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De universiteit
“Waar bemoeien ze zich eigenlijk mee?” 
zo heeft men aan de negen departemen
ten kunstwetenschappen en -geschiede
nis van de universiteiten in Vlaanderen 
en Nederland de afgelopen twee maan
den zeker verzucht - eenmaal is ons dat 
ook ter ore gekomen. De universiteit, dat 
is toch een onbesproken plaats, is de 
gedachte die aan deze verzuchting ten 
grondslag ligt De universiteit, dat is toch 
een bij uitstek onverdacht en achtens- 
waardig instituut? Zeker te eerbied
wekkend dat het zich geroepen zou moe
ten voelen om in te gaan op vragen van 
buitenaf over haar opleidings- en 
onderzoeksprogramma? Misschien over- 
drijven we als we zeggen dat onze inten
tie om een aflevering te wijden aan de 
universitatire opleiding tot kunsthistori
cus in Vlaanderen en Nederland op on
wil is onthaald - in sommige gevallen was 
zelfs eerder van het omgekeerde sprake. 
Wat wel zeker is, is dat het geëerde insti
tuut (nog) niet echt vlot kan inspelen op 
interventies van de buitenwereld.
Uitgaande van de recent verschenen 
visitatierapporten over de opleidings
programma’s van de negen kunst
historische instituten, na een vergelij
kend onderzoek van studiegidsen en 
onderzoeksprogramma ’s en op basis van 
gesprekken met betrokkenen, trachten 
we een beeld te schetsen van de opleiding 
tot, en het onderzoek van de kunsthisto
ricus in Vlaanderen en Nederland. De 
analyse is zeker niet vleiend, in sommige 
gevallen zelfs ontluisterend. De meeste 
opleidings- en onderzoeksprogramma’s 
vallen terug op de historische, mediale 
en/ofgeografisch-nationalistische zeker
heden die in elk handboekje over kunst 
terug te vinden zijn. De krampachtige 
omarming van deze zekerheden maakt 
elke koppeling aan de huidige kunst- 
praktijk en de actuele kunsttheoretische 
debatten zo goed als onmogelijk. Deze 
studie is een werkstuk van Koen Brams, 
Steven Jacobs en Dirk Piiltau, en werd 
aangevuld met een beeldessay van Jean- 
Luc Moulène en een tekst van Eric De 
Kuyper.
Verder vindt u in dit nummer een aantal 
teksten waarin gereflecteerd wordt over 
de betekenis van en de omgang met 
(kunstgeschiedenis. Frank Vande Veire 
schreef een essay over Nietzsches ‘tweede 
oneigentijdse beschouwing’ “VomNutoien 
undNachteil der Historie fürdas Leben”. 
Dirk Lauwaert bekeek de recente films 
en video’s van Jean-Luc Godard en gaat 
in op diens hypothese “dat men de 20ste 
eeuw in termen van de film moet begrij
pen”. In een aantal casestudies wordt de 
omgang met (kunst) geschieden is bespro
ken: Jorinde Seijdel over H.W. Jansons 
“A History of Art” en het Wereld Erf- 
goed-project van Unesco, Geert Bekaert 
over de restauratie van de voormalige 
beeldenzaal van het Paleis voor Schone 
Kunsten, Jacques Lust over de roof van 
kunstwerken tijdens de Tweede Wereld
oorlog en de problematiek van de 
restitutie, en Jeroen Boomgaard over de 
particuliereomgangvanRudi Fuchs met 
de kunstgeschiedenis in de “Coupletten ”. 
Tenslotte ook in dit nummer: de laatste 
episode van het feuilleton “KUNST’.
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Anatomie van een fossilisatie

Deel één: de analyse van het programma 
van de universitaire opleiding kunstge
schiedenis en -wetenschappen in Neder
land en Vlaanderen

In deze sectie willen we onderzoeken hoe de 
verschillende Nederlandse en Vlaamse uni
versitaire opleidingen kunstgeschiedenis en 
kunstwetenschappen opgevat zijn. We base
ren ons daarbij op de studiegidsen, de zelfstu
dies en de rapporten van de visitatiecommis
sies.
In Nederland en Vlaanderen wordt een kunst
historische of -wetenschappelijke opleiding 
door negen universitaire instellingen aange
boden. Het betreft de opleidingen Kunstge
schiedenis aan de Vrije Universiteit Amster
dam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA) 
en de Rijksuniversiteit Leiden (RUL); Kunst
geschiedenis en Archeologie aan de Univer
siteit Utrecht (UU) en de Katholieke Univer- 
siteit Nijmegen (KUN); Kunstwetenschappen 
en Archeologie aan de Katholieke Universi- 
teitLeuven (KUL), de Universiteit Gent (UG) 
en de Vrije Universiteit Brussel (VUB); en 
tenslotte Kunst- en Architectuurgeschiedenis 
en Archeologie aan de Rijksuniversiteit Gro
ningen (RUG) (voor een overzicht, zie kader- 
stuk). De aparte opleidingen in deMusicologie, 
Theater- en Filmwetenschappen die door som
mige van deze universitaire instellingen wor
den georganiseerd, alsook de opleiding Kunst
en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus- 
universiteit Rotterdam vallen buiten het be
stek van dit artikel. Bovendien richten we 
onze aandacht in het bijzonder op de westerse 
beeldende kunst, zodat de specialisaties in de 
archeologie, die - zoals uit de hierboven ver
melde benamingen blijkt - vaak aan een oplei
ding in de kunstgeschiedenis of -wetenschap
pen zijn gekoppeld, ook buiten de grenzen 
van deze tekst vallen. Sommige verschillen 
tussen de universitaire opleidingen in de kunst
geschiedenis zijn trouwens het gevolg van 
dergelijke combinaties of ontkoppelingen van 
studies. Enkele universiteiten bieden aparte 
opleidingen in de archeologie of in de pre- en 
proto-historie aan. In andere instellingen
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worden disciplines als musicologie, theater
wetenschappen, etnologie in het totaalpakket 
van de kunstwetenschappelijke opleiding 
opgenomen, terwijl sommige universiteiten 
deze als een onafhankelijke studierichting 
presenteren.

Wanneer we deze opleidingen met elkaar 
willen vergelijken, lijkt het logisch de ver
schillende studieprogramma’s tegenover el
kaar te zetten. Naast de verschillen in didac
tische aanpak, de specialisaties in de vakge
bieden en onderzoekstradities, onderschei
den de opleidingen zich in de organisatie van 
de studie. Toch moet dit meteen genuanceerd 
worden, en wel omwille van twee redenen. 
Ten eerste moet worden opgemerkt dat, op 
enkele uitzonderingen na, de overeenkom
sten tussen de negen opleidingen veel groter 
zijn dan him onderlinge verschillen. In som
mige gevallen lijkt het opsporen van afwij
kingen op muggeziften. Sommige verschil
len zijn bovendien ook voorspelbaar: de ver
houding tussen de ex cathedra-colleges, werk- 
seminaries, oefeningen, stages en eindwerk 
ligt in Nederland duidelijk anders dan in 
Vlaanderen. Hetandereevenwichttussenleer- 
vormen is evenwel niet verbonden aan de 
specifieke aard van de discipline, maar lijkt 
eerder in verband te staan met een globale 
opvatting omtrent de universitaire opleiding. 
In Nederland is het Angelsaksische systeem 
met zijn voorkeur voor een spreiding van 
praktische oefeningen en stages verder door
gedrongen dan in Vlaanderen, dat vooral op 
het systeem van hoorcolleges is georiënteerd 
en waarin de eindverhandeling (vooral aan de 
UG en de VUB) zwaar door weegt in het 
geheel van de studie.
Ten tweede weet natuurlijk iedereen dat pro
gramma’s terzelfder tijd alles en niets vertel
len. De intentieverklaringen die in fraaie, en 
soms ook in minder fraaie brochures zijn 
opgenomen, worden in de praktijk niet altijd 
beantwoord. Zo strookt een titel van een 
bepaalde cursus niet altijd met de inhoud, die 
de lezer van deze brochures wordt voorge
spiegeld. Bovendien geeft een overzicht van 

het studieprogramma niet weer hoe elk studie
onderdeel in concrete wordt ingevuld. Elke 
universitaire opleiding staat of valt met de 
kwaliteit van het wetenschappelijke perso
neel. Dit gegeven vormt niet alleen een be
langrijke factor op zich, maar precies omdat 
de programma’s meer overeenkomsten dan 
verschillen vertonen, worden de competentie 
en de specialisatie van het docentencorps 
misschien wel de voornaamste parameters 
die zowel de identiteit als de kwaliteit van de 
opleiding bepalen. Het is dan ook op z’n 
minst vreemd te noemen dat over het univer
sitaire personeel in de rapporten van de 
visitatiecommissies (zie kaderstuk), waarnaar 
we af en toe zullen verwijzen, met geen 
woord wordt gerept. Over het personeelsbe
stand wordt in zowel het Vlaamse als Neder
landse visitatierapport bijna enkel in kwanti
tatieve termen gesproken. Terwijl in de Ne
derlandse universiteiten de omvang van de 
beschikbare personeelsbezetting in het alge
meen voldoende wordt geacht voor een goede 
uitvoering van het programma (enkel bij de 
KUN wordt de bezetting aan de krappe kant 
beschouwd), is dit bezuiden de Moerdijk niet 
het geval. Op het gebied van de personeelsbe
zetting kampt elke Vlaamse instelling met 
een structureel tekort. Het is evident dat deze 
kwantitatieve beperkingen ook kwalitatieve 
repercussies inhouden - een gegeven dat door 
de visitatiecommissies ook wel werd erkend. 
Losstaand van dit kwantitatieve aspect is de 
kwaliteit van de individuele personeelsleden 
voor de visitatiecommissie evenwel evident 
ofwel taboe. Blijkbaar wordt verondersteld 
dat op.dit terrein de universitaire opleidingen 
in de kunstgeschiedenis niet voor verbetering 
vatbaar zijn. Nochtans staat het als een paal 
boven water dat bepaalde schrijnende toe
standen, die in enkele departementen kunst
geschiedenis kunnen worden aangetroffen, 
het gevolg zijn van het feit dat de verkeerde 
personen op de verkeerde plaats zitten. Het is 
zelfs eigenaardig te noemen dat de momen
teel bijzonder acute institutionele crisis, die 
vooral de Belgische openbare instellingen 
teistert, nauwelijks afbreuk heeft gedaan aan
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het prestige waarin de universitaire wereld 
zich zelfgenoegzaam wentelt. Voor de stu
dent is de confrontatie met deze prestigieuze 
instelling in sommige gevallen echter vlug 
een koude douche. Een ronkende titel als 
“Archeologie van het Nabije Oosten ” wijst 
soms eerder op een slecht geregisseerde toe
ristische kwis, “Moderne en actuele kunst” 
op een ongezellige koffieklets voor bejaar
den, “Geschiedenis van de bouwkunst” op 
een cursus heemkunde van het zevende 
knoopsgat en “Methodologie van de kunst
wetenschappen” kan soms nog niet eens als 
een karikatuur van zichzelf worden be
schouwd omdat, zoals het woordenboek ons 
vertelt, in een karikatuur nog de essentie van 
iets zit vervat.
Kortom, een vergelijking tussen program
ma’s is dus geen vergelijking tussen concrete 
situaties, maar tussen de beelden die de uni- 
versiteiten zichzelf voorhouden. Hoe interes
sant en methodologisch of didactisch onder
legd een opleidingsprogramma ook mag zijn, 
alles blijft afhankelijk van de riemen waar
mee geroeid moet worden: van de (in Vlaan
deren meestal veel te weinig) financiële mid
delen die voor de invulling van het pro
gramma worden uitgetrokken en van de we
tenschappelijke en didactische bekwaamheid 
van het academische personeel dat het pro
gramma inhoudelijk moet stofferen.

