Richelieu 25; 
62100 Calais (21.46.48.40) en Galerie de l’ancienne poste, bd. 
Gambetta 13,62102 Calais (21.46.77.10): “Fish Story" van Allan 
Sekula: tot 25 februari.
■ Le Crédac, Centre de recherche d’échange et de diffusion pour 
l’art contemporainCentred’artd’Ivry, Avenue Georges Gosnat 93, 
94200 Ivry (1/49.60.25.06): Sinje Dillenkofer: van 18 januari tot 
10 maart
■ RENNEsjpaced’ArtContemporain.ruedeLille 7,75007 Paris 
(01/42602299): "Time Exposed" van Hiroshi Sugimoto: tot 
24 februari.
■ Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): "Actual Photos" van Allan McCollum/Laurie 
Simmons: tot 4 februari.
■ Neue Nationalgalerie, Kurfürstenstrasse 58,10785 Berlin (030/ 
261.36.40): Peter Hujar: tot 28 januari.
■ Bauhaus-Archiv, KlingelhöferstraBe 14, 10785 Berlin (030/ 
254.00.20): “Umbo. Vom Bauhaus zum Bildjoumalismus”'. tot 4 
februari.
• Kunstmuseum Luzern, Robert Zünd Strasse 1, CH-6002 Luzern 
(041/410.90.40): “Photo-Arbeiten 1975-1995”vanCindy Sherman: 
tot 25 februari.
■ National Portrait Gallery, St Martin’s Place, London WC2H 
OHE (017 1/306.00.55): “The Lure of the Limelight- James Abbe, 
Photographer of Cinema and Stage"', tot 24 maart.

architect of urbanist gaat hij daarmee om, hij tracht in zijn beelden de 
psychologische omstandigheden te vatten die komen kijken bij het 
bewonen van een huis, de gewoonten die gezinnen ontwikkelen, de 
chaos die meestal niet lang op zich laat wachten. “In dit werk, bieden 
de gemeubileerde, levensloze kamers een theatrale achtergrond voor 
een ‘loop der dingen’ die tegelijk vertrouwd en vreemd is. Zo meteen 
wordt er opnieüw ‘geleefd’. Er staan mensen op het punt het beeld 
binnen te lopen” (Ricardo de Oliveira).
In de kleine, maar vinnige Galerie Drantmann, Kerstenmannekens- 
straat 1,1000 Brussel (02/502.39.35) zijn van 18 januaritot24 februari 
fotowerken en video’s van hem te zien

NORITOSHI HIRAKAWA. Voorbeelden: “Frostbite” uit 1990 
bestaat uit een reeks zwartwit-foto' s van vrouwen die rustig, zelfbewust 
zitten te poseren naast de urinoirs in een openbaar mannentoilet. Een 
jaar later in “Dreams of Tokyo” toont Hirakawa twintig zwartwit- 
beelden van Japanse dames die op straat wijdbeens gehurkt in de 
camera staren en geen ondergoed dragen. De ze ven foto ’ s van ” Women, 
Children and the Japanese" (1994) lijken op het eerste zicht nogal 
gewone straatbeelden uit Tokyo, de achtergrond is wazig, er is 
scherpgesteld op een glinsterend vlak in de voorgrond, het verse 
spoor van de plas van een Japanse, zo blijkt. Haar naam en leeftijd, 
datum, uur en exacte plaats van haar piasbeurt werden als onderschrift 
toegevoegd.
Wat maatschappelijk onaanvaardbaar is, verboden of op zijn minst 
afgekeurd wordt, lijkt alvast een van de opmerkelijke mikpunten voor 
Hirakawa’s kunst. Hard core zen, geritualiseerde obsceniteit of 
hoofse pornografie zijn slechts énkele van de omschrijvingen waarmee 
men zijn werk inmiddels heeft bedacht. Peter Bellars gaat verder, in 
de catalogus van “Just before the last moment in the twentieth

THOMAS JOSHUA COOPER
tot 15 februari

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke - Tel. & Fax. (050)62.13.09

MET DE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, ADMINISTRATIE KUNST

CHRISTOPH FINK
22 PLACE F0NTAINAS, 1000 BRUXELLES, TEL & FAX; 32.2.502.87.93

(MORITZ KÜNG) ONLY BY APPOINTMENT

Sixteen sucking stones GALERIE MARIA CHAILLOUX
Prinseneiland 439 1013 LP Amsterdam

Zestien potloodtekeningen opgedragen aan Samuel Beckett

BERT DE VRIES
tentoonstelling t/m 20 januari 1996

telefoon: 31(0)20 6388211 / 31(0)20 6393408 fox: 31(0)20 6392009 
openingstijden: donderdag t/m zaterdag 13-18 uur 
eerste zondag van de maand 14-17 uur
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ateliers 
arnhem

Vaste docenten

Paul Donker Duyvis

Willem Sanders

Koos Flinterman

Kees Goede

1994/1995 Gastdocenten

Kay He
Norito

O
i Hirakawa

Henri Spaeti 

Renée Steenbergen 

Hale Tenger 

Bart van de Ven

Vahap Avsar

Wim Beeren

Yuri nko Dick Verdult

Fran coninck Carel Visser

experimentele tweede fase 
opleiding vrije kunst van de 
Hogeschool voor de kunsten 
Arnhem. .

Maarten Ber

Leonti ne Co

Antonio Dias

Mila

Gee

Sea

■
ever

Alex de Vries

Rudy van de Wint 

Mirjam de Zeeuw

Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van voorgelegd 
werk. Aannname gedurende het gehele studiejaar. Voor elke student staat een 
atelier ter beschikking.

informatie HKA/Ateliers Arnhem, Onderlangs 9, 6812CE Arnhem 
telefoon 085 535628 (week); 085 535679 (woensdag)

Jan Knap schilderijen en tekeningen 1984-1996

17 februari t/m 21 april

Centraal Museum Utrecht
Agnietenstraat 1, Utrecht, tel. +31 30 2362362

open: di t/m zat 10 - 17 uur, zon- en feestdagen 12-17 uur

De Akademie voor Kunst en Vormgeving
in ’s-Hertogenbosch organiseert in samenwerking 

met het Europees Keramisch Werkcentrum
De beeldend kunstenaar Akio Takamori

(geboren in Japan en woont in de USA) is

van 5 tot en met

30 augustus 1996

de keramiek workshop Processes at Work uitgenodigd 

om tijdens 

deze work

Gedurende de workshop is een werkplaatsassistent aanwezig.

Tijdens deze intensieve werkperiode is er verblijfs-

De lokatie is de Akademie voor Kunst

accommodatie beschikbaar. De kosten Informatie

voor de workshop zijn ƒ 500,-. en aanmeldings-

Aanmelden vóór 15 februari formulieren:

en Vormgeving in 's-Hertogenbosch. 

Sportiaan 56

5223 AZ ’s-Hertogenbosch NL

telefoon +3173-6295460

shop discussie en werkproces te stimu

leren. Deze internationale workshop 

staat open voor kunstenaars, die 

tenminste 3 jaar professioneel 

werkzaam zijn. Van de deel

nemers wordt verwacht dat

1996, waarna een

selectie zal plaats vinden.

fax+3173-6214725 ze zelfstandig met het mate

riaal klei kunnen werken.

I
I

te gast in de Watertoren CHK Vlissingen 

internationale selectie

■ 1 0-02 96/14-04 96

WATERTOREN CHK Oost-Souburg/Vlissingen - open wo-zo/12-17 u. - tel. 01 1 8-416672 - RIJKSWEG A58 VLISSINGEN



century ” (New York, 1994) beschouwt hij de installaties van Noritoshi 
Hirakawa als een proef, een toetssteen voor de mate waarin we onze 
eigen gevoelens en reacties begrijpen, een oefening die behoorlijk 
oncomfortabel en verwarrend kan uitdraaien, maar tegelijk erg 
interessant en onthullend. “Daarom is elke tentoonstelling van 
Hirakawa er zowel een om naar uit te kijken, als om te mijden.” Zelf 
geeft de Japanse kunstenaar (°1960), die onder meer sociologie 
studeerde, weinig informatie vrij over mogelijke interpretaties van 
zijn werk: “Your very feelings will.be what my work will be to you, 
and what you could not see in this installation will be to me what my 
work is”, schrijft hij. Maar Wil gelijk wel laten wéten dat wat hem 
werkelijk bezighoudt, het “creëren is van nieuwe sociale en culturele 
(en niet enkel seksuele) modellen, om het bestaan van mensen te 
verrijken”. Taboes kunnen hier bruikbare wapens zijn.
Recent werk toont Hirakawa van 18 januari tot 25 februari in Zeno X 
Gallery,LeopoldDeWaelplaats 16,2000 Antwerpen(03/216.16.26).

CATHERINE OPIE. Ze noemt zichzelf in één adem een gedreven 
documentair fotografe en een San Francisco leather dyke. Catherine 
Opie(°1961) leeft en doceert inLosAngelesen werkte tot nu aan een 
vijftal soms merkwaardig uiteenlopende reeksen foto’s, waarvan er 
momenteel twee te zien zijn in Gent. Uitgesproken rustig en formeel 
virtuoos is de “Freeway Series”. Afgemeten panoramische 
contactafdrukken van verlaten snelwegen die ze via het procédé van 
de platinadruk realiseerde, een techniek die rond de eeuwwisseling 
door professionele fotografen erg op prijs werd gesteld omwille van 
zijn esthetische kwaliteiten. De scherpte van het beeld is 
indrukwekkend, de tonaliteit warm, bijna als van grafiettekeningen. 
De ongeforceerde verbinding van deze archaïsche ontwikkelwijze 
met het thema van de autoloze snelwegen en sculpturale 
brugconstructies maakt van deze reeks een bijzonder document. 
Nog zo’n analytisch project - zij het in een ander, meer ambigu 
register - is de lumineuze portrettengalerij die Opie samenstelde van 
haar vrienden uit de gay & lesbian-gemeenschap van L.A., ook hr 
biotoop. Het zijn meticuleus uitgevoerde studiofoto's, bijna klassiek 
geregisseerd (ze bewondert de portretschilderijen van Holbein, 
Bronzino...), waarin direct, maar ook kalm en warm geposeerd 
wordt tegen een wisselende achtergrond van diep verzadigde kleuren. 
De bloemlezing van drag, cross-dressing, tatoeages, leer, zweepjes, 
neus- en tepelringen of piercings krij gt er na verloop van tij d bij na iets 
vanzelfsprekends en waardigs door. En overstijgt Ac freakshow en 
ook het loutere gender bender spel, waartoe Catherine Opie’s werk 
in de catalogusteksten van twee recente Parijse tentoonstellingen - 
“La Belle et la Béte” én “Féminin-Masculin ” - gereduceerd wordt. 
De knappe architectuurimpressies die ze momenteel aan het registreren 
is van de bizarre fifties- en sixties-optrekjes in Beverly Hills en Bel 
Air, hopen we in een volgende tentoonstelling te kunnen zien. Een 
selectie uit de “Portrait” en “Freeway Series ’’blijft nog tot 5 februari 
bij Richard Foncke Gallery, Sint-Jansvest 5, 9000 Gent (09/. 
223.81.28). (E.E.)

Beeld/Scherm

STTLL/A NOVEL. Is het tweeledige ambitieuze project waarmee 
Chris Dercon zijn Witte de With-avontuurafrondt. Een tentoonstelling 
haakt via fotografie in op de geschiedenis van de cinema en een 
televisie-document in opdracht van de VPRO benadert de honderdste 
verjaardag van de film via verschillende invalshoeken.
Uitgangspunt voor de tentoonstelling is de interesse van een aantal 

betekenisvoilé kunstenaars van het eind van de jaren ’60 voor de 
fotoseries van Eadweard Muybridge (1830-1904). Mensen als Carl 
Andre, Mel Bochner, Dan Graham, Sol Lewitt, Michelangelo Pistoletto 
of Robert Smithson verzamelden foto’s van de pionier, maakten 
werken die op zijn onderzoeken gebaseerd zijn of publiceerden 
teksten w.aarin zij de invloed van Muybridges visie op hun eigen 
werkwijze uiteenzetten.
Een honderdtal collotypes uit Muybridges in 1887 gepubliceerde 
bewegingsstudies van mens en dier “Animal Locomotion ” worden in 
“Still/A Novel ” getoond, samen met contactafdrukken die Jan Dibbets 
tussen 1967 en 1995 maakte. In een door hemzelf bepaald reëel 
tijdsverloop registreerde Dibbets alledaagse objecten, landschappen, 
steden. Carl Andre maakte in ’72 “Stillanovel”, een serie van 
98 gedichten naar de fotoreeksen van Muybridge en Marcel 
Broodthaers leverde in 1974 de grappige tekeningen: “Cheval au 
galop, Avant Muybridge, Après Muybridge”. Daarnaast worden 
originele documenten getoond, met essays over Muybridge van 
Samuel Beckett, Mel Bochner, Hollis Frampton, Dan Graham en Sol 
Lewitt.