L Doelstellingen

Vooraleer we de diverse programma’s onder 
de loep nemen, loont het de moeite de doel
stellingen te bekijken die de diverse opleidin
gen vooropstellen. In sommige gevallen 
(KUN, UU, VUB) worden deze doelstellin
gen in de studiegids helemaal niet vermeld, in 
andere (UvA, RUL) worden ze nauwelijks 
expliciet gemaakt. Wanneer ze wel uitdruk
kelijk worden vermeld, komt bijna altijd het
zelfde viertal betrachtingen naar voren. Van 
instelling tot instelling kunnen evenwel ac
centverschuivingen vastgesteld worden. Deze 
vier belangrijkste doelstellingen zijn: het ver
schaffen van een brede (historische) basis
kennis; de student in staat stellen zelfstandig 
op kritische wijze wetenschappelijk onder
zoek te verrichten; het verkrijgen van inzicht 
in de aan de discipline verbonden methodes; 
en het aanleren van specifieke vaardigheden 
zoals het visueel analyseren van kunstwer
ken. De beide Amsterdamse universiteiten 
beklemtonen voorts het vermogen om dis
cursief met de stof om te gaan of, zoals in de 
studiegids van de Universiteit van Amster
dam wordt vermeld: “We hechten grote 
waarde aan het helder formuleren van schrif
telijke en mondelinge verslagen en daaraan 
wordt gedurende de gehele studie aandacht 
besteed”. De opleiding aan de Gentse univer
siteit tracht zich aan te prijzen door niet alleen 
aandacht te schenken aan de hedendaagse 
kunstontwikkelingen, maar ook aan “infra
structuren (organisaties, musea)” en aan “voor
uitstrevende methodes en technieken voor 
het systematisch en historisch onderzoek”. 
De vakgroep kunstgeschiedenis en archeolo
gie te Leiden onderscheidt zich naar eigen 
zeggen van de andere universitaire vakgroe
pen kunstgeschiedenis “door het bezit van 
een eigen collectie prenten, tekeningen, fo
to’ s en fotografica, die bij het onderwij s wordt 
gebruikt”. De Leuvense universiteit beklem
toont tenslotte dat de vaardigheid die men de 
student wil bijbrengen toepasbaar kan zijn in 
sectoren die ofwel objectgericht (musea, 
antiekhandels, kunstgalerijen) ofwel publiek
gericht (onderwijs, editie, massamedia) zijn. 
Wat men met sommige van deze doelstellin
gen precies bedoelt, wordt nergens duidelijk 
vermeld. Blijkbaar veronderstelt men dat de 
abituriënt en ook de student intuïtief weten 
wat wetenschappelijk onderzoek mét betrek
king tot kunst inhoudt. Gaat het om een 
plausibele en consistente verklaring van het 
kunstwerk? Het zo accuraat mogelijk be
schrijven? Het verzamelen van informatie 
volgens de geijkte regels van de geschied- 
schrijving? Het confirmeren of falsifiëren 
van eerder geponeerde stellingen? Het kunst
werk zo goed mogelijk duiden als een illustra
tie van een sociologische, psychologische, 
filosofische of antropologische theorie? Uit 
de programma’s alsook uit de summiere tek
sten die ze begeleiden, valt hieromtrent wei
nig af te leiden.

II. Structuur

Zoals elke universitaire opleiding worden 
ook de studieprogramma’s kunstgeschiede
nis in Nederland anders gestructureerd dan in 
Vlaanderen. In Nederland wordt de vier j aar 
durende opleiding opgesplitst in twee perio
des van respectievelijk één jaar, de zoge
naamde propedeuse, en drie jaar, het docto
raal. In Vlaanderen wordt daarentegen een 
onderscheid gemaakt tussen kandidaturen en 
licenties, die elk twee j aar in beslag nemen. In 
essentie bezitten zowel de propedeuse als de 
kandidaturen een algemeen vormend karak

ter, terwijl het doctoraal en de licenties meer 
op specialisatie gericht zijn. Als we echter de 
organisatie van de kunstgeschiedenis
programma’s in detail bekijken, dan valt op 
dat de op het eerste gezicht verschillende 
opdelingen van de studieperiode ( 1+3 Of 2+2) 
niet langer strikt aan Vlaanderen of Neder
land gebonden zijn.
De opleiding van de Gentse universiteit ver
toont in dit opzicht een bijzondere structuur. 
Hoewel het onderscheid tussen kandidaturen 
en licenties wordt gehandhaafd, valt vooral 
de discrepantie tussen het eerste jaar en de 
drie daaropvolgende jaren op - een gegeven 
dat ook door de visitatiecommissie werd op
gemerkt en als een gebrek aan coherentie 
werd geïnterpreteerd. De eerste kandidatuur, 
die eigenlijk een basispakket voor elke 
letterenstudent of het onderwerp van een hy
pothetisch ingangsexamen zou kunnen zijn, 
bestaat hoofdzakelijk uit algemene, vooral 
historische cursussen, en slechts een drietal 
kunsthistorische overzichten of inleidingen. 
De nadelen van deze optiek werden door de 
visitatiecommissie als volgt geformuleerd: 
“Men kan zich afvragen of de keuze voor een 
aantal algemeen vormende vakken in de kan
didaturen en de daaruit vloeiende verschui
ving van basisvakken naar de licenties (waar
onder esthetica en kunstfilosofie) opweegt 
tegen de afwezigheid van andere opleidings- 
onderdelen die als cruciaal kunnen worden 
beschouwd in de vorming”. Pas in het tweede 
jaar worden de kunsthistorische registers open
getrokken en wordt een breed spectrum van 
archeologische en kunsthistorische overzich
ten aangeboden. Inhoudelijk vertoont dit 
tweede jaar overeenkomsten met de prope
deuse van de meeste Nederlandse universitei
ten. Gent is niet alleen de universiteit die de 
breedste vertrekbasis bezit, maar ook de breed
ste waaier aan opties omvat. Naast de optie 
archeologie, wordt de optie kunstwetenschap
pen opgedeeld in een viertal clusters van 
vakken: naast de beeldende kunst, biedt de 
UG als enige universiteit de student ook een 
specialisatie in de etnische kunst aan en daar
naast worden in de licenties van de opleiding 
kunstwetenschappen ook de opties musico
logie en theaterwetenschap opgenomen, die 
in sommige andere universiteiten een volle
dig apart curriculum vormen.
Louter structureel beschouwd is de opleiding 
aan de VUB coherenter: in de licenties wordt 
het aandeel van het verplichte pakket kleiner 
en dit van de beide optiepakketten (oudheid 
enerzijds en middeleeuwen, niéuwe, heden
daagse tijden anderzijds).met nog eens bijbe
horende keuzepakketten groter. Aan de KUL 
daarentegen weegt het gewicht van de optie 
archeologie ofkunstwetenschappen sterk door 
vanaf het eerste jaar.
In tegenstelling tot het belang van algemene 
vakken in de kandidaturen van de Belgische 
universiteiten (aan de VUB hoort daar zelfs 
taalonderricht bij), wordt in Nederland de 
propedeuse enkel en alleen in beslag geno
men door kunsthistorische en archeologische 
overzichtscursussen. In bepaalde universitei
ten (zoals de UvA) komen hierin ook visuele 
analyse en de beginselen van het kunst
historische onderzoek al aan bod. In de VU 
wordt het pakket aangevuld met een cursus 
wijsbegeerte, in Leiden door geschiedenis. 
In het tweede jaar wordt doorgaans een ver
dieping van de in de propedeuse opgedane 
basiskennis beoogd. Het is vooral door de 
organisatie van het derde en vierdejaar dat de 
Nederlandse universitaire opleidingen zich 
een eigen identiteit weten te verschaffen. In 
tegenstelling tot de Vlaamse universiteiten 
heeft de student in deze jaren meer keuze
mogelijkheden. Aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam stelt de student bijvoorbeeld zelf 
zijn afstudeerpakket samen voor het begin 
van het derde cursusjaar. “Bij het samenstel
len van het afstudeerpakket kan de student 
een bepaalde beroepsuitoefening voor ogen 
hebben, die zijn keuze van examenonderdelen 
mede bepaalt.” Hierbij kan een accent komen 
te liggen op verschillende domeinen en kan 
zelfs worden geopteerd voor een “meer alge
mene samenstelling, waarbij met name vak
ken buiten Kunstgeschiedenis gekozen kun
nen worden”. De student aan de Vrije Univer
siteit Amsterdam volgt bijgevolg de omge
keerde weg van de Belgische student, met 
Gent als meest uitgesproken voorbeeld. Ter
wijl in Gent de opleiding wordt gestart met 
algemene vakken zodat nauwelijks iets wijst 
op het feit dat het een opleiding kunstgeschie
denis betreft, wordt in de VU vertrokken 
vanuit uitsluitend historische overzichten en 
komt de algemene kennis later en in functie 
van de toekomstplannen van de student aan 
bod. Het spreekt voor zichzelf dat tussen deze 
beide extremen tal van combinaties mogelijk 
zijn.
Tenslotte kan nóg met betrekking tot de struc
turering van de opleiding worden opgemerkt 
dat de impact van het eerste jaar in Nederland 
en België duidelijk, maar op paradoxale wijze 
verschilt. Hoewel in de Nederlandse univer- 
siteiten de propedeuse zich duidelijk 

distantieert van de daaropvolgende studieja
ren en in België de eerste cyclus twee jaar in 
beslag neemt, vervult het eerste jaar in de 
Vlaamse instellingen veel duidelijker een se
lectieve functie dan in de Nederlandse. In de 
Vlaamse universiteiten is de stijging van de 
slaagpercentages in het tweede en derdejaar 
veel meer uitgesproken dan in de Neder
landse universiteiten. In Vlaanderen loopt het 
slaagpèrcentage in de tweede licentie gevoe
lig terug tot ongeveer 60% als gevolg van het 
feit dat een relatief groot aantal studenten een 
bijkomend jaar nodig heeft om de eind
verhandeling af te werken. In Nederland be
haalt slechts een zeer beperkt deel van de 
studenten dat aan de doctoraalfase is begon
nen het doctoraalexamen na een totale studie
duur van vier jaar.
Wanneer we de structurering van het pro
gramma loskoppelen van zijn organisatie per 
jaar en het in zijn totaliteit bekijken, valt 
evenwel onmiddellijk een ander onderscheid 
tussen de Vlaamse en Nederlandse universi- 
teiten op. In Nederland is het aandeel van 
praktijkcolleges, werkstukken en verplichte 
buitenlandse excursies binnen de opleiding 
duidelijk veel groter. In Leuven, Gent en 
Brussel daarentegen is “het geringe aandeel 
van de oefeningen in het geheel van het 
curriculum exemplarisch voor het aandeel 
zelfstudie van de student in het Vlaamse 
universitaire systeem. Het onderwijsconcept 
dat hier tot op heden overheerst, is een docent- 
geconcentreerd concept. Het overgrote deel 
van de contacturen, tot in de tweede cyclus, 
wordt ingevuld door hoorcolleges. De studie- 
stof in de kandidaturen bestaat overwegend 
uit gedoceerde cursusinhoud. Er wordt wei
nig gewerkt met zelfstandige verwerking door 
de student van recente vakliteratuur, die een 
weerspiegeling is van het niveau van de he
dendaagse wetenschappelijke discussie en 
van het soort werk dat een afgestudeerde te 
zijner tijd zelf zou moeten kunnen afleveren. 
De examens zijn overwegend gericht op het 
toetsen van reproduceerbare kennis”. Precies 
dit docentgerichte concept maakt de Vlaamse 
opleidingen natuurlijk ook afhankelijker van 
de kwaliteit van het academische personeel.

Hl. Programma

Programma’s lijken soms volgens een eigen
aardige logica in elkaar te zijn geschoven. 
Dikwijls is een specialisatie van een of meer
dere personeelsleden hierin doorslaggevend. 
In de universitaire diensten met een groter 
personeelsgebrek is dit fenomeen dan ook 
meer uitgesproken dan in andere. Vooral de 
Gentse universiteit lijkt hieronder te lijden. 
De visitatiecommissie toonde zich weinig 
enthousiast over de opbouw en de kwaliteit 
van de opleiding kunstwetenschappen. Ook 
de Nederlandse visitatiecommissie stipte aan 
dat bepaalde instellingen zoals de UvA en de 
RUG meer aandacht moeten schenken aan de 
interne samenhang van het programma. Ook 
in de RUL is door de te docent-afhankelijke 
invulling van de vakken de samenhang van 
het programma niet gegarandeerd.
Het bindmiddel in alle programma’s is even
wel de historisch-chronologische ordening. 
Hulpwetenschappen en methodologie wor
den telkens naast historische overzichten of 
vakken over de kunstproductie uit een wel
bepaalde periode geschikt. Zoals wiskundi
gen vaak platonisten zijn, zo houden kunst
historici door de aard van hun opleiding er 
vaak een historicistisch wereldbeeld op na. 
Het onderscheid in de benaming die in Neder
land {Kunstgeschiedenis) en in Vlaanderen 
{Kunstwetenschappen) wordt gehanteerd, is 
in dit opzicht weinig relevant. Niets laat im
mers vermoeden dat de Vlaamse universitei
ten aan het gewicht van het historicisme ont
snappen. Integendeel, het aandeel van histo
rische overzichten gedurende de totaliteit van 
de opleiding is in de Vlaamse universiteiten 
beduidend groter dan in de meeste Neder
landse universiteiten. Maar ook in deze laat
ste wordt een historische taxonomie gehan
teerd. Overal wordt de leerstof geordend per 
tijdvak.
In de meeste Nederlandse vakgroepen kunst
geschiedenis (en dus niet in aparte opleidin
gen archeologie, oudheidkunde of boven
bouwopleidingen pre- en protohistorie) vangt 
de chronologie aan in de Klassieke Oudheid. 
In Utrecht, met uitzondering van een over
zicht van de kunst van de oudheid in de 
propedeuse, wordtde kunstgeschiedenis vanaf 
de vroeg-christelijke tijd behandeld. Aan de 
Vlaamse opleidingen in de kunstwetenschap
pen vangt de chronologie vroeger aan en 
behoren cursussen over de kunst van de pre
historie en het Oude Nabije Oosten meestal 
tot het verplichte lessenpakket. De chronolo
gie eindigt in principe in elke universiteit bij 
de actuele tendensen, maar het is duidelijk dat 
de ene universiteit hier meer uitgesproken 
aandacht aan schenkt dan de andere. Neder
landse universiteiten, met uitzondering van 
Leiden, schenken doorgaans meer aandacht 
aan na-oorlogse en hedendaagse kunst dan de 

Vlaamse - iets dat nochtans ook door de 
Vlaamse studenten in het algemeen wordt 
gevraagd. “Opvallend is dat aan alle Vlaamse 
universiteiten onvoldoende wordt ingespeeld 
op de overweldigende belangstelling voor de 
moderne en hedendaagse kunst: vraag en 
aanbod liggen hier overal vrij ver uit elkaar.” 
Dit impliceert echter geenszins dat de aan
dacht voor hedendaagse kunst in verschei
dene Nederlandse universiteiten opvallend 
op de voorgrond treedt. Actuele artistieke 
fenomenen worden gewoonweg als het laat
ste hoofdstuk van de gehele kunstgeschiede
nis gepresenteerd, als een onderdeel tussen de 
andere en zij worden nauwelijks als uitvals
basis gebruikt om van daaruit de kunst van het 
verleden te herinterpreteren of om de gehan
teerde wetenschappelijke paradigma’s in 
vraag te stellen. De geringe aandacht voor de 
beide uiteinden van de tijdlijn, de heden
daagse kunst en deze van het paleolithicum, 
wij st ongetwijfeld op een angst of weerzin om 
de paradigma’s en methodologieën op een 
autoreflexieve wijze te onderzoeken. Donald 
Preziosi merkte dit gegeven overigens ook in 
de meeste Amerikaanse opleidingen op: “To 
integrate the study of Paleolithic material 
culture into the discourse of the discipline of 
art history would be to alter, in a number of 
fundamental ways, the shape and orientation 
ofthat discourse. It may be notfar off the mark 
to suggest that, historically, the disciplinary 
resistance to substantive engagement with 
questions of origins (signaled by relegating 
accounts of origins to discursive marginality) 
has frequently been a measure of resistance to 
a deeper questioning of disciplinary 
investments” (1).

NaaSt het historicistische conceptuele kader 
wordt de leerstof ook in grote mate geordend 
per discipline (beeldende kunst, architectuur, 
kunstnijverheid, enzovoort). Opvallend is 
daarenboven de beperking in het aanbod van 
disciplines. Na het eeuwfeest van de film 
bijvoorbeeld is dit medium in de meeste op
leidingen kunstgeschiedenis slechts een mar
ginaal verschijnsel en in sommige departe
menten is het geheel afwezig. Dit vormt on
getwijfeld een indicatie van het feit dat de 
opleidingen kunstgeschiedenis in grote lijnen 
gebonden blijven aan de notie van het kunst
werk, dat door een grote meester werd ge
creëerd. Aandacht voor vormen van bijvoor
beeld populaire beeldcultuur manifesteert zich 
ongetwijfeld in sommige cursussen, maar 
verschijnt nooit aan de oppervlakte binnen de 
totaliteit van de programma’s. De studies 
leiden tot een kennis in de kunstgeschiedenis 
of kunstwetenschap in de letterlijke zin en 
niet tot een wetenschap of historisch onder
zoek van visuele representatiemodellen of 
symbolische systemen.
Tenslotte wordt naast de geschiedenis en het 
medium soms nog een derde parameter ge
hanteerd: een geografische beperking. Van
zelfsprekend richten de universiteiten extra 
aandacht aan de kunstproductie in de Neder
landen gezien het werkmateriaal hier voor
handen is. In Vlaanderen lijkt dit zelfs sterker 
uitgesproken. “Het nationale patrimonium 
blijkt overal sterk bepalend voor de stof die 
wordt behandeld. Dit is weliswaar begrijpe
lijk, maar de commissie heeft niettemin het 
gevoel dat wat meer aandacht voor niet- 
Vlaamse kunst ook de studie van de Vlaamse 
kunst uiteindelijk ten goede kan komen: het is 
ten slotte in relatie tot de kunstproductie el
ders dat het karakter van de eigen kunst het 
beste zichtbaar kan worden gemaakt. Boven
dien kunnen methodologische vernieuwin
gen de studenten uitsluitend onder ogen ko
men als men ze ook ruim over de studie van 
de niet-Vlaamse kunst informeert.”

De meeste programma’ s vallen dus duidelijk 
terug op de zekerheden die we in elk hand
boekje over kunst terugvinden en die een 
soort eeuwige geldigheid lijken te bezitten: 
steeds wordt de leerstof vanuit een histori
sche, mediale en/of geografisch-nationalisti- 
sche optiek benaderd. Het vasthouden aan 
deze zekerheden bemoeilijkt uiteraard elke 
koppeling aan de huidige kunstpraktijk en 
aan de huidige kunsttheoretische debatten. 
Ook het maatschappelijke draagvlak van de 
kunsthistoricus wordt hierdoor erg beperkt. 
Blijkbaar wordt verondersteld dat de gekoes
terde vrijheid en autonomie van de kunst, die 
voor de kunstenaar essentieel is, ook voor de 
kunsthistoricus of wetenschapper van toe
passing is. De plicht om onafhankelijk van 
ideologische bemoeienissen te werken wordt 
blijkbaar gelijkgesteld aan het beeld van een 
waardenvrije wetenschap dat niet langer is 
vol te houden - zeker in een discipline waarin 
interpretatie misschien niet noodzakelijk hoeft 
centraal te staan, maar in de wijze waarop ze 
in de praktijk wordt beoefend voortdurend 
prominent aanwezig is. De geschiedenis van 
de kunstgeschiedenis heeft ons geleerd dat 
ook de kunst uit een ver verleden steeds door 
de bril van het heden wordt bekeken. Ook nu 
is dat het geval, al heeft ons bewustzijn van dit
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fenomeen het natuurlijk een andere betekenis 
gegeven. De weg van de autonome en 
autoreflexieve moderne kunst heeft echter 
niet altijd naar een ivoren toren geleid. Sleutel
werken uit de 20ste eeuw hadden niet alleen 
de intentie om zichzelf en de wetmatigheden 
van de discipline te onderzoeken, maar ook 
om de eigen maatschappelijke functie te ana
lyseren of in vraag te stellen. Deze tendens 
lijkt, althans op het niveau van de program
ma’s, grotendeels afwezig. Dit vormt even
wel geen probleem waarmee uitsluitend de 
Nederlandse en Vlaamse universiteiten kam
pen. Zelfs in de Angelsaksische wereld, waar 
het kunsttheoretische debat de laatste decen-. 
nia aan een razendsnelle methodologische 
evolutie werd onderworpen, blijft deze pro
blematiek ook de structuur van de opleidin
gen beheersen. Zo stipte Donald Preziosi aan 
dat “almost without exception in American 
university Curricula, undergraduate exposure 
to the history and development of art history 
is minimal, and curricular space is filled with 
historical surveys of art history, with carying 
degrees of chronological or geographical fo
cus. (...) Within the characteristic structure of 
art historical pedagogy, the great controversies 
surrounding the nature and functions of art 
history - wether social, cognitive, or 
psychological - have been frequently 
marginalized” (2).
Toch moet worden erkend dat bepaalde de
partementen een meer autoreflexieve attitude 
lijken te willen stimuleren. De Vrije Univer- 
siteit Amsterdam schenkt bijvoorbeeld uit
voerig aandacht aan wetenschapsfilosofische 
problemen en in Groningen wordt momen
teel in fases een vernieuwing van het 
onderwijsprogramma doorgevoerd. De studie- 
gids vermeldt dat “met de vernieuwing meer 
samenhang wordt beoogd (...), in de eerste 
plaats tussen de beeldende kunst en architec
tuur. (...) Verder wordt (...) de vertrouwde 
periodegewijze opzet ondergeschikt gemaakt 
aan een benadering waarin een meer metho
dische invalshoek centraal staat en waarin 
wordt gekozen voor een meer diachrone (sic) 
en comparatieve benadering van de disci
pline”.
Deze aanpak is evenwel eerder uitzonderlijk. 
De afwezigheid of het geringe aandeel van 
kunsttheoretische en methodologische pro
blemen lijkt des te eigenaardiger omdat de 
kunstgeschiedenis als discipline tijdens de 
laatste decennia onderworpen werd aan een 
stortvloed van methodologische discussies. 
Van grondleggers van de discipline als Riegl, 
Wölfflin, Warburg en Panofsky verschijnt de 
ene herdruk en vertaling na de andere en zelfs 
in het Nederlandse taalgebied verschenen 
tijdens de laatste jaren enkele publicaties die 
specifiek ingaan op methodologische kwes
ties. Vooral de Vlaamse universiteiten heb
ben op dit vlak heel wat achterstand in te 
halen. Blijkbaar vindt men dat een discours 
dat wat afwijkt van de geplogenheden van het 
huis maar moet worden overgelaten aan filo
sofen, sociologen, antropologen, psycholo
gen enzoverder.
De vroegere opleiding tot connaisseur, waarin 
de student met zijn neus op de verf werd 
gedrukt en in staat werd geacht in één oogop
slag een Rubens van 1610 te onderscheiden 
van een uit 1620, vereist door de evolutie van 
geavanceerde natuurwetenschappelijke tech
nieken een geheel andere vorm van speciali
satie. Hiervoor is dan weer een nieuwe, op een 
meer interdisciplinaire aanpak gebaseerde 
benadering nodig, die op het niveau van de 
opleiding al evenmin echt is doorgedrongen. 
Zondereen modieus omspringen met de aller
nieuwste intellectuele en technologische 
trends te bepleiten en de introductie van dis
ciplines of benaderingen als semiotiek, 
deconstructie, cultural identity politics, enzo
voort klakkeloos te verdedigen, moet even
wel worden opgemerkt dat de ouderwetse, 
gedegen kunsthistorische opleiding, waaraan 
verschillende universiteiten zich nog lijken te 
spiegelen, inmiddels is uitgehold.

Steven Jacobs

Deel twee: het wetenschappelijke onder
zoek over moderne en hedendaagse kunst 
.aan de Vlaamse en Nederlandse universi
teiten, een analyse vanuit de opleiding

Elke universitaire opleiding tot kunsthistori
cus besteedt onder meer aandacht aan mo
derne en hedendaagse beeldende kunst - of 
aan kunst van de ‘nieuwste tijden’, zoals het 
jongste segment van de kunstgeschiedenis 
(de periode na de Franse revolutie) traditio
neel wordt aangeduid. In dit artikel willen we 
nagaan hoe de negen universitaire opleidin
gen kunstwetenschappen en -geschiedenis in 
Vlaanderen en Nederland het onderzoek van 
de kunst van de ‘nieuwste tijden’ opvatten. 
Niet de wetenschappelijke prestaties van de 
kunsthistoricus, doctor in opleiding of van het 
universitaire personeel willen we testen, wel 
de visie op onderzoek die uit de opleiding

Quis custodiet 
ipsos custodes?

De negen Nederlandse en Vlaamse uni
versitaire instellingen met een departe
ment kunstgeschiedenis of - wetenschap
pen werden recentelijk bezocht door een 
commissie die onderzoek verrichtte naar 
de kwaliteit van de verschafte opleiding. 
Eerste vaststelling: blijkbaar was het niet 
mogelijk om slechts één commissie op pad 
te sturen in Nederland en Vlaanderen.
De zes Nederlandse universitaire instel
lingen die een opleiding tot kunsthistori
cus aanbieden, werden gevisiteerd in het 
najaar van 1994, “in het kader van het in 
Nederland gehanteerde systeem van ex
terne kwaliteitszorg dat door de gezamen
lijke universiteiten is opgezet”. De com
missie omvatte de volgende leden: B.T. 
Vervoort (voorzitter van de commissie, 
emeritus hoogleraar Algemene Taalwe
tenschap, UvA), A. van Doorselaer (hoog
leraar Archeologie,KUL), H.A.A.P. Geert-' 
man (vice-voorzitter, hoogleraar Klassieke 
Archeologie, RUL), E.A. de Jong (univer
sitair docent Kunstgeschiedenis, VU), C. 
van de Velde (hoogleraar Kunstgeschie
denis, VUB) en M.A. Vollewens (studente 
Kunstgeschiedenis, UU). De visitatie vol
trok zich tussen oktober en december 1994. 
Het eindrapport werd in mei 1995 gepubli
ceerd door de Vereniging van Samenwer
kende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 
De Vlaamse Onderwij svisitatie Archeolo
gie en Kunstwetenschappen was een ini
tiatief van de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR), “waarmee de Vlaamse uni
versiteiten gevolg geven aan de decretale 
verplichtingen terzake”. De visitatiecom
missie bestond uit de volgende leden: 
J. A.K.E. de Waele (voorzitter van de com
missie, hoogleraar vakgroep Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur, KUN), L.E. De 
Pauw-Deveen (ere-gewoon hoogleraar, 
VUB), P.E. Hecht (hoogleraar vakgroep 
Kunstgeschiedenis, UU), M. Hellemans 
(hoogleraar departement Pedagogische 
Wetenschappen, KUL) en H. Stynen (ad
viseur Koning Boudewijnstichting). Het 
onderzoek van de drie Vlaamse universi
taire instellingen met een opleiding tot 
kunsthistoricus vond plaats tussen maart 
en mei 1995. Het eindrapport was klaar in 
mei 1996en was voor het publiek beschik
baar vanaf 27 september 1996.
Vooraleer uit de visitatierapporten een se
lectie van de kritische vaststellingen per 
departement of instituut weer te geven, 
willen we enkele kritischekanttekeningen 
plaatsen bij de visitatierapporten zelf. Het 
valt op dat deze rapporten zich in zeer 
grote, zoniet exclusieve mate concentre
ren op formele, of formaliseerbaar geachte 
parameters. Meer inhoudelijke en kwali
tatieve aspecten blijven achterwege. De 
studielast is tot op de komma becijferd, 
over de coherentie en de diepgang van het 
programma, de bekwaamheid van de do
centen, komt de lezer weinig tot niets te 
weten. Bovendien stelt de visitatiecom
missie zich nogal receptief op. Er wordt 
steeds gewerkt met het materiaal dat de 
betrokken faculteiten aanbieden - de fa
meuze zelfstudies. Als er geen gegevens 
verstrekt worden, wordt deze lacune opge- 
merkt, maar ze vormt blijkbaar geen reden 
om zelf op onderzoek uit te trekken. Op het 
eerste gezicht lijken deze visitatierapporten 
dan ook zeker niet tè kritisch, maar als het 
Vlaamse rapport naast het Nederlandse 
wordt gelegd, blijkt toch een aanzienlijk 
verschil...

Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
Departement Archeologie, Kunstweten
schap en Musicologie 
Blijde-Inkomststraat 21
3000 Leuven 
016/32.50.10
• Bezoek van de commissie: l-3meil995.
• Aantal studenten in het departement in 
het academiejaar 1993-1994: 329.
• Enkele opmerkelijke kritische vaststel
lingen. In het algemeen is het niveau van 
het programma goed. Door de grote toe
stroom van studenten is wel een minder 
gunstige belasting van de staf ontstaan. De 
waaier van de door de staf vertegenwoor
digde specialisaties is voldoende breed, zij 
het dat dringend aan de krappe personele 
bezetting van het domein van de heden
daagse kunst moet worden verholpen. De 
bibliotheekvoorzieningen zijn goed maar 
het krappe budget van de laatste jaren is 
voelbaar in het boeken- en tijdschriften
bestand.

Universiteit Gent (UG)
Vakgroep Kunst, muziek- en theater
wetenschappen
Blandijnberg 2
9000 Gent
09/264.39.43
• Bezoek van de commissie: 25-27 april 1995.
• Aantal studenten in het departement in het 
academiejaar 1993-1994: 415.
• Enkele opmerkelijke kritische vaststellin
gen. Het valt de commissie moeilijk een alge
meen oordeel uit te spreken over de kunst
wetenschappen. Minder gunstig is het aandeel 
van de kunsthistorische component. De com
missie heeft de indruk dat de polyvalente 
eerste kandidatuur bij het huidige massale 
aantal studenten in de eerste kandidatuur een 
bezuinigingsoperatie is over de rug van de 
studenten heen. De kennismaking met enkele 
voor de latere specialisatie essentiële vakken 
(zoals methodologie, esthetica en kunst
filosofie) vindt pas op een later ogenblik plaats. 
De personele situatie in het domein van de 
kunstwetenschappen lijkt te krap in relatie tot 
de programmatische ambities. Het evenwicht 
tussen algemene en disciplinaire opleiding 
moet hersteld worden. De terugkoppeling van 
onderzoeksresultaten naar het onderwijs zou 
versterkt kunnen worden. De Europese uit
wisseling blijft momenteel beperkt tot de 
musicologie en theaterwetenschappen. De 
nadelige werking van het personeelsgebrek 
op de openingsuren van de bibliotheek is 
alarmerend. De kwaliteit van de bibliotheek 
lijkt goed, doch wordt in het kader van de 
recente bezuinigingen bedreigd. Dit uit zich 
reeds in het bestand van de lopende tijdschrif
ten. Volgens de commissie is het tenslotte 
“pijnlijk te moeten vaststellen dat getracht 
wordt de studenten in hun opleiding een atti
tude bij te brengen ten aanzien van monumen
ten, kunstvoorwerpen en artefacten in een 
gebouw dat als wettelijk beschermd monu
ment alle kenmerken vertoont van structureel 
achterstallig onderhoud”.

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
Sectie Kunstwetenschappen en Archeologie 
Pleinlaan 2
1050 Brussel 
02/629.25.85
• Bezoek van de commissie: 20-22 maart 
1995.
• Aantal studenten in het departement in het 
academiejaar 1993-1994: 107.
• Enkele opmerkelijke kritische vaststellin
gen. In het algemeen vindt de commissie het 
niveau van het programma voldoende tot goed. 
Het programma is echter te sterk gericht op het 
nationaal patrimonium. Het brengt bovendien 
vanuit chronologisch oogpunt in veel mindere 
mate de hedendaagse kunstgeschiedenis aan 
bod. Voor studenten die later opteren voor de 
optie kunstwetenschappen is het aandeel van 
de archeologie in de eerste cyclus wellicht te 
groot. De beoogde breedte van de opleiding 
kan niet worden waargemaakt door de be
perkte personeelsformatie. Het keuze-aanbod 
in de tweede cyclus is te sterk bepaald door de 
specialisatie van de staf en blijft te algemeen. 
De beperkte personele omkadering voor de 
kunstgeschiedenis van de hedendaagse pe- 
riode (0,3 Full time eenheden) is zeer proble
matisch, het ontbreken van een kunsthistori
cus die vertrouwd is met de niet-Vlaamse 
kunst is zorgelijk. De terugkoppeling van 
onderzoeksresultaten naar het onderwijs zou 
versterkt kunnen worden. Aan de Europese 
onderwijsprogramma’ s wordt niet actief mee
gewerkt. Wat de bibliotheekvoorzieningen 
betreft, wordt vastgesteld dat het tijdschriften
aanbod ondermaats is, het boekenbestand iets 
beter, maar nog onvoldoende.

Katholieke Universiteit van Nijmegen 
(KUN)
Kunsthistorisch Instituut
Erasmusplein 1
6525 GG Nijmegen 
024/361.28.35
• Bezoek van de commissie: 20-22 december 
1994.
• Aantal studenten in de Faculteit Kunstge
schiedenisen Archeologie in 1993:214 (24,8% 
mannen; 75,2% vrouwen).
• Enkele opmerkelijke vaststellingen. De verta
ling van de doelstellingen en eindtermen in het 
programma is in de praktijk niet op alle punten 
naar behoren. De studenten moeten vanaf het 
begin van het derdejaar daadwerkelijk met het 
afstudeerprogramma kunnen beginnen en de 
onderdelen daarvan moeten in dat verband 
beter op elkaar worden afgestemd. Het pro
gramma bevat de noodzakelijke basisvakken. 
De commissie twijfelt aan de gelijkwaardigheid 
van de onderzoekersvariant en de overige 
afstudeervarianten. De omvang van de perso
neelsbezetting is aan de krappe kant.

Vrije Universiteit (VU)
Vakgroep Kunstgeschiedenis
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 
020/444.63.60
• Bezoek van de commissie: 5-7 oktober 
1994.
• Aantal studenten in de Faculteit Kunst
geschiedenis in 1993: 259 (24,7% man
nen; 75,3% vrouwen).
• Enkele opmerkelijke vaststellingen. Het 
programma bevat de noodzakelijke basis
vakken, al is meer aandacht nodig voor het 
vak ‘kunstnijverheid’. De faciliteiten zijn 
over het algemeen naar behoren maar de 
bibliotheek schiet duidelijk tekort. Met 
een structurele plaats voor een docent 
‘kunstgeschiedenis’ zou de personeelsbe
zetting naar behoren zijn aangevuld.

Universiteit Utrecht (UU)
Afdeling Kunstgeschiedenis 
Kromme Nieuwegracht 29 
3512 KD Utrecht 
030/253.63.00
• Bezoek van de commissie: 18-20 oktober 
1994.
• Aantal studenten in het Departement 
Kunstgeschiedenis in 1992: 415 (16,4% 
mannen; 83,6% vrouwen).
• Enkele opmerkelijke vaststellingen. Het 
programma bevat de noodzakelijke basis- 
vakken en deze zijn van voldoende ni
veau. Het academisch niveau van de 
meeste specialisaties is naar behoren, maar 
bij ‘cultuureducatie’ zijn nog inspannin
gen nodig voor het ontwerpen van een 
theoretische basis. De personeelsbezet
ting zou gezien het profiel dat de Utrechtse 
opleiding heeft gekozen, moeten worden 
uitgebreid met een hoogleraar ‘moderne 
kunst’.

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Kunsthistorisch Instituut
Herengracht 286
1016 BX Amsterdam 
020/525.30.31
• Bezoek van de commissie: 8-10 novem
ber 1994.
• Aantal studenten in de Faculteit Kunst
geschiedenis en Archeologie in 1993:648.
• Enkele opmerkelijke vaststellingen. Het 
programma bevat de noodzakelijke basis- 
vakken. Doelstellingen en eindtermen van 
de opleiding zijn op de meeste punten 
goed vertaald in het programma maar er 
zijn meer garanties nodig voor de interne 
samenhang. De omvang van de perso
neelsbezetting is naar behoren. Er dient in 
algemene zin een meer gelijkmatige ver
deling van de aandacht voor onderwijs en 
onderzoek te bestaan.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Instituut voor Kunst- en Architectuur
geschiedenis en Archeologie 
Oude Boteringstraat 34
9700 AS Groningen 
050/363.61.01
• Bezoek van de commissie: 22-24novem
ber 1994.
• Aantal studenten in de Faculteit Kunst
geschiedenis en Archeologie in 1993:246 
(21,9% mannen; 78,1% vrouwen).
• Enkele opmerkelijke vaststellingen. Het 
programma bevat de noodzakelijke basis- 
vakken. Studielast en studiepunten zou
den in de propedeuse meer met elkaar in 
overeenstemming moeten zijn. De om
vang van de personeelsbezetting’is naar 
behoren.

Rijksuniversiteit van Leiden (RUL) 
Kunsthistorisch Instituut
Doelensteeg 16 
2311 VL Leiden 
071/527.26.87
• Bezoek van de commissie: 7-9 december 
1994
• Aantal studenten in de Faculteit Kunst
geschiedenis en Archeologie in 1993:687 
(25% mannen; 75% vrouwen).
• Enkele opmerkelijke vaststellingen. Doel
stellingen en eindtermen van de opleiding 
zijn niet helemaal goed vertaald in het 
programma: door de te docent-afhanke- 
lijke invulling van de vakken is de samen
hang in het programma niet gegarandeerd. 
In het programma zijn onderdelen van 
vakken op het gebied van de na-oorlogse 
kunst, de kunstgeschiedenis van de 19de 
eeuw, en de beeldende kunst van de mid
deleeuwen niet altijd in voldoende mate 
vertegenwoordigd. De aanwezige basis
vakken zijn van voldoende niveau.
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spreekt. Daarom zullen we telkens in eerste 
instantie uitgaan van het onderzoek dat in het 
kader van de opleiding wordt verricht: de 
licentiaatsverhandeling of doctoraalscriptie 
van de student. In tweede instantie kijken we 
naar het onderzoek door de doctor in oplei
ding, de doctoraatsthesis of de dissertatie, en 
pas in derde instantie trekken we onze bevin
dingen door naar het wetenschappelijke on
derzoek, verricht door het personeel van de 
verschillende universiteiten. Om zo nauw 
mogelijk bij de actuele stand van zaken aan te 
sluiten, spitsen we onze aandacht toe op de 
tien laatste academiejaren.
Waarop hebben we ons gebaseerd? Niet op de 
inhoud van de eindwerken en de publicaties. 
Niet alleen zou dat ondoenbaar zijn geweest, 
de inhoud van een eindverhandeling is ook in 
hoge mate afhankelijk van de individuele 
kwaliteiten van de student. We raadpleegden 
de lijsten van eindwerken, doctoraten, disser
taties en publicaties van de verschillende uni
versiteiten. Van de Vlaamse universiteiten, 
de Amsterdamse en de Utrechtse hadden we 
de zelfstudies ter beschikking. Tevens con
sulteerden we de verslagen van de twee 
onderwijsvisitaties. We voerden gesprekken 
met studenten, afgestudeerden en professo
ren. Een deel van de opgevraagde informatie 
was evenwel niet tijdig ter beschikking, zodat 
we ze niet konden verwerken.