In de documentaire “Still/A Novel”, waarvoor Chris Dercon tekent 
voor draaiboek, regie en interviews, werden ontmoetingen en 
gesprekken geregistreerd van een reeks recente film- en beeldende 
kunstevenementen in binnen- en buitenland. Twee delen zijn er al, 
waarin onder meer vragen gesteld worden als: Is de cinema te vroeg 
of te laat geboren? Kan de cinema nog beelden maken ten behoeve 
van onze beschaving? Waarom heeft de cinema de laatste jaren de 
musea voor moderne kunst voor zich kunnen winnen? Een greep uit 
wie zijn zeg doet of werk toont: Chantal Akerman, Nobuyoshi Araki, 
Matthew Barney, Raymond Bellour, James Coleman, Tacita Dean, 
Stan Douglas, Harun Farocki, Jean-Luc Godard, Dan Graham, Derek 
Jarman, Bruce Jenkins, Rem Koolhaas, Sarah Lucas, Bruce Nauman, 
Stephen Prina, Cindy Sherman, Jean-Marie Straub, Hiroshi Sugimoto, 
Harald Szeemann, Diana Thater, Luc Tuymans, Wim Wenders,... 
VPRO zendt de twee delen uit in het programma “Laat op de avond 
na een korte wandeling” op 22 en 29 januari. In het voorjaar wordt 
deel drie ingeblikt, een gesprek tussen Dercon, Catherine David, Jeff 
Wall, Craigie Horsfield en Jean-Marc Bustamente. Noteer ook alvast 
dat in de marge van “Still/A Novel” Jonathan Crary wellicht op 
28 januari om 15.00 uur een lezing geeft over de herdefiniëring van 
de rol van de toeschouwer die aan het ontstaan van de fotografie en 
dé cinema voorafgaat. En zowel in Lantaren/Venster als in Zaal De 
Unie in Rotterdam worden filmprogramma’ s opgezet, respectievelijk 
geïnspireerd en tegengesteld aan Muybridges bewegingsstudies. Op 
24 februari tenslotte presenteren de Rotterdamse kunstenares Jeanne 
van Heeswijk en de Britse choreografe Susan Kozel hun project 
“Room with a View-Plaatsbepaling ” voor één dag in Witte de With. 
“Still/ANovel” loopt tussen 13 januari en 10 maart onder meer in het 
centrum voor hedendaagse kunst Witte de With, Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam (010/411.01.44).‘(E.E.)

VIEWPONT: DOCUMENTARY NOW. Dat ‘documentaires' 
niet altijd visioenen hoeven op te roepen van leerrijke 
schooltelevisieprogramma’ s of world-wild-life produkten van Richard 
Attenborough, bewijzen de jaarlijkse Documentaire Filmfestivals in 
Marseille en Amsterdam. Ook in dit genre wordt steeds meer 
geëxperimenteerd. Uit de oogst van het afgelopen jaar is van 7 tot 
13 maart voor de tweede maal een selectie te zien in het 
Nieuwpoortteater en in Studio Skoop te Gent. Deze editie bevat 
verschillende programma-onderdelen. Het hoofdaandeel blijft 
opgebouwd uit internationale documentaires, daarnaast is er een 
Vlaamse dag waar een platform wordt geboden aan Vlaamse cineasten 

en wordt er ingezoemd op de Russische cineast Alexander Sokurow. 
Ook met het Newyorkse Human Right Watch International Film 
Festival wordt samengewerkt voor een programma over 
mensenrechten en sociaal onrecht. Nieuwpoor springt mee in de 
boot voor het onderdeel documentaires op video. Nieuw is ook de 
samenwerking met de Gentse Universiteit waar twee paneldiscussies 
omtrent de documentaire film georganiseerd worden. V oor meer info 
over het Nieuwpoortluik belt u 09/233.00.00 of 09/225.08.45 voor 
het algemeen programma in Studio Skoop, Sint-Annaplein 63, 
9000 Gent.

BIENNALE DE LYON. Als afsluiter van het eeuwfeest van de film 
biedt het Musée d’Art Contemporain van Lyon een overzicht van het 
‘beste’ wat de laatste dertig jaar op het gebied van video en nieuwe 
technologie is verwezenlijkt. Zo’n 63 kunstenaars (geselecteerd uit 
een 600-tal dossiers) komen aan bod, sommigen met een werk 
speciaal gemaakt voor deze derde Biënnale (onder meerTony Oursler, 
Cheryl Donegan, Douglas Gordon, Fabryce Hybert, Diana Thater). 
Het parcours bestaat uit 19 etappes waarbij vertrokken wordt van het 
begin van de jaren ’ 60, bij Nam June Paik of Wolf Vostell om via Gary 
Hill en J effrey Shaw uit te komen bij een nieuwe generatie kunstenaars 
die met de nieuwste technologieën aan de gang zijn. In hun voorwoord 
omschrijven de organisatoren de Biennale als: “John Fante, Georgé 
Maciunas, John Cassavetes meets Houdini, Pinocchio en 
Perlimpinpin.” Naast al die impressionante namen is er ook heel wat 
werk te zien van minder bekende jonge kunstenaars, waarbij men een 
actueel beeld poogt op te hangen van wat video, interactiviteit en 
virtual reality te bieden hebben. Het toestel dat Michael Snow 
ontwierp om zijn “De là Région Centrale ” te filmen, beelden van de 
- ondertussen reeds negen - plastische operaties die kunstenares 
Orlan onderging, experimentele versies gemaakt door Rainer 
Oldendorf van Fassbinder-films, een nieuwe versie van Joan Jonas’ 
“Revolted”, de filmische installatie “Pursuit, Fear,Catastrophe: 
Ruskin B-C” van Stan Douglas zijn slechts een paar van de blikvangers 
uit dit nog tot 18 februari lopende festival in het Musée d’Art 
Contemporain de Lyon en in het Palais des Congrès/La Cité 
Internationale, Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon (72.41.00.00).

CHANTAL AKERMAN. Aansluitend bij de tentoonstelling “D’Est, 
au bord de la fiction ”, de multi-media installatie van Chantal Akerman 
die nog tot 28 januari staat opgesteld in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten, projecteert het naburige Filmmuseum tot 25 januari 
dagelijks een film uit Akermans schitterende oeuvre. Vanaf “Saute 
ma ville”, haar debuut uit 1968 tot “D'Est”, de geladen neerslag van 
een reis naar Oost-Europa. Haar recentste film “Un divan à New 
York ” waarbij Akerman voor het eerst een beroep deed op sterren als 
William Hurt en Juliette Binoche, beleeft zijn première op het 
Brusselse Filmfestival dat plaatsvindt van 17 tot 27 januari. Het 
Filmmuseum vindt u in de Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel (02/ 
507.83.70). ' '

BUREAU AMSTERDAM. “Gedraag je! Behave! Benimm dich! 
Tiens-toi bien!” is de titel van een tentoonstelling over menselijke 
gedragingen en handelingen in de beeldende kunst en aanverwante 
gebieden. Ze wordt georganiseerd in samenwerking met beeldend 
kunstenaar Renée Kool en er zullen foto’s, films, video’s, 
performances, installaties en muurschilderingen te zien zijn. Enkele 
kunstenaars krijgen een opdracht en er is ook een historisch luik 
ingebouwd met Fluxusobj ecten en documenten van events en video ’ s 
met onder andere registraties van performances uit de jaren ’70. 
Ondermeer Chantal Akerman, AernoutMik, Angela Bulloch, Kasen

Jan VERCRUYSSE

Labyrinth & Pleasure Gardens
8 ONTWERPEN OP PAPIER

VERSCHIJNT DE lÓDE OKTOBER BIJ YVES GEVAERT, UITGEVER
VINKSTRAAT 160, II70 BRUSSEL

TEL. EN FAX: 32-2-660 23 72

Bernard Plossu 11 janvier -11 février 96 Raoul Ubac 15 février - 17 mars 96

O N. Y P EER
Hôtel Hannon
Avenue de la Jonction 1 Verbidingslaan - Bruxelles B-1060 Brussel 
Mardi - dimanche 13h. à 18h. Dinsdag - Zondag 13u. tot 18u.
Tel 32-2-538 42 20 - Fax 32-2-538 99 19

Imschoot, uitgevers
artists’ books

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop
Jakobijnenstraat 8 - B 9000 Gent
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphie design en typografie.

Burggrayenlaan 20 - B-9000 Gent België - Telephone 32(9)222 55 08 fax 32(9)222 55 07

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)
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DE PONT

recente aanwinsten

Bill Viola
The Greeting

I

Luc Tuymans

tm 14 januari

Reinoud van Vught

tm 7 januari

de Tuin van Pjotr Muller

tm augustus

DE PONT , / ■
Wilhe|minapark1 Tilburg 
dagelijks open 11- 17 uur 

maandag gesloten '

Rotterdam
GALERIE DE BRIEDER

Oostplein 150 3011 KZ Rotterdam telefax 4131500 do-zo 13.30-17,30

13/1-4/2 10/2-3/3
VAISSIER FRANK THONUS

HENK PASMAN

GALERIE FOTOMANIA
Hoornbrekersstr. 22 3012 GL Rotterdam tel. 4135055 wo-zo 12.00-17.00

10/1-18/2 21/2-31/3
ANDY WARHOL FONS BRASSER 

collectie Loodwicks

GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr. 81A 3015 EE Rotterdam tel. 4360015 vr-zo 12.00-17.00

19/12-21/1 26/1-3/3
HARM vd WERF FRANCESCA VONCK

DAN ASHER

GALERIE MAAS
Oudedijk 159 3061 AB Rotterdam tel. 4124048 wo-zo 14.00-17.00

16/12-20/1 26/1-6/3
WIETSKE VAN LEEUWEN GERT HANEBECK

MK EXPOSITIERUIMTE
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam tel./fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

7/1-4/2 11/2-3/3
OTTO EGBERTS FRED BONTJE

RONALD BROSSCHOT
SIGMUND DE JONG

PHOEBUSROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel./fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

7/1-4/2 11/2-3/3
HANS HOUWING MARIAN BIJLENGA 

vd WINT-ROTMANS WILLIAM VERSTRAETEN 
BRAM ZWARTJENS
------- 

RAM GALERIE 
Hoornbrekersstr. 8 3011 CL Rotterdam tel. 4123133 wo-zo 13.00-18.00

26/11-21/1 28/1-3/3
CORNELIUS ROGGE MARINUS BOEZEM

Galeries

Galerie Mot & den Boogaard

1/

Entre-Deux 6/2-17/3 1996

Renée Kool

Dominique Gonzalez-Foerster

Pierre Huyghe

Douglas Gordon

Voor meer informatie bel 02/ 514 10 10 
Antoine Dansaert straat 46 - 1000 Brussel

Met de steun van AFAÀ en The British Council

stroom
spui 1 93-1 95, 4e etage
beeldende kunst in relatie 
tot stad en openbaarheid 
di tm za 1 2-1 7 uur

tm 1 0 februari

Dennis Adams
‘1 0 thru 20’, stemmen uit Den Haag

‘Recovered/1 0 on 10’
Adams on Garanger

stadhuis,11e etage

de bovenkamer

donderdag 18 januari 20 uur

/ Domeniek Ruyters, lezing bij 

zijn afscheid als stadsconservator

studio 3, spuiplein

de bovenkamer

dinsdag 23 januari 20 uur

Daniëlle Kwaaitaal, Micha Klein 
en Lars Eyssen
lezing over kunst en digitale communicatie

toussaintkade 55
haagse kunstanaars krijgen de ruimte 
di tm za 1 2-1 7 uur

12 januari tm 10 februari

Sabrina Lindemann

haags centrum voor beeldende kunst 

spui 193-195, 2511 bn den haag 

tel 070 3658985, fax 3617962

FACULTEIT DER KUNSTEN
EN ARCHITECTUUR

Open Dag

•
 Academie van 

Beeldende
. Kunsten
r Rotterdam

Beroepsopleidingen in de kunsten

Zaterdag 3 februari 1996 
van 10.00 tot 16.00 uur
Blaak 40, 3011 TA Rotterdam 
telefoon (oio) 213 30 03

Lezingen door oud-studenten en 
presentaties van alle vakgroepen, t.w.: 
• Autonoom 2D (Schilderen, Tekenen, 
Grafiek, Mixed Media) • Autonoom 3D 
(Beeldhouwen, Monumentale Vorm
geving, Mixed Media) • Illustratie 
• Grafische Vormgeving / Multimedia 
• Audiovisuele Vormgeving 
• Advertising • Modevormgeving 
• Interieur-architectuur «ie graad - 
Handvaardigheid
+ Voortgezette Kunstopleidingen:
• Autonome Beeldende Kunst
• Interieur-architectuur

Hogeschool Rotterdam & Omstreken

entfac
VanAbbeMUSEÜM

(Entr’Acte 4)
- . \ tôt en met 21 januari * -

\.. , ■■ . 