I. Het statuut van de eindverhandeling

De zelfstudies van de universiteiten omschrij
ven de plaats vân het eindwerk in de opleiding 
steevast als “zeer belangrijk”, zowel in Vlaan
deren als in Nederland. We hebben evenwel 
de indruk dat de Vlaamse licentiaatsverhande
ling toch wat zwaarder weegt dan de Neder
landse doctoraalscriptie. Dat is letterlijk het 
geval, in die zin dat het aantal bladzijden van 
de Vlaamse eindwerken dat van de Neder
landse scripties overtreft. Ook het aantal 
studiepunten voor het eindwerk ligt in Vlaan
deren iets hoger.
Aan de UG werden de studiepunten voor het 
eindwerk sinds het academiejaar 1994-1995 
zelfs nog opgetrokken, dit om blijk te geven 
van de “grote waardering” die de opleidings
commissie wil opbrengen voor de eind
verhandeling, die immers “het sluitstuk vormt 
van de academische opleiding”.
Uit de zelfstudies mag geconcludeerd wor
den dat er grote eensgezindheid heerst over de 
functie en het statuut van het eindwerk. De 
eindverhandeling moet het be wij s leveren dat 
de student op een “zelfstandige” en “kriti
sche” manier "wetenschappelijk" werk kan 
verrichten. In de zelfstudie van de KUL wordt 
daar nog aan toegevoegd dat een kritische 
status questionis van een kunsthistorisch pro
bleem even belangrijk kan zijn als “nieuwe 
vondsten”, maar het eindwerk dat het meeste 
enthousiasme losweekt, blijkt verderop toch 
te getuigen van “origineel” of “grens
verleggend” werk. Daarbij merkt men op dat 
“de succesvolle afloop” ook van het onder
werp afhangt: “het ene onderwerp leent zich 
beter tot origineel en systematisch werk dan 
het andere”.
In de praktijk - en off the record - blijkt men 
zich wel bewust te zijn van de noodzaak om 
de strikte eis tot wetenschappelijkheid te rela
tiveren. Niettemin blijft de term ‘wetenschap- 
pelijk’ als toetssteen fungeren, eh van een 
kwalitatieve in vraagstelling van deze notie is 
al helemaal geen sprake. In plaats van een 
voortdurende bevraging van het wetenschap- 
pelijke statuut van de kunstgeschiedenis wordt 
de ‘wetenschappelijke vorming’ eerder in 
vage termen gesteld. Zo wordt er gejongleerd 
met termen als ‘onafhankelijk’, ‘kritisch’, 
enzovoort.
Zou men zich echter niet beter afvragen of 
men zich in de definitie van het statuut van de 
eindverhandeling wel moet beroepen op een 
- niet of vaag geëxpliciteerde - wetenschappe- 
lijke eenheidsnorm? Is het niet nodig te zoe
ken naar de omschrijving van een houding, 
die het precaire statuut van de kunstgeschie
denis (en kunstbeschouwing) als wetenschap 
incorporeert?

H. De stand van zaken op de Vlaamse 
en Nederlandse universiteiten, sectie kunst
geschiedenis, departement 'nieuwste tij- 
den’

n.l. Een kwantitatief overzicht

Welk aandeel van het totale pakket scripties, 
met betrekking tot westerse architectuur en 
beeldende kunst, handelt over onderwerpen 
die aansluiten bij de ‘beeldende kunst van de 
nieuwste tijden’? Voor de eindwerken van 
studenten ligt dat aandeel doorgaans erg hoog, 
aan de VUB bedraagt het ongeveer veertig 
procent, aan de UG zelfs meer dan de helft - 
overigens heeft de UG de laatste jaren nog 
maar enkele licentiaatsverhandelingen óver 
beeldende kunst van voor de Franse revolutie 
afgeleverd. Aan de KUL schommelt het per
centage rond de dertig procent.

In Nederland is de belangstelling voor beel
dende kunst van de nieuwste tijden het grootst 
aan de twee Amsterdamse universiteiten (VU 
en UvA): het bedraagt ruim veertig procent 
van het pakket doctoraalscripties over kunst 
en architectuur van de Europese beschaving. 
De UU komt op de tweede plaats met een 
derde, de KUN en de RUL stellen het met een 
kwart of minder.
Hoe zit het vervolgens met het studiewerk 
van de kandidaat doctor? Voor Nederland 
baseren we ons op een nieuwsbrief (maart 
1996) van de Nederlandse Onderzoekschool 
Kunstgeschiedenis (zie kaderstuk). Daarin 
treffen we onder meer een lijst aan met de 
titels van de lopende dissertaties. We vinden 
er tussen de 30 en de 40 scripties over de 
nieuwste tijden in terug, minder dan een kwart 
van het totale aantal.
In Vlaanderen kwamen we niet meer dan zes 
doçtoraatsverhandelingen op het spoor, voor
gelegd aan een Vlaamse universiteit tijdens 
de laatste tien jaar, en handelend over een 
onderwerp binnen ons aandachtsgebied: aan 
de KUL, een studie over het pittoreske land- 
schap in de Belgische grafiek en schilder
kunst (1800-1850) door Lutgarde Pil; aan de 
VUB, een doctoraatoverhetbeeldende oeuvre 
van Henri Michaux door Luc Deleu; een 
historische studie van het concept‘avantgarde’ 
door Frederik Leen en een historische schets 
van de Brusselse kunstenaarsateliers in de 
19de eeuw door Linda Van Santvoort. 
Francisca Vandepitte (van de UG) zal op 
6 december 1996 een doctoraat verdedigen 
over het werk van Anne en Patrick Poirier. 
Charlotte Hendrickx (KUL) bereidt een doc
toraat voor over de restauratieve, waarde- 
herstellende ideeën in het interbellum.
De in Vlaanderen zeer significante daling van 
het percentage doctoraatsthesissen op het ter
rein van de nieuwste tijden, en de al bij al ook 
in Nederland - met uitzondering van de Am
sterdamse instituten - zeer beduidende terug
val, kan wijzen op de geringere waardering 
van de kunsthistorische academische wereld 
voor het terrein van de nieuwste tijden. Pre
cies die lagere appreciatie vindt ook zijn 
weerspiegeling in de manifeste onderbestaf- 
fing van deze sectie in de Vlaamse kunst
historische instituten, en een hooguit ‘vol
doende’ te noemen personele bezetting in de 
Nederlandse instellingen - een probleem dat 
ook in de beide visitatieverslagen ten berde 
wordt gebracht.
Het is echter overduidelijk dat het personeels
tekort en het geringe aantal doctoraten en 
dissertaties over de ‘nieuwste tijden’ mekaar 
in stand houden: het kleine aantal onderzoe
ken bevordert niet meteen een adequate be
zetting van het universitaire personeelskader, 
en de afwezigheid van zo’n kader belet op zijn 
beurt dat er meer wordt gepromoveerd. Een 
structurele oplossing van deze problematiek, 
is dringend gewenst.
De vooral in Vlaanderen bij uitstek schrij
nende discrepantie tussen de hoge belangstel
ling van de studenten voor de moderne en 
hedendaagse kunst en de povere personele 
middelen, heeft bovendien tot gevolg dat een 
kwalitatief hoogstaande begeleiding van de 
eindwerken in veel gevallen onmogelijk 
wordt. Aan de UG is zelfs maar één hoogle
raar beschikbaar voor de begeleiding van 
eindwerken, gaande van de 15de tot de 20ste 
eeuw. Aan dit soort wantoestanden moet drin
gend paal en perk gesteld worden.

H.2. Kunsthistorisch onderzoek in de op
leiding: wat is kunstgeschiedenis in de 
nieuwste tijden?

H.2.1. De inhoud

Waaro ver gaat de eindverhandeling? Erg vaak 
handelt de scriptie slechts over één oeuvre, 
ofwel in zijn geheel, ofwel wat een deelaspect 
betreft,zoals 'het mensbeeld bij...’, 'de vrouw 
en de kat bij...’ of ‘het exotische bij...’, 
enzovoort. Andere scripties zijn doorgaans 
verankerd in een stroming of stijlbeweging, 
een -isme of iets breder, een kunsthistorische 
periode. Het scriptie-landschap is zodoende 
in hoge mate gedetermineerd door een chro
nologische opdeling van de kunstgeschiede
nis, met het oeuvre als kleinste entiteit, 
omkaderd door de stroming of stijlbeweging, 
en verder door de kunsthistorische periode, 
enzovoort. Deze kunst-historische segmenta
tie gaat gepaard met geografische afbakenin
gen - waarbij het eigen land de voorkeur 
geniet - en met indelingen volgens genres of 
disciplines (sculptuur, tekening, grafiek, en
zovoort). Langs dat assenstelsel verbreedt en 
vernauwt zich het landschap van de studie
objecten.
Welke oeuvres genieten dan de voorkeur? 
Binnen de recente kunst bijvoorbeeld, ligt de 
nadruk op de namen die hoog genoteerd staan 
op de verschillende populariteitsschalen, de 
internationale, de nationale, én ook de regio
nale of locale. Kunst uit eigen land heeft de 
overhand. Oeuvres die een analytische reflec
tie inhouden over de condities van kunst,

De Onderzoekschool
Onderzoekschool Kunstgeschiedenis 
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HJ Utrecht 
030/253.62.62

De onderzoekschool werd opgericht op 
1 januari 1995 door de volgende instellin
gen: Universiteit Utrecht, Universiteit van 
Amsterdam, Vrije Universiteit Amster
dam, Rijksuniversiteit Leiden, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Rijksmuseum 
(Amsterdam), Van Goghmuseum (Am
sterdam), Rijksbureau voor Kunst
historische Documentatie (Den Haag) en 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(Zeist). Over een mogelijke deelname van 
het Nederlands Architectuur Instituut zijn 
gesprekken aan de gang.
De onderzoekschool wil zich van de vol
gende taken kwijten: “1. het bevorderen en 
verrichten van wetenschappelijk onder
zoek op het gebied van de kunstgeschiede
nis; 2. het opleiden, begeleiden en beoor
delen van assistenten in opleiding (aio’s) 
en onderzoekers in opleiding (oio’s) en 
overige promovendi die zijn toegelaten tot 
de onderzoekschool voor het verrichten 
van onderzoek op het gebied van de kunst
geschiedenis; 3. het bijdragen aan de coör
dinatie en de kwaliteitsbewaking van het 
wetenschappelijk onderzoek dat de parti
cipanten op het gebied van de kunstge
schiedenis verrichten; 4. het ontwikkelen 
en uitvoeren van specifieke samenwer
kingsprojecten, met name tussen universi
taire en niet-universitaire participanten; 
5. het organiseren en (doen) verzorgen 
van overige, gezamenlijke wetenschappe
lijke activiteiten die verder in dit kader 
wenselijk worden geacht (cursussen, sym
posia, publicaties e.d.)”, dit alles met het 
oog op een efficiëntere inzet van de mid
delen, besteed aan het onderzoek en de 
opleiding van onderzoekers, en ter bevor
dering van de internationale uitstraling 
van het Nederlands kunsthistorisch onder
zoek. De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek heeft een 
stimulanssubsidie verstrekt ten bedrage 
van 1 miljoen Fl. Het College van Bestuur 
van de Universiteit van Utrecht stelt een 
bedrag van 300.000 Fl. ter beschikking 
voor de stimulering van kunsthistorisch 
onderzoek. Omdat de Universiteit van 
Utrecht het penvoerderschap van de 
onderzoeksschool bekleedt, besteedt ze 
vanaf 1995 een jaarlijks bedrag van 
125.000 Fl. voor de gedeeltelijke vrijstel
ling van de wetenschappelijk directeur, 
voor coördinatie van de aio-opleiding, 
beheers- en beleidsondersteuning, en ma
teriële overheadkosten. De participanten 
brengen (onderzoeks en opleidings)tijd in 
van hun stafleden. Momenteel bedraagt 
“de totale inzet van de universitaire stafle
den 11,2 full time eenheden”.

Enkele kritische bedenkingen

1. Het onderzoek dat door de Onderzoeks
school wordt opgestart, beperkt zich in 
hoge mate tot inventarisatie (wetenschap
pelijke edities, bestandopnames, het ont
sluiten van archieven) en verkennende stu
die. Natuurlijk zijn die activiteiten belang
rijk, het is zelfs logisch dat de school in 
eerste instantie streeft naar het volledige in 
kaart brengen van het onderzoeksmateriaal. 
Toch moet duidelijk zijn dat dit veld- en 
archiefwerk slechts het grondvlak van de 
onderzoekspiramide mag vormen. Het is 
te betreuren dat men nauwelijks denkt aan 
het belang van een kritische en inventieve 
omgang met wat reeds voorhanden is.
2. In het overzicht van de projecten 1995 

kunstenaar, kunstgeschiedenis, komen niet 
veel voor. Weinig studies worden gewijd aan 
fenomenen en instellingen die verplichten tot 
een reflectie over een hedendaagse omgang 
met kunst. Zo is er weinig aandacht voor 
museumwezen, kunstbeleid, tentoonstellings- 
beleid, over actuele discussies binnen de re
cente kunst en de buiten-universitaire kunst
wereld. Aan kunstkritiek, kunsttheorie en es
thetische vraagstukken wordt in hoge mate 
voorbijgegaan, zeker wat de verschijnings- 
en productievoorwaarden van hedendaagse 
kunst betreft. Denkers die de laatste honderd 
jaar cruciaal zijn geweest voor de reflectie 
over kunst komen zelden voor. Er is nauwe
lijks een spoor van institutionele kritiek, en 
evenmin blijkt reflectie op sleutelbegrippen 
van het verschijnsel ‘moderne kunst’ erg po
pulair. Over kunstgeschiedenis, over kunst- 
geschiedschrijving, haar categorieën en rand
voorwaarden wordt zelden of nooit een eind
werk geschreven.

tot 1996 treffen we enkele projecten aan 
die betrekking hebben op de periode van 
de nieuwste tijden: “een inventarisatie en 
projectbeschrijving ten behoeve van de 
zogenaamde Stijl-correspondenties”, “de 
ontsluiting van het archief van de kunst
handel Van Wisselingh”, “de samenstel
ling van de catalogus Amerikaanse kunst 
na 1945 in Nederlands bezit” en “de ver- 
kenning van de geschiedenis van stede- 
bouw en landschapsarchitectuur in Neder
land in de periode 1880-1960”. Afgezien 
van het inventariseren van Amerikaanse 
kunst van na de Tweede Wereldoorlog in 
openbaar Nederlands bezit, een bezigheid 
die niet onmiddellijk een schok voor het 
actuele denken over kunst lijkt te zullen 
veroorzaken, worden geen denkpistes rond 
actuele kunst geïnitieerd. Te hopen is dat 
de uitwerking van een voorstel betref
fende de inrichting van een postacade
mische opleiding “kritiek en theorie op het 
gebied van eigentijdse beeldende kunst en 
design” daar wat aan verandert. Overigens 
blijkt de geringe belangstelling voor de 
kunst van de nieuwste tijden ook uit de 
afwezigheid van de musea voor moderne 
kunst in de koepel van het Onderzoeks
instituut. Het Rijksmuseum is wel uitge
nodigd om te participeren, het Stedelijk 
Museum of Boijmans Van Beuningen niet.
3. De lijst van de onderzoeken draagt een 
uitgesproken nationale stempel. Het Ne
derlandse kunstpatrimonium heeft overal 
ruim de overhand. In enkele onderzoeken 
wordt aandacht besteed aan de Vlaamse 
kunstproductie, maar men koppelt dat niet 
aan de bevordering van Vlaamse of andere 
buitenlandse inbreng binnen de school. 
Enkel in een recent opgestart onderzoek 
over de architectonische relaties tussen 
Vlaanderen en Nederland, is een Vlaams 
onderzoeker betrokken - Krista De Jonge 
van de KUL. Een dialoog over Vlaamse 
participatie of samenwerking met de 
Vlaamse kunsthistorische instituten dringt 
zich op.
4. In het onderzoekspakket valt de geringe 
aanwezigheid op van kunsttheoretisch of 
methodologisch onderzoek. Slechts in de 
zesde onderzoeksas - Nederlandse archi
tectuur en stedebouw - vinden we een 
uitgesproken theoretisch en methodolo
gisch luik. Het valt overigens op dat de 
opsplitsing van het onderzoeksdomein over 
Nederlandse architectuur en stedebouw 
- samen met grafiek de enige mediaal 
opgevatte onderzoeksas - voor de rest over
lapt met de thematische verdeling van het 
gehele onderzoeksprogramma van de 
school. Een anomalie van formaat.
5. In de inleiding van de oprichtings- 
brochure staat te lezen dat “het programma 
van de Onderzoekschool Kunstgeschiede
nis expresselijk niet multidisciplinair van 
aard is”. De verbinding met de niet-uni- 
versitaire instellingen en andere onderzoek
scholen op het gebied van de mediëvistiek 
en de cultuurgeschiedenis legitimeren ge
deeltelijk deze strikt monodisciplinaire 
aanpak. Daartegenover staat echter dat een 
instelling, die sowieso al niet geneigd lijkt 
tot reflectie over de eigen discipline, zich 
door een monodisciplinair profiel nog na
drukkelijker als de veilige burcht van de 
kunsthistorische discipline dreigt op te stel
len. Het verdient aanbeveling om zich niet 
per definitie te sluiten voor elk contact met 
andere (geestes)wetenschappelijke onder
zoeksinstituten. Noteren we in dit verband 
nog dat de RUG niet in de Onderzoek
school participeert, maar binnen de 
Groningse Faculteit Letteren een multidis
ciplinair onderzoeksinstituut oprichtte:

Het Instituut Agricola
Postbus 716
9700 AS Groningen

De scriptielijsten van de UG en VUB beant
woorden het sterkst aan de hierboven ge
schetste cartografie. Aan de andere instellin
gen is het beeld genuanceerder. Aan de KUN 
en KUL is er wel degelijk aandacht voor tekst 
en discours in de marge van het kunst
historische product, ook al blijft het klassieke 
kunsthistorische tracé op zich bewaard. De 
UU, de UvA en de VU gaan nog een stapje 
verder. Daar komennietalleen recente oeuvres 
aan bod, maar ook actuele probleemstellin
gen en discussies - ook inhoudelijk mag de 
student kort op de bal spelen. Museum- en 
kunstbeleid, de jongste beleidsopties van een 
kunstinstelling, museale projecten of 
tentoonstellingsmodellen, het kan weleens 
een onderwerp van studie zijn. Er wordt al 
eens volgens kunsthistorische cross-overs 
gedacht, tegen de chronologische logica van 
de kunstgeschiedenis in. Er is sporadisch 
aandacht voor de randvoorwaarden van kunst, 
kunstcontext en kunstgeschiedenis, wat mag
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spreken uit namen van kunstenaars als Marcel 
Broodthaers en Daniel Buren, en van denkers 

als Georges Bataille en Walter Benjamin. Het 
aantal titels dat geënt is op een traditioneel 
kunsthistorisch assenstelsel - oeuvre, stro
ming, periode, enzovoort - ligt lager.
Wat echter de dissertaties betreft, valt het op 
dat het wetenschappelijke leven na de 
doctoraalscriptie, weer beduidend kunst- 
historischer wordt. De situering van studie
objecten op een kunsthistorisch assenstelsel, 
met zijn chronologische en geografische pa
rameters - hier dan vooral Nederland - neemt 
doorgaans weer de overhand, hetgeen erg 
goed zichtbaar is in de lijst van de lopende 
dissertaties van de Onderzoekschool. Weerom 
domineren de studies die hun toevlucht ne
men tot de veilige haven van het (historische) 
oeuvre en de kunsthistorische periodisering. 
Al moet ook hier genuanceerd worden: met 
name aan de Amsterdamse universiteiten zijn 
de laatste tien jaar enkele dissertaties verde
digd die de ‘kunstgeschiedschrijving’ 
problematiseren.

n.2.2. Wetenschappelijkheid en het per
spectief van de onderzoeker

Kunsthistoricisme De universiteit mag zich 
dan wel met kunst van de nieuwste tijden 
bezighouden, de aard van het studieobject is 
geen garantie voor een actueel profiel van het 
onderzoek. Men is niet modem omdat men 
moderne kunst bestudeert, en dat geldt zeker 
voor de universiteit die bij momenten nog 
steeds doet alsof ‘de kunstgeschiedenis’ een 
objectieve verzamelnaam is voor (alle) artis
tieke producten uit het verleden, en die even
zeer nog steeds dreigt te vergeten dat die notie 
gecontamineerd is door een allesbehalve neu
trale narratio, een historische constructie 
waarmee kunst op verhaal wordt gebracht. In 
die zin kan men stellen dat het universitaire 
perspectief tot op zekere hoogte gekenmerkt 
wordt door kunsthistoricisme. Voor de kunst
historicus is de kunstgeschiedenis een feite
lijk kader, een evolutief, lineair raamwerk 
van kunstenaars, oeuvres, stromingen, stij
len, periodes, waarin hij het studieobject kan 
vastzetten of waarmee hij kunstwerken kan 
historiseren, teneinde ze als dode artefacten 
van zich af te schrijven. Zijn activiteit beperkt 
er zich in vele gevallen toe een bestaand 
kunsthistorisch kader te verfijnen, uit te die
pen en van nieuwe vulling te voorzien, met 
hooguit, hier en daar, een locale herschik
king. Het kader zelf wordt doorgaans niet ter 
discussie gesteld - dat komt tot uiting in de 
relatieve afwezigheid van studies óver de 
kunsthistorische wetenschap. Er wordt wei
nig of geen systematische reflectie over de 
'kunsthistoriciteit' van het eigen onderzoek 
gevoerd. Kortom, een hedendaags perspec
tief op kunstgeschiedschrijving ontbreekt op 
de universiteiten nagenoeg volledig. Dat geldt 
in de hoogste mate voor de UG en de VUB, in 
vrij hoge mate voor de RUL, de KUL en de 
KUN, en kan het meest worden genuanceerd 
voor de UU, UvA en VU.
Aan de universiteit zou meer aandacht moe
ten uitgaan naar wat men de geschiedenis en/ 
of de actualiteit van de kunstgeschiedenis zou 
kunnen noemen, en naar de filosofische grond
slagen van het eigen kunsthistorische bedrijf. 
Het spreekt vanzelf dat het niet volstaat op de 
hoogte te zijn van de theoretische en filosofi
sche problemen, verbonden aan kunst
historisch onderzoek. Men moet het actuele 
denk-instrumentarium ook in het onderzoek 
betrekken, niet zomaar om bij te zijn, wel om 
in de reflectie over kunst de onvermijdelijke 
actualiteit van elk begrip van het historische - 
en daarmee een kritische afstand tegenover 
de conventies van kunsthistorische inschrijf- 
scenario’s - in te bouwen.

Objectivisme In het gehele veld van onder
werpen komen opvallend weinig overlap
pingen voor. Men lijkt ervan uit te gaan dat 
twee keer hetzelfde onderwerp gelijkstaat 
met één maat voor niets. De student moet 
leren ‘eigen terrein’ te bezetten, en ook later 
zal de onderzoeker telkens een hokje van het 
kunsthistorische veld voor zijn rekening ne
men - anders kom je met wetenschap nergens. 
Het beeld van de onderzoeker dat uit deze 
kunsthistorische arbeidsverdeling ontstaat, is 
dat van een binnen zijn deelterrein autonoom 
opererende wetenschapper, die geïsoleerd 
werkt van andere binnen hun deelterrein zelf
standig opererende wetenschappers. Men lijkt 
ervan uit te gaan dat de kunstgeschiedenis een 
uniform en hermetisch afgesloten kader ga
randeert, waarbinnen onderzoeker en studie
object in een standaard-relatie tegenover el
kaar staan, zonder dat ze zich nog zorgen 
hoeven te maken over het intellectuele én 
maatschappelijke veld daarbuiten: “The 
analyst and the object are loosened or bracketed 
away from its modes of production and 
reception and social determinations” (3). De 
systematische verkaveling van het kunst- 
historische terrein in deelgebiedjes, en de 
bezetting van deze domeintjes door onafhan

kelijk opererende onderzoekers, staat haaks 
op de noodzaak om, middels wederzijdse 
correcties en permanente revisies van de
zelfde problemen en onderwerpen, de feil
bare, historische plaats van de onderzoeker in 
te calculeren.
Het universitaire kunsthistorische onderzoek 
wordt gekenmerkt door objectivisme. De 
kunsthistoricus wordt er gezien als iemand 
die met behulp van een objectief-descriptieve 
methode artefacten ontcijfert, bronnen ont
sluit en in kaart brengt, archieven uitspit en 
objecten catalogeert: de onderzoeker als wets- 
doctor van de kunstgeschiedenis. Het pro
gramma van de Onderzoekschool is, met haar 
klemtoon op het ontsluiten en repertoriëren 
van kunsthistorische ‘bronnen’, een goed 
voorbeeld van deze materialistisch-descrip- 
tieve kunstgeschiedschrijving.
Een objectivistische tendens vinden we ook 
terug in het discours van de visitatieverslagen 
en de zelfstudies. De scriptie, zo lezen we 
telkens weer, moet een proeve zijn van “zelf
standig”, “wetenschappelijk” en “kritisch” 
onderzoek. De term ‘wetenschappelijk’ galmt 
als een retorische hamerslag door deze versla
gen, zonder dat men zich vragen stelt bij de 
positivistische inslag. Termen als “deelge
bied” (VUB), “origineel” of “grens
verleggend” (KUL) leiden tot een definitie 
van het kunsthistorische onderzoeksdomein 
als een territorium met naast witte, ook reeds 
ingevulde plekken, waarbij men lijkt te ver
onderstellen dat terreinwinst steeds definitief 
is. De universitaire visie op kunsthistorisch 
onderzoek is in hoge mate geschoeid op een 
“geopolitiek” wetensehapsbeeld, een accu
mulatieve visie op kennisverwerving die haaks 
staat op elk besef van de historiciteit - dus de 
voortdurende andersheid - van de relatie tus
sen onderzoeker en studie-object. “Wer von 
‘Grenzen’ spricht, der siëht das Wissen 
geopolitisch, als ein staatliches Imperium, 
das sich immer weiter ausdehnt; was innerhalb 
der ‘Grenzen’ liegt, ist gesicherter Besitz, und 
die Richtung, in der es weiter geht, ergibt sich 
einfach aus der Géographie” (4).
Objectivisme aan de universiteit kan Ook ‘ex 
negativo’ vastgesteld worden, namelijk in het 
relatieve onvermogen of de onwil om een 
actieve oordeelsfunctie te bekleden. Van de 
actuele discussies of problemen, die buiten de 
universiteitsmuren aan bod komen - in 
kunstenaarsateliers, musea, tijdschriften,... - 
Vindt men in de onderzoeksprogramma’ s van 
de universiteiten weinig of niets terug. Op 
basis van scriptielijsten krijgt men nauwelijks 
de indruk dat er zoiets als een druk evolue- 
rende kunstmarkt bestaat. Alles lijkt erop té 
wijzen dat de universiteit zich achter haar 
wetenschappelijke opdracht verschuilt, on
der het mom dat elke vorm van actief oorde
len daarmee onverenigbaar is. De weten
schappelijke opdracht vereist afstandelijkheid, 
en dat strookt niet met positiekeuzes tegen
over de dringende actualiteit van de gebeurte
nissen, maar al evenmin met de actualisering 
van het oordeel over het verleden. De univer
siteit beperkt haar taak tot het wetenschappe
lijk opvolgen, kaderen, repertoriëren, uitdie
pen (of legitimeren) van de kunst binnen de 
bestaande verhoudingen. Het menu van 
bestudeerbare onderwerpen wordt elders sa
mengesteld en komt pas op de universitaire 
tafel als de spijzen allang afgekoeld zijn. 
Zo’n houding kan men enkel volhouden als 
men ervan uitgaat dat de geschiedenis een is 
met zichzelf, en dat ze nu eenmaal loopt zoals 
ze loopt. Alleen dan werkt het objectieve 
raster van de kan&tgeschiédenis, en kan men 
in het geschied-zijn een voorwaarde zien 
voor ‘bestudeerbaarheid’. Op die manier cor
releert het hanteren van een vast kunst
historisch kader met de weigering om het 
wetenschappelijke statuut vanheteigenkunst- 
historische bedrijf in vraag te stellen, en dus 
met de relatieve afwezigheid van reflectie 
over het eigen onderzoeksperspectief.