Een eerste presentatie van een ruime keuze uit 
de eigen collectie in de tijdelijke huisvesting, 

met werk van o.a.
- Alechinsky - Andre - Appel - Arman - Baselitz - 
Broodthaers - Brouwn - Buren - Byars - Campendonk 
- Chabot - Christo - Cragg - Dubuffet - Flavin - 
Francis - Indiana - Join - Kandinsky - Kelly - Kiefer - 
Kruyder - Lissitzky - Louis - Mangold - Moholy-Nagy 
- Morellet - Penck - Penone - Permeke - Pistoletto - 
Polke - Poliakoff- Richter - Salle - De Smet - Sonnier- 
Schwitters - Tapies - Toorop - Toroni - Warhol - 
Weiner - Willink en Zorio

(Entr’Acte 5]
• 3 februari tot en met 24

Opening vr. 2 februari 20.00 uur

Ann Hamilton 
René Jolink 

A.P. Komen / Karen Murphy

tijdelijk adres:
Vonderweg 1 Eindhoven

(t.o. PSV-stadion)
telefoon 040.2755275, fax 040.2460680

dagelijks open 11-17 uur 
maandag gesloten 

25 december en 1 januari gesloten
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de Wolf en Sabine Lalande werken aan “Gedraag je!” mee. Op 
woensdag 17 januari zal Annette Michelson, hoogleraar Cinema 
Studies aan de New York University spreken over de Amerikaanse 
kunstenaarsfilms van de jaren ’60 en ’70. Bartomeu Marf, directeur 
van Witte de With te Rotterdam, zal het meer recente gebruik van het 
medium film in de beeldende kunst belichten. De tentoonstelling 
loopt van 17 februari tot 24 maart in Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam, Rozenstraat 59,1016 NN Amsterdam (020/422.04.71).

VIDEOFEST. Van 15 tot 25 februari loopt als onderdeel van het 
Filmfestival van Berlijn het negende Videofest met als titel “The End 
of the Unimaginable”. Niets is nog ‘onvoorstelbaar’, alles kan 
gevisualiseerd worden, aldus de organisatoren. Rondom dit 
uitgangspunt zullen dagelijks een aantal focus-series uitgewerkt 
worden waaraan filosofen, wetenschappers en kunstenaars (als Jean 
Baudrillard, Friedrich Kittier, Simon Biggs, Stefaan Decostere,...) 
zullen deelnemen. Naast de verdere ontwikkelingen omtrent de CD- 
ROM, World Wide Web en Virtual Reality zal er dieper ingegaan 
worden op de toekomst van de televisie, met onder meer een 
voorstelling van de interactieve.film “Psychic Detective” van de 
Amerikaanse mediakunstenaar John Sanborn. Daarnaast is er zoals 
elk jaar een overzicht van recente videorealisaties, met dit keer een 
accent op Chili en Cuba. Voor meer info: Mediopolis Berlin, Postdamer 
Strasse 96,10785 Berlijn (30/262 87.14).

STUC.Wil film, theater, video, dans, geschreven & gesproken 
woord en muziek op elkaar laten inspelen/botsen. Een voorbeeld: 
onder de noemer”Existenzmaximum”, zullen drie gerenommeerde 
artiesten in tegendraadse lezingen hun associatieve gedachten loslaten 
op een begrip ingegeven door architectuurideeën uit de jaren ’20. 
Toen heette het nog Existenzminimum en kwam het er op neer dat 
iedereen recht heeft op minstens zijn eigen voortuintje. Vandaag 
kunnen we gerust spreken over het ‘maximum’ en dat zullen 
theatermaker Jan Loris Lamers(van Maatschappij Discordia),theater- 
en filmregisseur Theu Boermans (van het theatergezelschap De 
Trust) en wellicht ook beeldend kunstenaar-architect John Körmeling 
uit de doeken doen. Twee speelfilms en een videoprogramma omtrent 
de steedse ervaring worden hier aangeplakt. Zo zal op 17 januari 
yideowerk te zien zijn van Suzanne Loehr, Philippe Van Damme, 
Ana Torfs en Jürgen Persijn. Voor meer info:- STUC, E. Van 
Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/23.67.73). (F.D.K.)

Kyoto. Chien méchant

Publicaties

ÉDITIONS MARV AL. Springt de laatste tijd nogal in het oog als 
uitgeverij van catalogi en boeken over fotografie. Zo verzorgden ze 
afgelopen voorjaar bijvoorbeeld de onthutsende publikatie “A Corps 
et à Raison”, de catalogus bij een overzichtstentoonstelling van 
medische fotografie tussen 1840 en 1920. Onlangs kwamen nog een 
tweetal voorbeeldig verzorgde fotoboeken uit met recente 
documentaire projecten van twee actuele Franse fotografen.
“Alemshaye et autres histoires de femmes ” van Shanta Rao (°1966), 
française van Indische afkomst, is een intimistisch beelddagboek van 
ontmoetingen met vrouwen in Zuid-Mauretanië, Senegal, Ethiopië, 
Addis-Abeba,... Shanta Rao bezorgt gelukkig niet een zoveelste 
exotisch reisverslag of bloedemstige, humanistische reportage, ze 
maakte gewoon heel schone, innemende foto’s. Donker en zwoel 
bijwijlen, maar soms ook nogal vluchtig en té mooi, met op den duur 
tegenwringende injecties onscherpte en clair obscur. Er blijft niet

echt veel hangen van “Alemshaye”. Niettemin kreeg Shanta Rao 
voor dit project de European Publishers Award for Photography 
1995, een (lichtjes incestueus) initiatief van een vijftal Europese 
uitgeverijen van fotoboeken (waaronder Marval).
Een stuk interessanteris “Japon. GaijinStory" vanXavier Lambours, 
een zinnige aanvulling op andere recente J apan-projecten (als “Empty 
Heaven” van Paul Graham) en op de beeldenvloed van actuele 
Japanse fotografen die we momenteel te verwerken krijgen. Xavier 
Lambours (°1955) werkt op zijn twintigste al voor het agentschap 
Viva, het legendarische nonsens-blad “Hara Kin” kneedt mee zijn 
fotografische benadering tot een stevig ironische kijk op de wereld. 
Lambours is een polyvalent fotograaf, hij maakt reportages voor 
“Libération”, werkt voor het persfoto-agentschap Vu en richt mee 
het agentschap Métis op, ensceneert tussendoor een opera en realiseert 
de fotoroman “La Cicatrice ”. In 1993 wordt hij uitgenodigd naar de 
Villa Kujoyama in Kyoto om er een fotoreeks te maken over ‘macht’ 
in Japan. Dit documentair project is nu integraal terug te vinden in het 
boek “Gaijin Story Gaijin is Japans voor ‘vreemdeling’ en Xavier 
Lambours maakt er het leidmotief voor zijn boek van. Hoezeer dit 
land hem ook tergt, uitput, afstoot én aantrekt, hij weet dat hij altijd 
een gaijin zal blijven. Geen geleuter dus over het raken van ‘de 
Japanse eigenheid ’, zelfs geen poging daartoe. Hij wilde niks begrijpen, 
niets verklaren. Enkel foto ’ s maken. Met als enige formele beperkingen 
een keuze voor zwartwit en een vierkant kader, combineert Lambours 
portretten van Japanse kunstenaars, politici, priesters, industriëlen en 
toevallige passanten met stads- en landschapsfragmenten en last hij 
zelfs; naadloos een knetterende foto in van een intrieste collie, alsof

Nieuwe publicaties

Xavier Lambours

■ Lewis Baltz, "Thedeaths inNewport”,Editions deV Aquarium 
Agnostique, rue Ferrand 8, 59300 Valenciennes. Ditzelfde 
documentaire project van Baltz is ook op interactieve CD-ROM 
beschikbaar via Paradox, Sint-Jobsweg 30,3024 EJ Rotterdam.
II Geert Bekaert, “Hedendaagse architectuur in België", Lannoo, 
Tielt, 1995.
■ “RichardDeacon”, Phaidon Press, London. 1995.
■ “Marlene Dumas, Francis Bacon ”, tent, cat., Castello di Rivoli, 
1995.
■ “Jimmie Durham", Phaidon Press, London, 1995.
■ Seiichi Furuya, “Mémoires 1995", Fotomuseum Winterthur, 
Scalo, Zürich, 1995.
■ Robert Frank, “Black, White and Things”, reprint uit 1952, 
National Gallery of Art Washington, Scalo, Zürich, 1995.
■ Gerhard GlUher, “Julien Coulommier”, Nazraeli Press, 
München, 1995.
■ “Anthony Gormley”, Phaidon Press, London, 1995.
■ “Hans Haacke: obra social", tent, cat., Barcelona, 1995.
■ Rem Koolhaas, OMA, Bruce Mau, “S/M/L/XL", Monacelli 
Press, New York, 1995.
■ Gerhard Richter, “Daily practice of painting, writings 1962- 
1993”, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1995.
■ Jean-Marie Schaëffer, “Alain Buttard. L ’atelier inaccessible ", 
ARP Editions Photographiques, Brussel, 1995.
■ “Jessica Stockholder", Phaidon Press, London, 1995.
■ Hripsimé Visser & Flip Bool, “Emmy Andriesse 1914-1953”, 
Monografieën van Nederlandse fotografen 4, Focus, Amsterdam, 
1995.
■ “Jeff Wall”, Phaidon Press, London, 1995.
■ “Lawrence Weiner; in the stream ", tent, cat., IV AM, Valencia, 
1995.
■ “Rachel Whiteread House”, Phaidon Press, London, 1995.

het beest zich al zijn hele hondeleven lang een gaijin in Japan voelt. 
Eén van de onvergetelijke foto’s van 1995.
Editions Marval, Place Saint Sulpice 7,75006 Paris (01/43.25.33.33).
(E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Filip De Keyser, Erik Eelbode, Steven Jacobs

DAGMAR DE POOIER

ART GALLERY VZW

LEZINGEN
Vrijdag 12 januari 1996, om 20 uur
MARIA THEREZA ALVES (BRA)
Geeft een lezing over eigen werk. De lezing wordt gevolgd door een receptie

Zondag 14 januari 1996, orri 10.30 uur
PHILIPPE PIROTTE (B)“KUNSTEN CHAOS"
Ontbijtlezing

Donderdag 25 januari 1996, om 20 uur
MATTHEW FORMAN (UK) - MARC PROVINS (UK)
Geven een lezing over eigen werk. De lezing wordt gevolgd door een drink

TENTOONSTELLINGEN
Opening op donderdag 18 januari 1996, om 20 uur
CHRISTOPHE MALFLIET (B)
19 januari -10 februari 1996

Opening op donderdag 15 februari 1996, om 20 uur
RUBEN HERNANDEZ (E)
16 februari -16 maart1996

GALERIJ DAGMAR DE POOTER VZW
LANGE LEEMSTRAAT 19 - 2018 ANTWERPEN - TEL 03/227 32 37
open op do t/m za 14-18 u en op afspraak

EELCO BRAND 
MARC NAGTZAAM 
EELCO VEENMAN 

presentatie: vr. 2 feb. 20.00 uur 
2 februari t/m 3 maart 

za/zo 18 en 19 feb. gesloten (ivm carnaval)

KEES GOUDZWAARD & 
TWAN JANSSEN & 

HARMEN BRETHOUWER 
presentatie: do. 1 feb., 19.00 uur 

/ feb. t/m 3 maart

Galerie Declercq

Frank. F. Castelyns
BREDA
Kloosterlaan 138

(NL) 4811 EE Breda 

Tel: 31 (0)76 5141928

Fax: 31 (0)76 5207124

Email: Iokaal01@xs4all.nl

LOKAAL
open: do. t/m zo.

13.00 tot 17.00 uur 

(Breda & Antwerpen) 01
ANTWERPEN

Verbrande Entrepotstraat 9 

(B) 2000 Antwerpen 

Tel/Fax: 32 (0)3.2388166 

Email: Iokaal01@xs4all.nl

Leopoldlaan 50 • 8300 Knokke-Heist 1 • Tel. 050/62 59 25 • Fax. 050/62 46 97
Open: Vrijd. - Zat. - Zond, van 11u00 - 12u30 en van 15u00 - 18u3O en op afspraak

SEVEN ARTS wil een 
platform aanbieden, 
complementair aan het 
reeds bestaande circuit. 
Een plaats voor experi
ment. Een kunsten- 
factory voor onderzoek 
en (visuele) discussie 
naar de plaats van ku nst 
en kunstenaar op het 
einde vandit millenium.

! SM I 
!»

GALERIJ 5

Hetvöorgaandezal wor
den gerealiseerd, in een 
eerste fase, via het orga
niseren van 6 groepsten
toonstellingen op jaar
basis. De expo's lopen 
élk 4 weken. Elke expo
sant beschikt over mini
mum 40 vierkante me
ter.

A la recherche d’artistes
Geïnteresseerden sturen een presentatiemap naar Peter Pee, 
P. Benoitpark 6, 9100 Sint-Niklaas, 03/778.17.19

PARAPLUFABRIEK presenteert:

TANGLED TALE
EEN OPSTELLING - MARTIN FENNE
■ 10 FEBRUARI T/M 3 MAART 1996.

OPENING: VRIJDAG 9 FEBRUARI OM 20.00 UUR.

■ v. Oldenbarneveltstraat 63a Nijmegen Tel./Fax: 024-3227590

De Witte Raaf 59 • januari-februari 1996 • 33

mailto:Iokaal01@xs4all.nl
mailto:Iokaal01@xs4all.nl


[Signaturen]

Dirk Vander Eecken
van 8 januari tot 26 januari 1996

Hugo De Smaele
van 29 januari tot 23 februari 1996

Linda Vinck
van 29 februari tot 29 maart 1996

Isabelle Stienon
van 15 april tot 3 mei 1996

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

Kd
G

Departement Audiovisuele en 
Beeldende Kunst (campus Sint-Lucas)
Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen
T 03/231 22 86 F 03/231 98 78

SINT-LUCASPASSAGE

galerij c. de vos 
E

PATRICK VERLAAK

carlos cornelis 
bernadette vandecatsije

7 januari - 4 februari 1996

SHANGLIE ZHOU

11 februari -10 maart 1996

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgiê 
tel.: 053/78 86 80

open : do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30 -13.30 uur 
en na afspraak
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Beatrijs LAUWAERT
14 januari -11 februari 1996

M/V

ALER,G }

CLO BOSTOEN
Pieter Breughelstraat 3 
85 10 Kortrijk-Marke 
tel. 056/21 48 54 I fax 056/21 01 45

van zondag t/m woensdag van 14-18 u. 
en op afspraak

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 

tel en fax 09/348 06 42

tót 21/01/1996

Joël De Rore

van 04/02/96 tot 09/03/96

Fred Boffin

open :
dinsdag, woendag, donderdag :
vrijdag en zaterdag :
zondag (tot 4/2/96) :

14-19 uur
10-18 uur
14-18 uur

14 januari t/m 11 februari 

Klaar van der Lippe 
Snuff

18 februari t/m 17 maart 

Federico d'Orazio 
Mucca

24 maart t/m 21 april

Anna Best

28 april t/m 26 mei

Ram Katzir
Your Coloring Book

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

Kunstuitleen. In Vlaanderen 
een te weinig gekende mogelijkheid. 
Nochtans heeft Kunst In Huis zeven 
filialen — Brussel, Dilbeek, Hasselt, 
Turnhout, Knokke-Heist, Waregem 
en Antwerpen — waar u, uit een grote 
voorraad recent werk, die kunst
werken kunt kiezen die u graag in 
uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

Voeg daaraan toe dat de maan
delijkse huurprijs nog geen twee 
pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

KUNSTIHUS
WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U t/raagt naar Inge.



Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wondt Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimtendienen te worden verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
63 31 38 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda betreft 
de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108- 9300Aalst &053/71.06.46 - vr-w 14u30-18u
Marek Chlanda - sculpturen [6/1 tot 25/2]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst <D053/77.22.97- vr 15u-18u za-W 14u-18u
“Accenten, 5 jaar Galerie Path” [13/1 tot 11/2]
Basil Beattie [24/2 tot 31/3]
■ Galerij C. De Vos
OudeGentbaan295-9300Aalst ©053/78.86.80-do-zd 14u-18uzo 10u30- 
13Ù30
Patrick Verlaak, Carlos Cornelis, Bernadette Vandecatsije - schilderijen, 
grondwerken [7/1 tot 4/2]
Shanglie Zhou [ 11/2 tot 10/3]
■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst ©053/78.89.81 - vio-za 14u-18u ■ 
“Veronderstellingen” - Rik De Boe [tot 21/1]

Antwerpen

• Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 -2000Antwerpen <D03/231.90.56 -yvo-za 14u-18u
Guy Van Bossche [18/1 tot 24/2]
Frank Mandersloot [29/2 tötl 3/4]
■ Galerie HET heeft geen naam
Cobdenstraat 34 - 2018 Antwerpen & 03/239.35.29 - vr-zo 13u30-17u30
AlbertPrins-schilderijen [18/1 tot 11/2] y •
Accrochage [16/2 tot 3/3]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt92 - 2000Antwerpen <D03/231.50.36- ma-vr9u-18uza-zf>14u-18u 
“Humorkunst” - Walter Joris [tot 4/2] 
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen <7)03/238.68.75 - wo-za 14u-18u
“British pop art” [tot 20/2]-
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen © 03/237.11.27- di-vr 10u-18u za 12u-18u
Wim Delvoye [ 18/1 tot 25/2]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen ®03/232.84.28 - di-w 10u-16u45
‘In de geest van Fluxus, 1962 -1978” [tot 28/1 ]
■ LCC
Meir50 - 2000Antwerpen <7)03/226.03.06 - di-zp 10u-17u
“Grafiek op de grens” - Giovanni Dalessi, Emiel Hoome, Geert Opsomer... [tot 
29/1]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen <7)03/542.49.40 - ma-za 10u-17u
Bart W.K Leye - fotografie [5/1 tot 6/2]

• Marc Gomme - fotografie [9/2 tot 5/3]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen <7)03/238.40.34 - ma-vr llu-13u 14u-18u
Gerda Schelfhout - schilderijen, aquarellen [2 tot 23/2]
•MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen ©03/238.59.60 - di-zo lOu-17u
“Beweging in het museum” - Eric Raeves [27/2 tot 10/3]
Ulrich Meister/”De praktijk” - Maria Blondeel/’De verzameling” [2/2 tot 24/3]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000Antwerpen <7)03/233.02.94 - di-zo 10u-16u45
“Mens, masker, dier” - Mordecai' Moreh [tot 11/2]
■ Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat28 - 2000Antwerpen <D03/232.86.20 - wo+za 14u-17u
“Gepoedeld met glans, grime, pruiken, maskers” [tot 28/1 ]'
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47- 2000Antwerpen <7)03/216.22.11
“Retrospectieve Frank Eugene”/”Vrije tijd” - Freya Maes/”Filmaffiches J.
T’Felt, 1874-1933"/”Paul Huf, Highlights” [tot 28/1 ]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozielstraat35 - 2018Antwerpen <7)03/231.22.86 -ma-vr 9u-16u30
Dirk Vander Eecken [8 tot 26/1 ]
Hugo De Smaele [29/1 tot 23/2]
Linda Vinck [29/2 tot 29/3]
■ Turkoase
Oude Koommarkt58 - 2000Antwerpen <7)03/663.76.09
“Door vrees bevangen” - Els Dietvorst, Veronika Pot - installatie [tot 15/3]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 - 2000Antwerpen <7)03/216.16.26 - wo-za 14u-18u
Noritoshi Hirakawa [18/1 tot 25/2]

■ Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat86 - 2100Deurne <7)03/325.66.00 - ma-vr 14u-I7aza-zo 
14u-18u
Jan De Pooter, Mark Tops [13/1 tot 11/2]
■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hoojlvunderlei 160 - 2100Deurne <7)03/360.52.52 - di-zo 10u-17u30
“Art-deco zilver in België: Antwerpen, Brussel en Gent” [27/2 tot 27/5]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg 41-43 - 2880Bómem <7)03/889.75.63 - ma-za 12u-24u 
zo l2u-18u -
“Glas in dialoog” - Michel Martens, Ina Matthiassen, Sandra Declerck... [tot 4/2]
Lydie Nesvadba - fotografie [3/1 tot 5/2]
Sandra Driljeux - fotografie [7/2 tot 4/3]

Bredene

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 - 8450Bredene <7)059/33.91.91 - wo-zo 15u-19u
René Vandenberghe - schilderijen [20/1 tot 11/2]

Brussel

■ Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat2 -1000Brussel <7)02/513.76.80 - di-za 10u-16u30
“Van badhuis tot eroscentrum, prostitutie en vrouwenhandel van de middeleeu
wen tot nu” [tot 20/1]
■ APPBXL
Pohtainasplein 22 -1000 Brussel © 02/502.87.93 - enkel op afspraak 
"Brussels, second movement, first part” - Christoph Fink [13/1 tot 10/3]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan9- 1060Brussel<7)02/534.66.11 -vr-za 10u-18u30zo 10u-13u 
“Thomas Cook and Son in Egypt” [21/1 tot 21/5]
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 -1150 Brussel <7)02/770.53.33 - di-za 10u-17u
“Franse boekbinders en versierde boekbanden tijdens de romantiek” [tot 20/1]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040 Brussel <7)02/735.6^49 - ma-vr 10u-13u 14u-l 7u za 
13u-18u
“Parcours” - Bénédicte Henderick, Jean-Marc Liben-Steyns, Marie-Dominique 
Ponette, Laurent Quoidbach [18/1 tot 24/2]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 -1190 Brussel <7)02/347.16.86 - ma-vr 12u-19u za Hu- 
18u
Emiel Hoome, Nico Lanoo, Franky Cane - grafiek [17/1 tot 16/2]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35a-1060 Brussel <7)02/538.09.01 -ma-zo llu-18u
Carlos Ramirez [11/1 tot 25/2]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel <7)02/538.42.20 - di-zo 13u-18u
"Nuage/soleil" - Bernard Plossu [10/1 tot 11/2]
Raoul Ubac [15/2 tôt 17/3]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel <7)02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19uzd-zo llu-19u
“Plezieren en schaduwen - de vrije hand aan Raoul Vaneigem" [9/1 tot 17/3]
■ Galerie Artiscope
St. -Michielslaan 35 -1040 Brussel © 02/735.52.12 - di-vr 14u-l 9u
Lucio Fontana [tot 26/1]
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 -1060 Brussel <7)02/537.81.36 - wo-za 14u30-19u
Christos Kalfas, Didier Tallagrand - schilderijen [tot 27/1]
■ Galerie Rodolphe Janssen
livomostraat35 -1050Brussel <7)02/538.08.18 - di-za 14u-19u
Bernard Gaube, Andreas Gursky, O. Winston Link, Matthew MacCaslin, Garry
Winogrand... - fotografie [-/I tot -/2]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat8 -1050Brussel ©02/646.63.30 - di-za 12u-18u
Dianne Hagen [18/1 tot 29/2]
■ Goethe-Institut Brussel
Belliardstraat58 -1040Brussel <7)02/230.39.70 - ma-vr 10u-19u za 10u-13u
"Georg Baselitz, Druckgrafik 1965-1992” [19/1 tot 17Z2]
■ Institut Supérieur d’Architecture La Cambre
Place Eugène Flagey 19 -1050Brussel <7)02/640.96.96 - ma-vr 10u-19u 
“Tel Aviv - Neues Bauen 1930-1939, Architekturfotografien von Irmel Kamp- 
Bandau” [18/1 tot 7/2]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1040Brussel <7)02/741.72.11 - di-za 10u-17u
“Er was eens.. .sprookjes van toen” [tot 28/1]
“Fluwelen rijkdom, fluweel van de renaissance tot heden” [tot 9/6]
“Netsuke, Japan in een notedop" [tot 15/6]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstrdat3 -1000Brussel <7)02/508.32.11 - di-zo I0u-12u 13u-17u 
“Divertimento, muziek in de beeldende kunst” [tot 17/3]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 -1000Brussel <7)02/507.84.66 - di-zo 10u-19u30.
“D’Est, Au bord de la fiction” - Chantal Akerman - Antichambre [tot 21/1]
Antiekbeurs [29/1 tot 11/2]
■ Stichting voor Hedendaagse Belgische Kunst
Cité Fontainas 4 -1060Brussel <7)02/537.34.16 - wo-za 15u-19u
“Het gegraveerd werk” - Gaston Bertrand [tot 3/2]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 -1000Brussel <7)02/512.34.25 - di-za 12u-18u
"Vrouw-Beeld" - Monique Donckers, Kristien Joostensen Magda Ral/Women 
of substence" - Patricia Schwarz - fotografie [19/1 tot 18/2]