H.23. Structurering en maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek

Wie in het rijke gevulde landschap van de 
universitaire onderzoeken een thematische 
lijn tracht te ontwaren, heeft het daar meestal 
niet makkelijk mee. De diversiteit van de 
onderwerpen is groot, en soms lijkt het gepas
ter om van een totale verbrokkeling te spre
ken. Dat verwondert niet echt, wanneer we 
bijvoorbeeld in de UG-zelfstudie over de 
keuze van het onderwerp van de scriptie 
slechts een zin aantreffen: “In principe is de 
student vrij in zijn keuze (...) wat het onder
werp van de scriptie betreft”. De student is 
vrij: die regel lijkt in alle kunsthistorische 
instituten te gelden.
Toch is die niet overal even absoluut. Aan de 
Leuvense universiteit kan men bijvoorbeeld 
een lichte concentratie vaststellen van scrip
ties die zich erop toeleggen, moderne kunst 
vanuit historische, kritische en theoretische 
teksten te lezen, en stelt men onder het 
promotorschap van respectievelijk de profes
soren Bekaert en Verpoest een accent vast op 

architectuur uit de late 19de eeuw tot het 
interbellum. Maar dit soort voorbeelden is 
eerder uitzonderlijk.
Dat brengt ons bij de vraag naar de structurele 
aanpak van het globale onderzoeksveld. Moet 
men onderzoek, al van in de opleiding, coör
dineren, moet men onderzoekspistes uitzet
ten om de intellectuele krachten te bundelen? 
Of moet men de student tot een ‘eigen’ object 
van belangstelling laten komen? Maar mis
schien is deze polaire vraagstelling vals, want 
beide mogelijkheden zijn problematisch, als 
ze eenzijdig opgevat worden.
Het proclameren van onderzoekspistes kan 
een loze manier zijn om voor zichzelf de 
illusie te creëren dat men coherent bezig is. 
Die coherentie kan de onderzoeker van het 
vervelende gevoel bevrijden dat hij in het ijle 
werkt, en hem de verraderlijke indruk ver
schaffen dat hij zijn onderzoek een substanti
eel en zinvol karakter weet te geven.
Naar buiten toe kan de thematische bundeling 
van onderzoek inspelen op vooronderstelde 
of reëel geopperde wensen van de subsidië
rende overheden. Wie met stevig gekaderde 
onderzoeksprogramma’s voor de dag komt, 
creëert de belofte van rendement en dat soort 
productiviteitsdenken kan, toegepast op kunst, 
in een weinig subtiele visie op het kunst
historische onderzoek uitmonden. Het pro
gramma van de Onderzoekschool Kunstge
schiedenis is niet vrij van die tendens, en het 
is ook duidelijk waarom dit initiatief zich tot 
dit soort helderheid genoopt voelt. Dat het 
programma van.de Onderzoekschool gedo
mineerd wordt door de ontsluiting en 
catalogisering, kortom het publiek zichtbaar 
maken van voornamelijk nationaal erfgoed 
kan - los van het effectieve belang van die 
materiële terbeschikkingstelling - ten dele 
worden gerelateerd aan de noodzaak om zich 
te schikken naar de wensen van een subsidiënt, 
die wil dat het onderzoek tenminste zichtbaar 
en bruikbaar is. Onderzoek zou zo, in het 
ergste geval, tot tastbare pasmunt voor het 
nationaal-toeristische management kunnen 
worden. Net zomin hoeft men eraan te twijfe
len dat de centralisering van het onderzoek 
heel wat mogelijk interessante nevenpistes de 
pas afsnijdt: ‘niet rendabel’ onderzoek, on
derzoek zonder (in de ogen van de subsidiënt) 
tastbare feed-back wordt daardoor mogelijk 
gemarginaliseerd.
Tot zover de mogelijke gevaren die verbon
den zijn aan een centralisering van het onder
zoek. Maar kritiek op de economische en 
utilitaire omgang met wetenschappelijk on
derzoek mag geen alibi zijn voor een houding 
van everything goes, precies het motto dat uit 
vrijwel het gehele - in hoge mate verbrok
kelde - onderzoekslandschap van de universi- 
teiten spreekt.
Let wel, de versplintering van het onderzoeks
veld is op zich geen probleem, wel het feit dat 
het wetenschappelijke personeel, geconfron- 
teerdmetzijn onderbezetting,zijn onderzoeks- 
kaarten niet op tafel legt om studenten uit te 
nodigen te werken rond pistes waarvoor dat 
personeel tenminste een kwalitatieve bege
leiding kan garanderen. Maar mogen we niet 
ook in meer algemene termen van het weten
schappelijke personeel verlangen dat het zijn 
onderzoekskrachtlijnen aanbiedt? We willen 
niet pleiten voor een gecentraliseerd en gedis- 
ciplineerd beleid dat de kunsthistoricus in 
opleiding in een dwangbuis van een 
monolithische onderzoekspiste perst. We stel
len nu echter vast dat iedereen geïsoleerd 
werkt, dat samenwerkingen en interferenties 
in de onderzoeksactiviteiten bijna gemeden 
worden, en dat de begeleider mag opdraven 
als een protserig manusje-van-alles.
Maar misschien is dat nog niet het ergste. Te 
vrezen valt dat het probleem nog op een ander 
niveau ligt. Zo kunnen we in Vlaanderen de 
verbrokkeling van het onderzoeksveld moei
teloos terugkoppelen naar de onderzoeks- 
curricula van sommige docenten. Een triestig 
palet wordt hier aangeboden, samengesteld 
uit een lange sliert recyclage-teksten die in het 
zog van de doctoraatsverhandeling het licht 
zagen, een hoop didactische centimeter-arti- 
kels, enige encyclopedie-items en een paar 
bijdragen over pittoreske figuren uithet locale 
kunstleven. Het spreekt vanzelf dat een kwan
titatieve personele onderbezetting, de kwali
tatieve ontplooiing van het onderzoek door 
dit personeel nefast beïnvloedt, en dat dit 
vervolgens ook de student niet ten goede 
komt. Het is echter de taak van het personeel 
om binnen de gestelde limieten en beperkte 
mogelijkheden, tot geconcentreerde oplos
singen te komen, en dat zou in de eerste plaats 
mogen blijken uit manifeste keuzes voor wat 
de eigen onderzoeksactiviteiten betreft.

Rekening houdend met deze ‘beperkingen’ 
verdient het stimuleren van groter verkeer 
tussen universiteiten, ook wat de begeleiding 
vanhet ‘gewone’ eindwerk betreft, dringende 
aanbeveling. We willen de oproep van de 
visitatiecommissie tot meer samenwerking 
tussen de Vlaamse universiteiten dan ook 
bijtreden. Ons lijkt het echter niet meer dan 

logisch, dat deze ambitie in eerste instantie 
naar Nederland, en uiteindelijk ook tot buiten 
ons taalgebied wordt uitgebreid. Of kijken 
onze Vlaamse universiteiten een internatio
nale toetsing zwetend tegemoet?
In tweede instantie is het ook wenselijk om de 
poorten te openen naar de buiten-universi- 
taire instellingen die zich bezighouden met 
beeldende kunst - musea, kunstruimten, gale
ries, en andere. Als we echter het aandachts
veld van de scripties en dissertaties als graad
meter beschouwen voor de kritische open
heid ten aanzien van institutionele kaders 
buiten de universiteit, dan is er voor een aantal 
universiteiten nog werk aan de winkel, zowel 
op structureel als op mentaal vlak. Vooral de 
Vlaamse universiteiten zitten behoorlijk vast 
in een onwereldse, stoffige eilandmentaliteit 
- de omgang met buiten-universitaire kaders 
is er blijkbaar niet aan de orde. De Neder
landse universiteiten, en vooral de UvA, VU 
en UU hebben daar minder last van. Op 
structureel vlak verdient de samenwerking 
die via de Nederlandse Onderzoekschool is 
opgezet met niet-universitaire instellingen (het 
Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documen
tatie en de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg) in Vlaanderen te worden nagevolgd. 
Tenslotte is het wenselijk dat een universiteit 
niet enkel een plaats is waar men onderzoe
kers opleidt, maar ook een plek is waar die 
onderzoekers terecht kunnen om hun werk 
verder te zetten. In welke mate weet de uni
versiteit deze twee aspecten met elkaar te 
verbinden, en zich bijvoorbeeld, in het zog 
van de opleiding, als een permanente 
onderzoekspool te ontplooien? Welk kanaal 
biedt men bijvoorbeeld aan een student om 
zich verder te ontwikkelen als onderzoeker, 
naast en na de scriptie. Sommige universitei
ten hebben een tijdschrift - zo kregen we 
inzage in bladen als “Decorum”, “Vijgeblad”, 
“Akt” en “Simulacrum” van respectievelijk 
de universteiten van Leiden, Utrecht, Gronin
gen en de Amsterdamse UvA. Het gaat om 
bladen die vier of vijf maal per jaar verschij
nen, en waarin naast doctorandi ook studen
ten en professoren publiceren. We willen hier 
geen uitspraak doen over de kwaliteit van 
deze publicaties, maar ze bieden tenminste 
een plek waar, bij wijze van sluis tussen het 
wetenschappelijke leven tijdens en na de op
leiding, kan verdergewerkt worden. Geen 
van de Vlaamse universiteiten beschikt voor
zover we weten over zo’n tijdschrift.
Algemeen kunnen we stellen dat de universi- 
teit zich weinig gelegen laat aan de maat
schappelijke rol die ze als intellectueel forum 
buiten het strikte opleidingscurriculum zou 
kunnen vervullen. Een universiteit is blijk
baar vooral een opleidingsmachine. Eens de 
diploma’s afgeleverd en de titels toegekend 
zijn, sluiten de poorten van de wetenschappe
lijke vesting. Zou de universiteit echter geen 
permanent forum voor discussie moeten zijn? 
Een plaats waar niet zozeer gediplomeerden 
van de lopende band rollen, dan wel een plek 
waar studenten, afgestudeerden, geïnteres
seerden elkaar kunnen ontmoeten om na te 
denken, te onderzoeken en te discussiëren.

Uit het landschap van de proeven van onder
zoek vanwege aspirant kunsthistorici hebben 
we kunnen concluderen dat de kunst
historische instituten de neiginghebbenkunst- 
geschiedschrijving als een feitelijke bezig
heid te beschouwen die los kan gezien wor
den van de condities van haar eigenkader. We 
hebben kunnen vaststellen dat dit relatief 
ongereflecteerde handhaven van het kunst
historische raamwerk een wetensehapsbeeld 
oplevert waarin de actualiteit van de plaats 
van de onderzoeker verdwijnt en het object 
van onderzoek wordt geobjectiveerd totkunst- 
historisch artefact. En wat betekent dit voor 
depositie van de jonge onderzoeker? Hij mag 
zich tijdens zijn opleiding dan mischien wel 
geborgen weten door de veilige haven van de 
discipline ‘kunstgeschiedenis’, maar wordt 
hij niet precies door deze illusie van weten
schappelijke autonomie gebrekkig voorbe
reid op de penibele positie van de kunst
historische onderzoeker in het sociale veld? 
Hoe kan de universiteit de afgestudeerde met 
een goed geweten in de maatschappij sturen, 
als het zelf geen enkele poging doet om zich 
te profileren en te articuleren buiten haar 
veilige muren?