Charleroi

■ Musée des Beaux Arts - Hôtel de Ville
Place du Hôtel de Ville - 6000 Charleroi <7)071/23.02.11
Fred Deux, dessins et gravures 1949-1995" [tot 10/2]
■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi <7)071/31.44.20
“La beauté insensée, 1890-1920” - werken van psychiatrische patiënten uit de
Prinzhorn collectie [tot 28/1]

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 -6032 Charleroi/Mont-sur-Marvhienne <7)071/43.58.10 
- di-zo 10u-18u
Lisette Model, Hubert Grooteclaes, Béatrice Helge/’L’héritage des gueules 
noires” [tot 25/2]

Eke
■ Labo Art
Steenweg 289 - 9810Eke <7)09/385.46.35 - ma-dil7u-19u wo 15u-I9u zo llu-17u 
Wintersalon - Dominique Ampe, Johan Clarysse, Pierre Courtois, John Quivron 
[tot 31/1]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat 41 - 244OGeel <7)014/58.27.51 - do 19u-22u za 14u-18u zo 14u-17u 
“Winterlandschap” - Jan Brockmans, Hilde Keunen, Werner Paenen, Kris Van 
Dessel [13/1 tot 4/2]
“Caserne 90-95” - Johan Daniels [17/2 tot 10/3] ’

Gent

■ Croxhapox
Aannemersstraat54 - 9040 Gent <7)09/228.38.65 - vr-zo 14u-19u30
Koen Vanderhaegen - schilderijen [6 tot 21/1]
Hugo De Smaele - tekeningen [27/1 tot 18/2]
Ruth Mertens - tekeningen [24/2 tot 17/3]
■ Croxhapox Instalraam-Project
Onderstraat 26 en 51 - 9000 Gent © 09/228.38.65
Phil Niblock, Jens Brand Zjuul Drevens <7)Dre Devens [6 tot 21/1]
Michaël Vorfeld [27/1 tot 18/2] ■
Sjoerd Paridaen, Erik Lagrain, Peter Voorn [24/2 tot 17/3]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <7)09/225.42.90 - ma-vr 8u30-18u30
“Genius loci + de-architecture" - Robert Smithson, Gordon Matta-Clark,
Tadashi Kawamata [16/1 tot 9/2]
■ Galerie (de ladder van) Pontormo
Academiestnaat2 - 9000 Gent <7)09/223.81.02 - wo-do 14-19u vr 14-17u za 10-13u
"Lichtsculptuur" - Charly'Steiger [26/1 tot 17/2]
■ Museum van Hedendaagse Kunst .
Citadelpark -9000 Gent <7)09/221.17.03 -di-zo 9u30-17u
Niels Donckers - fotografie [tot 31/1]
"Videosculpturen in Duitsland 1963-1993” [20/1 tot 17/3]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest 18 - 9000 Gent <7)09/223.59.69
“Lichaam en hygiëne” [tot 1/6]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <7)09/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“De etsen van Jules de Bruycker (1870-1945) De houtsneden van Edgard
Tytgat (1879-1957)” [tot 28/1]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent <7)09/225.66.76 - di-zo 9u30-Ï7u
“Triënnale voor vormgeving in Vlaanderen” [tot 3/3]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Hofbouwlaan 29- 9000 Gent © 09/222.38.96 - di-zo 14u-18u
Avery Preesman [tot 21/1],
Priscilla Monge [26/1 tot 3/3]

Hasselt

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt <7)011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-zo 10u-19u 
“Herkenning en mysterie” - José Vermeersch/”Indonesia in wording” - Cas 
Oorthuys, Otaries Breijer - fotografie [tot 11/2]

Heist-op-den-Berg

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220Heist-op-den-Berg <7)015/25.07.70 - ma-di do-za 10u-12u 
14u-17u wö 10u-12u 14u-20u zo 14u-17u
Erik Schelstraete - fotografie [5/1 tot 6/2]
Bart W.K. Leye - fotografie [9/2 tot 5/3]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40 - 3550 Heusden-Zolder <7)011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u za- 
zo 14u-18u
Jo Voets - fotografie [5/1 tot 7/2]
Erik Schelstraete - fotografie [9/2 tot 6/3]

Hoeselt

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt <7>011/41.49.97- ma-vr 9u-12u 13u-16u
Inge Sterckx - fotografie [5/1 tot 7/2]
Jo Voets - fotografie [9/2 tot 6/3]

Houtave

■ De Roeschaert. Arts & Crafts
Kerkhofstraat 12 - 8377Houtave <7)050/31.95.63 - ma wo-vr 13u30-19u30za 
13u30-17uzo 16u30-19u
Dirk De Keizer, Lieve Baert - sculpturen, keramiek [tot 15/2]

Kasterlee

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee <7)014/85.22.52 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Takeshi Shinohara - grafiek, tekeningen, objecten [tot 2/2]

GALERIE «ANNETTE «DE • KEYSER

GUY VAN BOSSCHE
18.1-24.2

FRANK MANDERSLOOT
29.2 - 13.4

GEN. BELLIARDSTRAAT 19 • B 2000 ANTWERPEN • TEL/FAX: 03.231 90 56 
woensdag t/m zaterdag van 14 tot 18 uur

Orla Barry - Alec De Busschère - Laurent Chambert - Jean-Paul Deridder -

David Evrard - Sylvie Eyberg - Alain Géronnez - Steve Kaspar - 

Aglaia Konrad - Pierre Lauwers - Régis Pinault - Eran Schaerf - 

Frédéric Tolmatcheff - Philippe van Cutsem Thibaut Halbardier

ulb février 1996
5 - 28 février Université Libre de Bruxelles • salle Allende 22 av. Paul Héger 1050 Bruxelles 

rens.: Jean-Paul Jacquet tel/fax 02 538 40 28
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Knokke Tienen Apeldoorn

B Galerie Patrick Brock
Strandstraat 11 - 8300 Knokke 0050/62.13.09 -vr-ma 14u-18u
“October calm - The North Sea” - Thomas Joshua Cooper [tot 15/2]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50 - 8300 Knokke-Heist 0050/62.59.25 - vr-w llu-12u3015u-
18u30
Frank. F. Castelyns [tot 28/1]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist 0050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [10/2 tot 5/3]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500Kortrijk 0056/22.41.87- ma wo-zo 10u-12u 14u- 
19u
“Fuga, rond meerstemmigheid en (on)verstoord evenwicht” [tot 15/1]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk 0056/25.88.57- ma do-vr
14u30-19u zo 14u30-18u
Winteraccrochage [4 tot 29/1]
“Gynaika 96” - Nadine Van Lierde, Hanneke Beaumont, Lea Decaestecker,
Laure Frankinet [ 1/2 tot 6/4]
■ CultureelCentrum Kortrijk (ben eden galerij )
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk 0056/22.07.68 - di-zo 14u-18u
“Polygon” [20/1 tot 18/2]
Priscilla Bostoen - fotografie/”Van harem tot Hollywood” [24/2 tot 17/3]
• Clo Bostoen

P. Breughelstraat3 - 8510 Kortrijk-Marke 0056/21.48.56 - zo-wo 14u-18u 
“M/V” - Beatrijs Lauwaert [14/1 tot 11Z2]

Leopoldsburg

■ Het Toreke
Grote Markt6- 3300 Tienen 0016/81.73.19 - ma-vr 9u-12u3013u30-17u za- 
zo 14u-18u
Johan Creten, Mark Cloet [tot 28/1 ]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 0014/41.94.94 - di-za 14u-18uzo 10u-12u 
14u-18u
“.. .ziet eens wat ‘n schoon koleuren..Suske en Wiske in de hedendaagse 
kunst in Vlaanderen” - Gorik Lindemans, Jan Carlier, Walter Swennen... [tot 
21/1]
SandraDriljeux - fotografie [3/1 tot 5/2]
Carine Steelandt - fotografie [7/2 tot 4/3]

Waregem

■ Art Box
Westerlaan 17 - 8790 Waregem 0056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zo llu-19u
Mario Callens, Gianni Guidi, Marco Pellizzola [12/1 tot 19/2]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem 0056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
“Brussel.. .en zijn mensen” - Eli Peeters [tot 8/2]'
■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Vanackerestraat 18- 8560 Wevelgem 0056/41.41.61
‘Te musée du petit format” [19 tôt 29/2]

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 0055/521.91.55 - di-za 10u-17u zo 
13u-17u
“Joseph Beuys, kleine tekeningen” [tot 3/3]

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 0026/443.24.31 - di-za 10u-17u zo llu-17u
Ferdinand Erfmann - schilderijen [tot 4/2]
“75 jaar Gemeentemuseum Arnhem” [tot 25/2]
“The classification of white” - Andrea Fisher [tot 28/2]
“Het land dat in mij woont; beeldende kunst en literatuur over migratie” -
Tiong Ang, Michal Shabtay, Tom Zandwijken... [18/2 tot 14/4]

Assen

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen 00592/3407.41 - ma-vr 9u- 
16u30
Eindexamenexpositie handvaardigheid” [tot 18/1]
Teja Piegeler, Helmut Johannes May - schilderijen, sculpturen, 
tekeningen [22/1 tot 23/2]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 0072/589.89.27 - di-zo 13u-17u
Jaap Min, Dirk Trap [tot 27/1]
“Gerrit W. van Blaaderen (1876-1935), retrospectieve” [27/1 tot 5/5] 
“90 jaar Bergen aan Zee 1906-1996" [27/1 tot 29/9]

■ Kultureel Centrum ILeopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg 0011/34.65.48 - ma-vr 10u-12u 14u-18u 
za 10u-12u zo 14u-18u
“Sporen in de tijd” - Stefan Kellens - fotografie [13 tot 31/1]
Anita Fleerackers - keramiek [3 tot 22/2]

Boxmeer 

Nederland ■ Galerie Bastiaans
Steenstraat54 - 5831JG Boxmeer 00485/57.22.91 - do-za llu-17u zo 14u-17u
Gerard Verdijk - schilderijen, tekeningen [7/1 tot 12/2]

Leuven
Almelo Delft

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000Leuven 0016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-w 10ud8u 
"5 x Cuba” - Mare Byl, Jean-Marc De Coninck, Pierre Kempeneer... - 
fotografie [13/1 tot 4/2]
“Prijs beeldhouwkunst provincie Vlaams-Brabant” [10/2 tot 3/3]

Liège

■ Het Torentje Almelo , 
Egbert Gorterstraat - Almelo &0546/82.96.71 
“Les pierres sont là pour nous” - Waldo Bien [tot 15/1]

Almere

■ Cultureel Centrum Abtswoude <
Aart van der Leeuwenlaan 332 - 2624 LJ Delft 0 015/256.92.06 - ma-zo 
9u-21u30
Annelies Gielisse, Eveline van Rooy [3 tot 28/1]

Lyda May - schilderijen [31/1 tot 25/2] .
Beatrice Neetens [28/2 tot 31/3]

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Pare de la Boverie 3 - 4000 Liège 0041/52.94.27- di-za 13u-18u zo llu- 
16u30
“Journal d’un peintre 0peinture vivante” - Pierre Devreux [tot 28/1]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 -9160Lokeren 009/348.06.42-di-do 14u-19uvrlOu12u 
14u-18u za L0u-18u zo 14u-18u
Fred Boffin [4/2 tôt 9/3]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo ©09/373.7006-do-w 14u-18u 
“Werken op papier” [tot 21/1]
Wim Biewenga [27/1 tot 25/2]

Oostende

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende 0059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zo llu-13u
Franzina en Angelina Ndimande - werken op papier [3 tot 25/2]
■PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 0059/50.81.18 - di-zo 10u-18u
“Van Ensor tot Delvaux” [tot 2/2]

Sint-Niklaas

■ Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-NiklOas 003/766.04.25. - vr-zp l4u-18u
Pawel Czarnecki, Grim, Wilfried Jacobs, Simon Schoonvliet, Willem Van
Bogaert, Maria Mendes... [18/1 tot 11/2]
■ Vierkante Zaal/Akademie vr Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas 003/776.33.00- ma-wo 19u-21u za-zo 
10u-12ul4u-17u
“Collages, de verdraaide materie” - Fred Bervoets, Marcel Marien, Jan
Carlier... [21/1 tot 18/2]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat 29 - 3800Sint-Truiden 0011/68.79.59 - ma-zo 10u-12u 
13u-18u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [5/1 tot 7/2]
Inge Sterckx - fotografie [9/2 tot 6/3]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever 002/267.41.56 - ma-no 10u-22u
Marc Gomme - fotografie [3/1 tot 5/2]
Lydie Nesvadba - fotografie [7/2 tot 4/3]

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere 0036/537.79.77- di-zo 12u-17u
“The act of seeing (urban space) taking distance” - fotografie [27/1 tot 25/2]
Bastienne Kramer - sculpturen, installaties [8/3 tot 14/4]

Amsterdam

■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 0020/422.04.71 - di-zo llu-17u
Robert Greene - schilderijen, fotografie [6/l tot 11/2]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017DE Amsterdam 0020/625.56.51 -di-zo 12u-
17u ;
Renée Green, Rirkrit Tiravanija [26/1 tot 24/3]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016LJAmsterdam 0020/622.71.93 - di-za 13u-18u 
“Time” - Job Koelewijn, Joep van Lieshout, Maria Roosen, Aernout Mik... [tot 
10/2]
“N.T.K.” - Joep van Lieshout [17/2 tot -/3]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam 0020/638.82.11 - do-za 13u-18u
“Sixteen sucking stones, zestien potloodtekeningen opgedragen aan Samuel
Beckett” - Bert de Vries [tot 20/1 ]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam 0020/673.21.21 - ma-zo 10u-17u
“Voor Nederland bewaard. De collectie van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap.” [tot 4/2]
“Het gezicht verbeeld” [tót 11/2]
“Oorlog aan tafel, veldslagen op damast” [tot 25/2]
“De lelijke tijd, pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895” [tot 
31/3]
“Een nieuwe kunst, fotografie in de 19de eeuw” [10/2 tot 5/5]
“De hersenpop van Asmus” [tot 12/5]
“Aanwinsten kunstnijverheid” [17/2 tot 9/6]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam 0020/573.29.11 - di-zo llu-17u
Retrospectieve Constant - schilderijen [tot 21/1]
“Het Amerikaans perspektief’ ’ - collectie Whitney Museum [tot 28/1]
“Metz 0 co., de creatieve jaren”- vormgeving [tot 18/2]
■ Stichting Ultima Thule
Pieter NieuWlandstraat 23c -1093XJ Amsterdam 0020/693.95.58 - wo-vr 
14u-18u30
“De Stilte van het Einde. Deel 2” - “Het laatste diner van de eeuwige man” - ‘
Yvonne Trapp [tot 4/2]
■ Tropenmuseum
Lirmaeusstraat 2 -1092 CKAmsterdam 0020/568.82.00 - ma-vr 10u-17u za- 
zo 12u-17u
“Nette vrienden van Jan Klaassen; poppenspel in Afrika en Azië” [tot 1/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0020/570.52.00 - ma-zo 10u 17u
“Franz von Stuck (1863-1928), Eros en Pathos” [tot 21/1]
“Lourens Alma-Tadema (1836-1912)” [tot 9/3]
“19de eeuwse fotografie, een selectie uit de nationale foto-collectie" [10/2 tot 
28/4]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - ma-za 10u-20u30 zo 13u-T7u 
“Mo(NU)menten, Willem Elsschot en Paul Van Ostaijen" - Wilfried Pas [19/1 
totl8/2]
"Grénzeloos getekend! Cartoons van Nederlandse en Vlaamse tekenaars” - 
Emiel De Bolle, Brasser, GAL... [23/2 tot 11/4]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan41 - 2517HVDenHaag 0070/338.11.11 -di-za9u-21u 
zo-ma 9u-18u
“Mode 1920-1930, kleding voor dynamische vrouwen” [tot 21/1]
“Constant, aquarellen 1975-1995” [tot 4/2]
“Biotoop” - Piet Dirkx [tot 25/2]
“Nieuwe presentatie Oude Kunstnijverheid” [tot 1/3]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr llu-17u 
za-zo 12u-17u
“Denkbeeldig Vaderland. Kunst en politiek in Nederland omstreeks 
1800” [tot 11/2]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag 0070/365.89.85 - di-za 12u-17u
Sabrina Lindemann [12/1 tot 10/2]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zo llu-17u 
“Secrets d’initiés, maskers uit het Musée de l’Homme in Parijs”/Iba 
N’Diaye - schilderijen, tekeningen [27/1 tot 14/4]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht30 - 2514AP Den Haag 0070/346.27.00 -ma-za 13u-17u 
“Beesten in de band, 10 eeuwen dieren inboek"/‛Wie A zegt..., 
bibliofiele ABC-boeken uit de 19de en 20ste eeuw” [tot 17/2]

Deventer

■ Museum De Waag
Brink 56 - 7411 BV Deventer 0 0570/69.37.83 - di-za lOu-17u zo 14u-l 7u 
“Wij hebben thuis ook kunst” - Evelien Verkerk, Jan ter Heide [27/1 tot 5/ .
5]

Dordrecht

■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht 0078/613.41.00 - di-za 10u-17u
ZO 13u-17u.
“Ary Scheffer (1795-1858), gevierd romanticus” [tot 10/3]

Eindhoven

■ Atelier Margot
Hoefkestraat 20 - 5611 RM Eindhoven 0 040/211.75.43 ■ do-zo 14u-18u
Heide Helm Bokhorst, Arie Kalisvaart [7/1 tot 11/2]
Bruno Sluydts [25/2 tot 31/3]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven 0 040/252.90.93 - di-zo 
13u-17u
Frans Clement - schilderijen, aquarellen [tot 21/1]
Piet Smissaert - schilderijen, tekeningen [27/1 tot 17/3]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75 - di-zo llu-17u
“Entr’Acte 4" - Pierre Alechinsky, Carl Andre, Karel Appel, Marcel
Broodthaers... [tot 21/1]
“Entr’Acte 5" - Ann Hamilton/René Jolink/Pim Komen, Karen Murphy 
[3/2 tot 24/3]
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Gouda Middelburg Schiedam

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda ©0182/58.84.40 - ma-za 10u-17u zo 12u-17u
“lus funerandi" - Edith Cammenga [tot 25/2]

■ De Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst
Markt - Middelburg @0118/67.54.23 - di-zo 13u-17u
Honoré d’O [20/1 tot 1/3]

Haarlem Nijmegen

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam @010/426.90.66 - di-za llu-17u zo 
12u30-17u
“Het hoofd en de omgeving”/”Cobra etcetera”/”Beeldend ding dat geen 
toelichting verdraagt" - Ben Akkerman, Daan van Golden, Jan Roeland... [tot 
21/1]

■ De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem ©023/532.68.56 - ma-za llu-17u zo 13u- 
17u
“Berlin Geisterbahn" - Fons Brasser - fotografie [6 tot,29/1]
Andrew March, Liselotte Bierman - sculpturen [3 tot 26/2]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 -Haarlem @023/516.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
Hannes Kuiper - schilderijen, sculpturen [tot 31/1]
“Raveel in Nederland” [tot 29/2]
■ Verweyhal

Grote Markt ■ Haarlem @023/516.42.00 - ma-za Hu-17u zo 13u-17u
Roger Raveel [tot 29/2]

Hardinxveld-Giessendam

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3-6511 VSNijmegen @024/322.91.93 - ma-za 10u-17u zo 13u- 
17u ,
“Der Rhein - Le Rhin - De Waal. Een Europese rivier in de kunst van de 20ste 
eeuw.” [tot 28/1]

Oost-Souburg

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren
Vlissingsestraat 239 - Oost-Souburg @0118/47.06.58 - wo-zo 12u-17u
"Selektie 1:18 kunstenaars uit Zeeland” [tot 28/1]
“Galerie In Situ te gas" - Les Levine, Zsigmond Karolyi, Marcel Eerlanger, 
Joseph Semah... [10/2 tot 14/4]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard @046/451.34.60 - di-vr llu-17u za-zo 14u- 
17u
“Het land dat in mij woont, literatuur en beeldende kunst over migratie” - Tiong 
Ang, Tom Zandwijken, Vinh Phuong, Claudio Goulart.. ./'Meisjesinternaten in 
Vlaanderen en De strandcabines in De Panne” - Annie van Gemert - fotografie 
[tot4/2]

Tilburg

■ Museum De Koperen Knop
Binnendams 51 - 3371 BA Hardinxveld-Giessendam @0184/61.13.66 - wo-za 
13u-17u
“Het landschap” - Jan de Hamer, Evert vanLopik, Jan van Loon... [tot 20/1]

Heemstede

Otterio
-

■ Kröller-Müller Museum Park de Hoge Veluwe
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterio @0838/59.12.41 - di-zo 10u-17u 
“Raw material, een keuze uit de aanwinsten 1991-1995” [tot 4/2]

•Scryption
Spoorlaan 434A - 5038CH Tilburg @013/535.37.77 - di-vr 10u-17u za-zo 
13u-17u
“Het sprekende lichaam, non-verbale communicatie bij mens en dief’ [tot 11/2] 
“The greeting” - Bill Viola [tot nader orde]
“De Tuinyan Pjotr Müllef ’ [tot31/8]

Rhenen
Utrecht

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede @023/529.08.85 - wo-zo 14u-17u
Warffemius - schilderijen, tekeningen [tot 28/1]

Heerlen

■ Gemeentemuseum Het Rondeel
Kerkstraat 1 - 3911 LDRhenen @0317/61.20.77- di-vr 12u-17u za 13u-17u 
“Grafiek in het Rondeel” [7/1 tot 7/2]
“Oases van licht en kleur” - Marcel Schellekens - grafiek [10/2 tot 23/3]

■ Stadsgalerij
Raadhuisplein 19 - 6411 HKHeerlen @045/576.44.49 - di-vr llu-17u zti-ZP 
14u-17u
“Collectie Aad de Haas” [tot 30/6]

Roosendaal

Helmond

•
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal @0165/56.64.85 - di-zo 14u-17u
Ubaldo Siehi - schilderijen, kamerschermen [tot 21/1 ]
Hans Leijerzapf, Simon Woudwijk - schilderijen, sculpturen [28/1 tot 3/3]

■ Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht @030/231.99.95 - wo-zo 13u-17u30
"Snuff" - Klaar van der Lippe [14/1 tot 11/2]
“Mucca” - Federico d’ Orazio [18/2 tot 17/3]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 -3512 XA Utrecht @030/236.23.62 - di-za 10u-17u zo 12u- 
17u
“Jan Knap, schilderijen en tekeningen 1984-1996” [17/2 tot 21/4]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht @030/231.38.35 - di-vr 10u-17u za-zo 
llu-17u
"Willibrord en het begin van Nederland” [tot 28/1]

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond @0492/54.74.75 - di-vr lOu-17u za-dó 14u- 
17u
“Wherever I lay my head” - Mathilde ter Heijne - sculpturen, tekeningen [tot 
28/1] _____________■ ________ ______________________________

‘s-Hertogenbosch

Rotterdam
Venlo

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
Citadellaan 7 - 5211XA ‘s-Hertogenbosch @073/612.21.88 - di-za llu-17uzo 
13u-17u
“Een nieuw museum voor ‘s-Hertogenbosch” - Borek Sipek [28/1 tot 17/3]
■ Jan Van Hoof Galerie
Vughlerweg 58-60 - 5211 CM ‘s-Hertogenbosch @073/614.23.43 - do 19u-22u 
vr-zo 14u-18u
Jac Gijzen -schilderijen, werken op papier [28/1 tot 18/2]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch @073/687.78.00 - di-vr 10u-17u 
za-zo 12u-17u
“Keuze uit eigen collectie” - Hans van Hoek, Joris Geurts, Sef Peeters... [tot 
28/1]
“Uit koninklijk bezit, de verzamelingen vn Oranje” [28/1 tot 30/4] ’

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn @0229/28.00.28 - ma-vr Hu-17u za-zo 14u-17u 
“Zilver, zilver en nog eens zilver” [tot 25/2]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren @035/531.56.56 - di-za llu-17u zo 12u-17u
Hans Bayens - schilderijen, tekeningen, sculpturen [28/1 tot 17/3]
Kees De Waal - grafiek, gouaches [4/2 tot 17/3]

Leeuwarden

■ Nederlands Keramiek Museum Museum Het Princessehof
Grote Kerkstraat 11 - 8911DZLeeuwarden @058/212.74.38 - ma-za 10u-17u 
zo 14u-17u
"Het Mongoolse rijk tijdens de Yuan dynastie (1279-1368)” [tot 26/2]

Leiden

■ Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 - 2300AELeiden @071/516.88.00 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17u
“Asmat houtsnijwerk” [tot 15/3]
“Vergeten eilanden, het mysterie van de Zuidoost-Molukken” [tot 25/8]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden @071/516.53.60 - di-vr 10u-17u za-zo
12u-17u -
"Koekplanken" [tot 28/1]

Maastricht

■ Boimefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht @043/329.01.90 - di-zo llu-17u 
“Reliëfs 1959-’60" - Lee Bontecou/Frank van Hemert/Toon Verhoef - 
schilderijen [tot 4/2]
Willem de Kooning - sculpturen [tot 2/6]

■ Galerie De Brieder
Oostplein .150 - 3011KZRotterdam @010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
Vaissier [13/1 tot 4/2]
Frank Thonus, Henk Pasman [10/2 tot 3/3]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22 - 3011 CLRotterdam @010/413.50.55 - wo-zo 12u-17u
“Andy Warhol collectie Loodwicks” [10/1 tot 18/2]
Fons Brasser [21/2 tot 31/3]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EERotterdam @010/436.00.15- vr-zo 12u-17u
Harm vande Werf [tot 21/1]
Francesca Vonck, Dan Asher [26/1 tot 3/3]
B Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam @010/412.40.48 - wo-zo 14u-17u
“Zeedis” - Wietske van Leeuwen - keramiek [tot 20/1]
Gert Hanebeck [26/1 tot 6/3]
■ Galerie RAM
Hoombrekersstraat 8a - 3011 CLRotterdam @010/41231.33 - wo-zo 13u-18u 
Cornelius Rogge - installatie/”Het object vaas” - De Jonge, Metz, Pouls, 
Abramsen. .. [tot 21/1]
Marinus Boezem - installatie [28/1 tot 3/3]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam @010/440.03.01 - di-za 10u-17u zo llu- 
17u
“Droog Design” [tot 28/1]
Passage Brussel, Nederlandse schilders in Brussel 1850-1890" [tot 4/2] 
“Leonardo da Vinei, uitvinder, wetenschapper, kunstenaar” [tot 17/3] 
“Han van Meegeren (1889-1947), van miskend kunstenaar tot meesterver- 
valser" [10/2 tot 7/4]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam @010/413.26.80 - di-za lÖu-l 7u zo llu- 
17u
“Toen zij uit Rotterdam vertrokken, 4 eeuwen landverhuizers en emigranten” 
[tot 10/3] .
■ MK Expositieruimte
Witlede Withstraat53 -3012BMRotterdam @010/213.09:91 - wo-zo 13u-18u
Otto Egberts [7/1 tot 4/2]
Fred Bontje, Ronald Brosschot, Sigmund de Jong [1/2 tot 3/3]
■ Museum Boymans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam @010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
David Hockney [tot 21/1]
“Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin” [tot 4/2]
Sarah Lucas [4/2 tot 31/3]
Bruce Nauman [21/1 tot -/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam @010/440.12.00 - di-za 10u-17u zo llu- 
17u
“Klassieke principes als tekenen van verzet, het SHELL-gebouw van J.J.P. Oud 
in Den Haag” [tot 11/2]
“Renzo Piano, tradities en moderne techniek” [tot 25/2]
“Europese architectuur 1984-1994,10jaar Mies van der Rohe Pavillion
Award” [tot 10/3]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BNRotterdam @010/213.20.11 - di-zo Ilu-17u 
“Small world” - Martin Parr/”De toerist als fotograaf’/”Archê” - Krystyna 
Ziach [13/1 tot 11/2]
“Bill Brandt, photographs 1928-1983” [17/2 tot 31/3]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam @010/414.51.51 - wo-zo 13u-17u
Hans Houwing, vande Wint-Rotmans, Bram Zwartjens [7/1 tot 4/2]
Marian Bijlenga, William Verstraeten [ 11/2 tot 3/3]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam © 010/411.01.44 - di-zo llu-18u
Edward Muybridge, Carl Andre, Marcel Broodthaers, Jan Dibbets [20/1 tot 3/3]

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo @077/351.34.57 - di-vr 10u-16u30 
za-zo 14u-17u
“9de Van Bommel van Damprijs/”Modem art in glass” [tot 15/1]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland @0562/45.16.00 - wo-za 14u-17u 
“Gasten schilderen Vlieland” [tot 13/4]

Vlissingen

■ Stedelijk Museum Vlissingen
BeUomypark 19 - Vlissingen @ - ma-vr 10u-17u za-zo 13u-17u
Bob Pingen [tot 28/1]

Zutphen

■ Museum Henriette Polak
Taadmarkt88 - 7216DE Zutphen @0575/51.68.78 - di-vr llu-17u za-zo 
13u30-17u
"Zutphense kunstenaars triënnale” [20/1 tot 3/3]
■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht 3 - 7201JL Zutphen @0575/51.68.78 - di-vr llu-17u za-zo 
13u30-17u
“In Holland staat een huis” [13/1 tot 25/2]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 maart 1996. Gegevens voor de agenda 
moetenbinnenzijn vóór 15februari 1996op hetpostbusadres: Postbus 1428,1000 
Brussel 1.
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Met deze kunstgids wil Seven Arts tonen wat er leeft, groeit, beweegt, zindert. Zonder 
pretentie volledig te willen zijn toch een stukje oerwoud toegankelijk en doorbladerbaar 
maken. Het Troop Boek wil voor 'jonge' en minder gekende Belgische kunstenaars een 
springplank zijn waarmee zij zichzelf in binnen- en buitenland promoten. Noem het een 
collectief visitekaartje, een geïllustreerd kunstenaarstelefoonboek van 60 Belgische 
kunstenaars; als een bondige selectie, een open venster naar binnen- en buitenlandse | 
galeries, musea, culturele centra en organisatoren.
Eén of meerdere exemplaren kunnen besteld worden door te schrijven naar: 
V.Z.W. Seven Arts, P. Benoitpark 6,9100 Sint-Niklaas. Betaling (190 Bfr) na ontvangst.

60 BELGISCHE KUNSTENAARS
ORGANISATIE: PETER PEE / VZW SEVEN ART S
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Brieven
I' l

Ten geleide...

Met ingang van deze nieuwe jaargang en naar aanleiding van 
de eerste brief waarvan de auteur wenste dat hij gepubliceerd 
werd, verklaren we de rubriek “Brieven” voor geopend. Met 
deze rubriek willen we de gelegenheid bieden aan de verbolgen, 
verbaasde of tevreden lezer om te reageren op artikels in de 
vorige editie(s). Voor deze bijdragen zijn enkel de auteurs 
verantwoordelijk. De redactie houdt zich het recht voor 

ingezonden reacties te weigeren of in te korten. Gelieve uw 
brieven te sturen naar het volgende adres: De Witte Raaf, 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.

HET MUSEUM EN DE “ZELFSTANDIG TENTOONSTEL
LINGSMAKER”. Los van de discussie over het beleid van 
Middelheim en de vraag of een parkomgeving al dan niet geschikt 
is als museum, wil ik hier reageren op de bijdrage van Bart Cassiman 
in de vorige aflevering van “De Witte Raaf’. In tegenstelling tot 
het artikel van de redactie van “De Witte Raaf’, dat getuigt van 
een hoog niveau, blijft hij weer steken in zijn nu al twee jaar durende 
pogingen tot sacralisatie van zijn selectie.
Verwijten van Cassiman over “een grenzeloos gebrek aan respect” 
voor de kunstwerken, verworven in 1993, getuigen vooral van een 
gezapig escapisme.
Hij struikelt over grassprieten en onkruid, over rododendrons en 
ontbrekende tekstplaatjes bij ontbrekende werken. Maar waarom 
ontbreken die werken?
Hij zwijgt wijselijk over het feit dat hij erin geslaagd is het mu
seum voor de volgende decennia op te zadelen met een reeks com
plexe en vooral dure onderhouds- en restauratieproblemen. Ter 
verduidelijking: ik heb het hier niet over kunstwerken waarbij een 
intensief onderhoud inherent is aan de démarche van de kunste

naar, ik verwijt ook de kunstenaars niets, maar ik klaag de 
ondeskundigheid aan van de “zelfstandig tentoonstellingsmaker”. 
Deze kent blijkbaar niet het fundamentele onderscheid tussen een 
tentoonstelling en het verwerven van openluchtwerk voor een ver
zameling, tussen opties van tijdelijke en museale aard. Hij heeft 
dan ook nagelaten om de kunstenaars op een degelijke manier te 
begeleiden.
De gevolgen zijn hallucinant, zowel voor de bezoekers, als op fi
nancieel vlak.
Wij vestigen dan ook liever niet extra de aandacht op werken die 
weer eens vóór een langere periode verdwijnen, de bezoekers zou
den nog kunnen denken dat we twee à drie sokkels bezitten mét de 
titel “In restauratie”.
Het is waar, Middelheim wordt niet onderhouden als een Japanse 
tuin en Cassiman was hier perfect van op de hoogte. Rododendrons 
groeien jaarlijks ongeveer 5 cm en worden enkel in de herfst ge
snoeid, het gras wordt om de veertien dagen gemaaid.

Tegenover de kunstenaar is er natuurlijk wel een duidelijk respect, 
met al de moeite die het museum zich getroost om ook de beelden, 
die na twee jaar een onverantwoorde lopende rekening vertegen
woordigen, in stand te houden. Anderzijds is ook een respect ver
eist tegenover de parkomgeving en een professionele kennis van 
dit gegeven. De problematiek van sculptuur in een open ruimte is 
niet eenvoudig. Afgezien van het artistieke element, moet men ook 
rekening houden met praktische overwegingen, die vaak lijnrecht 
tegenover de artistieke ingrepen staan.

Als de tentoonstellingsmaker betreffende het huidige aankoopbeleid 
stelt dat de verantwoordelijken van Middelheim maar wat lukraak 
in het rond schieten, wat dan te denken van iemand die, zonder 
inspraak van het museum, tien werken laat aankopen, waarvan bijna 
de helft voortdurend problemen oplevert?

Ik wil er trouwens op wijzen dat Cassiman nooit beleids

verantwoordelijkheid gehad heeft in Middelheim en in 1993 enkel 
instond voor de selectie en begeleiding van de kunstenaars. De 
uitbouw van een nieuw aankoop- en tentoonstellingsbeleid ge
beurde na 1993. De reflexieve houding tegenover monumentale 
openluchtsculptuur in een park, wordt op een dynamische manier 
ontwikkeld aan de hand van tentoonstellingen en aankopen.
Het programma voor 1996, met al zeker solotentoonstellingen van 
Tony Cragg en Henk Visch, bewijst dit eens te meer. Beide kunste
naars hebben Uitgesproken ideeën over beeldenparken, over kunst 
in een publieke of museale ruimte. Hun tentoonstellingen zullen 
inspelen op de discussie omtrent de rol van een museum als 
Middelheim.
De catalogi die het museum uitgeeft, bevestigen trouwens het be
lang dat gehecht wordt aan een kritische, onderzoekende 
ingesteldheid. Ik denk hierbij aan de catalogus met een overzicht 
van de openluchtwerken van Guillaume Bijl, aan de uitgave met 
een reeks gesprekken tussen Luciano Fabro en Jan Braet, aan het 
beschouwende proza van Per Kirkeby. Tony Cragg zet deze reeks 
voort en geeft zijn visie over de problematiek omtrent kunst in een 
publieke ruimte.
Het is niet de bedoeling een rechtlijnig beleid te ontwikkelen dat 
steunt op enkele zogenaamde parameters van een tentoonstellings
maker. Integendeel, een beleid toont maar eerst diepgang dankzij 
kunstenaars die vertrouwd zijn met de specifieke aard van het 
museum en die de gelegenheid krijgen een discours te ontwikke
len. Middelheim heeft geen behoefte aan een tentoonstellingsmaker 
die zich krampachtig tracht waar te maken, wel aan de rechtstreekse 
inbreng van de kunstenaar in dialoog met het museum.

Tót slot nog een bemerking bij m’n tekst in het vorige nummer van 
“De Witte Raaf’-, de titel is foutief afgedrukt en luidt niet ‘Lucht
kastelen’, maar wel ‘Openluchtkastelen’.

Menno Meewis,
Wetenschappelijk assistent, Openluchtmuseum Middelheim

Waar wachten al die personages in het werk van Vermeer toch op 
Een dijkbreuk?

AMARANT biedt naast het antwoord op deze vraag, komend voorjaar ook nog: Een lezingencyclus omtrent Vermeer: Bernard Descheemaeker over "Niets ledighs in de 
dinghen...", Michel Peeters over "Een vroege Vermeer uit 1937", Pool Andries over "Afstand. Het werk van Vermeer in relatie tot de fotografie" en Marc Holthof over 
"Vermeer en de Tijd. Waar wachten ze op?"» Thought Made Visible. Een lessenreeks van Steven Jacobs over Amerikaanse kunsttheorie 1960-1970, aansluitend bij de Mei 
Bochner-tentoonstelling in het PSK te Brussel*Een ontmoeting met Mei Bochner«Een lezing "Vaste Collectie(s)"door Stefan Hertmans over "Con. Isl. NY-.1995" van Dirk 
Braeckman’Duolezingen Oudeen Nieuwe Filosofie: "Parmenides+Baudrillard" door Mare Holthof, "Aristoteles+Heidegger" door Peter DeGraeve en "Socrates+Wittgenstein" 
door Jan Verplaetse-Een Filosofie van de Moderne Tijd, met onder meer Jan Verplaetse, Peter De Graeve, Philippe Juliam, Ronald Commers, Wim De Temmerman*Een
lessenreeks over Theater in de twintigste eeuw, door Sigrid Bousset* Onder meer. ■

VA wik- sah
Een overzicht van alle cursussen en lezingen over Beeldende Kunst, Filosofie en Theater krijgt u gratis in de bus. 
Schrijfbelfax AMARANT vzw • Hoogpoort 50 • 9000 Gent • tel 09/233.03.24 • fax 09/233.42.36 ITS
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Jaargang 1995 Colofon
NUMMER 53 - JANVARI-FEBRUARI1995 VOORAF UITGEVERIJ

■ Giorgio Agamben Kanttekeningen bij Guy Debords “Com
mentaires sur la société du spectacle “ ■ Els Baeten Het kunst
beleid in Vlaanderen sinds de Staatshervorming van 1980 ■ 
Dirk Pültau Een crematorium van soortnamen en vertegen
woordigers De collectie van hetMUHKA ■ Ilse Kuijken, Dirk 
Pültau, Koen Brams Œuvres reçues & Dictionnaire des oeuvres 
reçues Over het aankoopbeleid van de Vlaamse Commissie voor 
de Beeldende Kunst ■ Steven Jacobs Over de tentoonstelling 
Wunderkammer des Abendlandes De Kunst- en Wunderkammer 
en het muséum: breuken en over gangen ■ Barbara Vander
linden A379089: een anti-galerij achter het museum ■ Mark 
Kremer Wonde plekken Over enkele werken van Jeff. Wall ■ 
Peter Halley Een korte geschiedenis van de affecten ■ Bart 
Meuleman 1994 - laar van het Gezin

NUMMER 54 - MAART-APRIL1995 

■ Koen raad Geldof De (on-)zichtbaarheid van de cultuur ■ 
Ulrich Meister Dagboek ■ André Gervais Over de verhou
ding tekst/fotografisch beeld bij Marcel Duchamp ■ Bart 
Verschaffel Het heimelijke van Henri De Braekeleer ■ Mare 
Holthof De wereld als schaalmodel. Over boeken en werken 
van Hermann Pitz ■ Sjoukje van der Meulen Heart of 
darkness in Kröller-Müller ■ Koen Brams & Dirk Pültau 
Hedendaagse strekkingen in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel: -8 ■ Dirk Lauwaert De grote Toekomst 
van een kleine Werkelijkheid. Over Baudrillard.

NUMMER 55-MEI-JUNI1995 

■ Mare De Kesel Helder noemen wat donker opkomt. Over 
mimesis, misdaad en kunst ■ M Brief aan DDV ■ Mark 
Kremer There is rules. Cady Noland in MuseumBoymans-van 
Beuningen ■ Dirk Lauwaert MERCI CRIME Over Louise 
Bourgeois ■ Bart Meuleman KINDEREN NIET TOE- 
GELATEN ■ Jorinde Seijdel Time-out: Redesign - Remuseum 
- Rereality ■ Marc Dubois Van Casino tot Museum ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Het warenhuis (deel 1). Over het 
PMMK ■ Marc Holthof De ongewenste wasmachine. Over 
het televisiewerk van Jef Cornelis.

NUMMER 56 -JVU-AUGVSTVS1995 

■ Dirk Lauwaert Een feit is steeds een kopie Over realisme 
■ Bart Meuleman COCK/PIT ■ Lieven De Cauter 
Prolegomena over pornografie ■ Paul De Vylder 
Gedesymboliseerde lichamen Drie keer porno voor hetzelfde 
geld ■ Mare Holthof Stereogrammen en de Parijse politie of 
hoe je in drie dimensies voorbij een beeld kunt kijken ■ Mare 
De Kesel Het obscene van een ladder Over een mobiele 
tentoonstellingsruimte, genaamd [De ladder van ] Pontormo ■ 
Hugo Debaere Dagboek ■ Arjen Mulder "Het is beeldende 
kunst, wantje kijkt ernaar." Kunstenaars op televisie • Dirk 
Pültau De schimmelende processies van Paul Thek ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Het warenhuis (deel 2). Ovér het 
PMMK

NUMMER 57 - SEPTEMBER-OKTOBER1995 

■ Frank Vande Veire De nacht straalt in een meisjesoog. Iets 
over Hegels 'einde van de kunst'. ■ Mark Kremer Un elefante 
si sbaglia enormemente. De 46"“ Biënnale van Venetië ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Middelheim, nu ■ Koen Brams 
Vragen aan Jacq Vogelaar. Over het tijdschrift in het algemeen 
en. "Raster" in het bijzonder.

NUMMER 58-NOVEMBER-DECEMBER 1995 

■ Rudi Laermans 'Ik verzamel, dus ik ben?' Kleine postume 
dialoog met Walter Benjamin ■ Een bezoeker van 
tentoonstellingen die anoniem wenst te blijven Mevrouw Z 
■ Koen Brams & Dirk Pültau De collectie van Annick en 
Anton Herbert ■ Renée Steenbergen De echte en de ideale 
verzamelaar - een speurtocht ■ Filip Geerardy n Ongezeglijk 
verzamelen en het onzeglijk reële Over "Collecting, An Unruly 
Passion, Psychological Perspectives " ■ Steven Jacobs V erval 
Het "Zwarte Vierkant" als ruine ■ Koen Brams, Ilse Kuijken 
& Dirk Pültau De beeldhouwkunst, zoals zij was in openlucht 
■ Middelheim, 1995+... ■ Sven Lütticken De bodem en de 
blik Jean-Marc Bustamante en het landschap ■ Marc Holthof 
De metamorfosen van deze tijd

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de 
auteurs.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de De Mondriaan Stichting
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

M
AUTEURS

Hans Abbing Beeldend kunstenaar en als econoom 
verbonden aan de Faculteit der Historische en Kunst 
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Hij schreef het boek “Een economie van de kunsten", 
verschenen bij de Historische Uitgeverij Groningen in 1993.

Paul De Vylder Beeldend kunstenaar. Doceert semiotiek 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van 
Gent. In het voorjaar verschijnt van hem het essay “Allegory 
as Art of Interfacing” in het boek “Inside the Visible”, een 
uitgave van M.I.T. In maart en april presenteert het P.M.M.K.- 
Müseum voor Moderne Kunst van Oostende zijn 
beeldprojecten (van 1980 tot 1994).

Elke de Rijcke Romaniste. Zij bereidt een proefschrift voor 
over André du Bouchet.

Steven Jacobs Kunstcriticus. Publiceerde in 1994 het boek 
“Hetgebroken venster” (Vlees en Beton 25). In de. loop van 
het voorjaar wordt van hem een boek over Henri van de 
Velde verwacht.

Henri Maldiney Tot 1980 verbonden aan de universiteit van 
Lyon III als hoogleraar filosofie en esthetica. Verricht 
onderzoek op het gebied van de fenomenologie, de esthetica, 
de poëzie en de beeldende kunst. In 1990verscheen “L’espace 
du livre" (La Sétérée), in 1991 “Penser l’homme et la folie” 
(Jérôme Millon). In 1993 verschenen “L’art, l’éclair de 
l’être” (Editions Comp’Act) en “Le vouloir dire de Francis 
Ponge” (Encre marine).

Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media. Publiceert in “De Witte Raaf’ sinds januari 1994.

Linda Warmoes Studeerde rechten en sociologie aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. Debuteert in dit nummer.

Lawrence Weiner Beeldend kunstenaar. Leeft en werkt in 
Amsterdam en New York. Tot 13 januari 1996 loopt een 
tentoonstelling van zijn multiples in Marian Goodman 
Gallery in New York. Recent organiseerde het IVAM te 
Valencia een tentoonstelling met hem en publiceerde het 
de catalogus “Lawrence Weiner; in the stream”.

MET DANK AAN

Didier Holemans en alle anderen die constructief 
meewerkten aan de verzelfstandiging van De Witte Raaf.

IN HET VOLGENDE NUMMER 
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Vertellen

Mogen beelden iets te vertellen hebben? Teksten over onder 
andere On Kawara, “StilUA Novel”, de fotoroman en James 
Coleman. Daarnaast bijdragen over Mel Bochner en de 
tweede episode van “KUNST- eenfeuilleton in afleveringen
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Café - Grill 
"In den Eenhoorn" 

Kammerstraat 2
9000 Gent

09/224.23.14

Bekend om zijn
"Kunstzinnig opgebouwde grillades 

"Kleurrijke salades "
"Artistiek ingevulde visschotels"

"Palet van desserts"
"Heldere en frisse bieren”

"Volle wijnen"

De Witte Raaf 59 • januari-februari 1996 • 39



të
»

o
?

ral
a

..

w
i

e

$

OF HEDENDAAGS
s

De campagnes van Omission hebben als doel bepaalde kwaliteiten van de hedendaagse beeldende kunst te behoeden voor isolement. Tevens dienen de cam
pagnes de maatschappij met inzicht.

Omission feliciteert de Italiaanse firma Benetton met haar nieuwe school Fabrica. Jonge talenten worden aangespoord een nieuw idioom te ontwikkelen 

dat aansluit bij de veranderingen in onze beeldcultuur. ‘Gevestigde grenzen vervagen door de mondialisering van de technologische cultuur', aldus Benetton. 
In Groningen startte academie Minerva officieel de voortgezette opleiding computer graphics en officieus een post-initiële opleiding schilderkunst. Trots 

meldt Minerva schilders en grafici op te leiden 'op basis van ambachtelijke vaardigheden'. Deze nieuwe generatie schilders en grafici worden in staat geacht 
eigentijdse ideevorming-gestalte te geven. Salute!

Met op maat gesneden, ideële media-injecties speelt het instituut Omission in op heersende opinies en bemiddelt het tussen de verschillende vakgebieden.

IDEËEL COMMUNICATIE INSTITUUT

HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST

OMISSION
POSTBUS 21073 3001 AB ROTTERDAM

FAX+31 10 4769332 TEL+31 10 4114401

E-MAIL ADRES OMISSION@LUNA.NL

mailto:OMISSION@LUNA.NL