Koen Brams en Dirk Pültau

Noten

(1) Donald Preziosi, “Rethinking Art 
History. Meditations on a Coy Science ”, Yale 
University Press, 1989, p. 152.
(2) Ibidem, p. 8.
(3) Ibidem, p. 12.
(4) Stefan Collini, “NeueLeier, neue Dreier, 
Forschung in den Geisteswissenschaften” 
(vertaalduithetEngelsdoorReinhardKaiser), 
in: “Kursbuch ”, nr. 91, Rotbuch Verlag, maart 
1989, pp. 2-9.
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PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL

04.10.1996 05.01.1997
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Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten

Koningsstraat 10, 1000 Brussel
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GALERIE FONS WELTERS GUILLAUME BIJL

Komponisten-Sterbezimmer
19 oktober t/m 16 november 1996

“Start" I Documenta Wax Museum

werk van pas afgestudeerden

Die Geschichte der Erotik 
von der Prâhistorie bis heute

30 november 1996 t/m 15 januari 1997

Albert Goederend
235 important and less important 

photos out of the 2nd half of 
the 20th century

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag 13.00-18.00 uur

Bloemstraat 140 1016 LJ Amsterdam
tel 020-622 71 93 fax 020-620 84 33

8 • De Witte Raaf 64 • november-december 1996

. 2.11 t/m 8.12 
Stedelijk Museum Het Domein 

Kapittelstraat 6 
Sittard, Nederland 
003146-4513460 
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Voor de heruitvinding van de universiteit
Vooraf: ‘of ik een tekst wilde schrijven 
waarin ik zou reflecteren over wat ik be
schouw als de kwaliteiten en tekortkomin
gen van de universiteit (en de opleidingen 
die men er kan genieten) en over wat ik 
begrijp als de doorwerking van de universi
teit (en haar opleidingen) in het maatschap
pelijke leven’. Zou ik zo’n opdracht niet 
moeten weigeren? Met zo’n tekst verval ik 
toch onvermijdelijk in een soort van beleids
medewerkers taal?
Doch, de zaak van de universiteit ligt me 
nauw aan het hart: een deel van mijn leven 
is er immers intens mee vervlochten. Ik heb 
er scherper leren denken. Beter geleerd wat 
denken kan zijn. Ik heb er het plezier van het 
doceren ontdekt. Ik heb er zoiets als de 
“vrolijkheid van de wetenschap” mogen 
beleven. En misschien vreemd en onver
wacht, maar ik heb er beter leren leven en, 
hoe zal ik het zeggen, de 'eros' van de 
kennis ontdekt... Zonder meer een waarde- 
volle en genuanceerde vorm van erotiek. 
Anderzijds heb ik er ook heel wat kommer 
en kwel gekend. Liever zou ik deze tekst dus 
helemaal niet schrijven. Maar mag en kan ik 
er mij, gezien mijn vrij unieke situatie binnen 
en buiten de universiteit, aan onttrekken?
Ik hoop dat deze beschouwing niet als een 
uiting van een haat-liefderelatie zal worden 
gelezen, ook al geef ik toe dat er een flinke 
dosis cynisme in steekt. Maar cynisme heeft 
altijd een oorzaak!

Af en toe, maar steeds vaker denk ik dat er 
maar één oplossing voor bestaat: opblazen 
die hele handel! Het zal wel te maken heb
ben met het simpele feit dat ik geen normale 
academische carrière heb gehad en ook nooit 
zal hebben. Ik was en blijf een fellow 
traveller.
Eerst bestond er bij mij een intense afkeer: 
ik heb er alles aan gedaan om maar geen 
universitaire studie aan te hoeven vatten. 
Die weerzin kwam niet voort uit een of 
andere anti-intellectualistische houding. Die 
is mij altijd vreemd geweest. Integendeel 
zelfs, ik had de indruk dat op de universiteit 
het intellectuele aan banden werd gelegd, 
beknot en steriel gemaakt. De universitaire 
studie waarvoor men mij had voorbestemd, 
leek mij het suffigste, stoffigste en 
oubolligste wat ik me kon voorstellen. 
Romaanse in Leuven, begin jaren ’60... - 
misschien kan men zich mijn huiver voor
stellen! Bovendien leidde een universitaire 
studie in mijn ogen onvermijdelijk tot het 
onderwijs, en daar wilde ik zeker niet in 
terechtkomen.
Tien jaar later ging ik aan de Vrije Univer
siteit Brussel studeren en twintig jaar later 
doceerde ik zelf! Precies wat ik al die jaren 
uit aller macht had proberen te ontvluchten, 
haalde me in. 'Oedipusiaanser' kanhetniet!

Go west

Toen ik dan op mijn dertigste aan een uni
versitaire studie begon, gebeurde dat hoe
genaamd niet uit een late roeping. Het was 
eerder om, laat ik maar zeggen, sentimen
tele redenen (een facet van die ‘eros’ waar ik 
het al over had). Het werd een kandidatuur 
in de filosofie en daarna studeerde ik af in de 
massacommunicatie. Ik bespaar de lezer de 
details van de vier jaar tandengeknars en 
post-jaren '60-opwellingen van revolte, en 
van de hernieuwde en weinig inspirerende 
confrontatie met de Belgische werkelijk
heid (ik werkte ondertussen al een paar jaar 
bij de BRT). Ik beperk me tot deze feiten: 
structuralisme en semiotiek waren des dui
vels en het Vrije Onderzoek was verplicht! 
We studeerden immers aan de Vrije Univer
siteit Brussel...
Gelukkig maakte professor Apostel een 
einde aan de lijdensweg door de bevrij
dende woorden te spreken: “go west!” Of 
preciezer: “Waarom gaan jullie hier niet 
weg? Waarom zouden jullie niet in Parijs 
promoveren? Ik geef jullie wel een 
aanbevelingsbrief mee...” Zonder de ge
ringste beurs of andere financiële onder- 
steuping - iets wat ik trouwens tijdens mijn 
hele academische loopbaan nooit heb geno
ten - gingen Emile en ik dus naar de Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales te 
Parijs. .Daar belandden we in een bizarre 
postdoctorale universiteitsopleiding, waar
aan toen onder meer mensen als Roland 
Barthes, Christian Metz, Gérard Genette en 
Louis Marin doceerden.
N a onze frustrerende ervaringen aan de VUB 
wisten we niet wat ons overkwam: we kwa
men er zomaar in een intellectuele werkge
meenschap terecht, onverbiddelij k hard maar 
uitzonderlijk stimulerend. Onderzoek stond 
centraal en dat werd collegiaal, als het ware 
gezamenlijk uitgevoerd. Het onderzoek lag

Pina Bausch

Nelken, foto: Guy Delahaye

werkelijk in het verlengde van het onder
wijs!
Ik zal niet ontkennen dat ik na al mijn 
universitaire perikelen die periode als uiter
mate prikkelend heb óndergaan. De EHESS 
staat (stond?) in mijn ogen voor de ideale 
academische werksfeer. Met als bijzondere 
kenmerken: de kleinschaligheid, het samen
werken onder de leiding van een meester (in 
ons geval was dat A.J. Greimas), de totale 
afwezigheid van academische hiërarchie of 
buraucratische dwang. Er heerste een ui
terst genereuze vorm van intolerantie... of 
tolerante vorm van hardnekkigheid. Weten
schap was er een existentieel gegeven.

Maastricht

De mogelijkheid om in de academische 
marge te werken, was een van de redenen 
waarom ik de taak aanvaardde om aan de 
Universiteit van Nijmegen een studierich
ting film op te richten. Bovendien leek alles 
me béter dan nog langer in België te moeten 
werken!
Allemaal goed en wel dus, zolang (we schrij
ven eind jaren ’70) ik kon doen wat ik 
meende te moeten doen: doceren, kennis 
doorgeven en de liefde voor kennis stimule
ren. Toen middenjaren ’80, management, 
bureaucratie en kwantificering almaar be- 
langrijker werden, nam ik weer afscheid 
van de academische wereld, en ik beloofde 
mezelf me er nooit meer mee in te laten. 
Dat is me niet gelukt... (zoals het me niet 
lukt een tekst over dat onderwerp te weige
ren!) Op aandringen van goede vrienden en 
vriendinnen, die intussen hun eigen insti
tuut hadden opgezet, ben ik sindsdien als 
gastdocent actief geweest aan de universi- 
teiten van Frankfurt, Zurich, Luik, Utrecht 
en binnenkort ga ik tijdelijk in Parijs doce
ren. Onlangs mocht ik een zogenaamde 
visitatiecommissie in Lausanne voorzitten. 
Ook dat doe ik dus. De universiteit laat me 
niet los . . . (merk dat ik daarbij - buiten die 
paar jaar aan de VUB - nooit iets met een 
Vlaamse universiteit te maken heb gehad!)

Ik schrijf dit allemaal om te laten zien dat ik 
nauw bij het academische milieu betrokken 
ben geweest en het in zekere zin nog steeds 
ben, maar dat ik er altijd een marginale 
positie in heb bekleed. In de eerste plaats al 
door mijn vak: filmstudie... kan je nagaan! 
Had ik me maar met Literatuur of Kunstge
schiedenis beziggehouden... En een 
semioticus uit Parij s stond in Nederland ook 
al niet goed aangeschreven! Marginaal was 
ik ook omdat ik, alvorens ik bij de universi
teit terechtkwam, elders beroepsmatig ac
tief was geweest. Ik was en ben geen beroeps
academicus, wel een beetje deskundig...

En nu? Ik heb te doen met mijn vrienden 
collega’s die proberen te redden wat er te 
redden valt. Ik benijd hun situatie niet. Ik 
heb te doen met de huidige generatie stu
denten die niet beter hebben gekend en niet 
beter zullen kennen. Ik ben boos op hen die 
de academische idealen hebben verkwan
seld en zich destijds niet hebben ingezet om 
die idealen te vertalen naar deze tijd. Terwijl 
ze idealistische betogen hielden, weigerden 
ze pragmatisch en consequent te handelen. 
En net als toen ik student was, erger ik mij 
en vervloek ik de docenten die profiteren 
van het systeem en er, of als ambtenaren, of 
als diva’s, maar niet als intellectuelen hun 
werk (?) doen. Die waren er destijds, en 
vreemd genoeg zijn ze na al die saneringen 
nog steeds niet verdwenen!

De situatie is naar mijn gevoel hopeloos. 
Wat ik in Nijmegen heb meegemaakt, en 
vooral, wat ik op een afstand heb zien ge
beuren toen ik er al lan g niet meer was, heeft 
nauwelijks nog iets te maken met watje van 
een universiteit mag verwachten. De situa
tie in Nijmegen - ver doorgedreven bureau
cratie en kwantificering van alles, zelfs van 
de zogenaamde kwaliteit - is niet uitzonder
lijk voor Nederland. Aan de Nijmeegse uni- 
vérsiteit stelt het probleem zich alleen iets 
scherper dan elders in Nederland.
Goed, dacht ik, dat is Nederland met zijn 
beleidsobsessie en intens wantrouwen te

gen alles wat intellectueel is. In andere 
landen met andere culturele tradities zal nog 
wel iets van de academische idealen voort
leven. Dacht ik. Tot ik inderdaad mijn vrien
dinnen in Frankfurt en Zürich - of in Luik en 
Parijs - over hun problemen hoorde klagen, 
en ik ter plaatse-kon constateren hoe de 
universiteiten er zich ontwikkelden... Net 
als in Nederland, zo moest ik vaststellen. Of 
liever gezegd, het was een aftakeling in 
precies dezelfde richting. Hoe verschillend 
al die Europese academische tradities ook 
zijn, ze gaan alle dezelfde kant op... die van 
Maastricht.
Het probleem is te ingewikkeld om in een 
artikel uiteen te zetten: er is de omvang van 
een boek voor nodig, dat ik overigens hele
maal niet van plan ben te schrijven. Wat is 
er gebeurd? Grofweg gezegd, hebben de 
universiteiten, zoals zoveel culturele instel
lingen (denk maar aan de openbare omroep: 
daar zijn trouwens veel parallellen mee te 
trekken), de jaren ’60 bijzonder slecht ver
teerd. Eerst was er een niet langer te verant
woorden strategie van splendid isolation, 
gevolgd - onder druk van de jaren ’60 - door 
een in versneld tempo doorgevoerde, zoge
naamde aanpassing aan deze tijd! Kind en 
badwater werden weggegooid, alleen de teil 
is overgebleven eh die past men nu aan de 
eisen van de hedendaagse markteconomie 
aan.

Geestelijke vorming

Aan de oude universiteiten was veel ver
keerd: intellectualisme (of wetenschappe
lijke ambitie) en wereldvreemdheid sloten 
elkaar bepaald niet uit. Wat daarvoor echter 
in de plaats is gekomen, is wat in het be
drijfsleven voor efficiëntie doorgaat. Men 
schermt met modieuze begrippen uit de 
wereld van management en marketing. Men 
hervormt, men saneert, men beschouwt de 
student als een virtuele consument en de 
docent als een niet eens meer onontbeerlijke 
producent... Voor de buitenstaander is het 
allemaal oninteressant en mijn vrienden
professoren zijn zozeer verwikkeld in hun 
lokale problemen dat ze nauwelijks kunnen 
bedenken hoe het verder moet en kan... Dat 
doet de overheid voor hen. Om een voor
beeld te geven: het docentenkorps van de 
faculteit waar ik in de jaren ’80 werkzaam 
was, is de laatste jaren, vermoed ik, meer dan 
gehalveerd, terwijl de administratieve staf 
ondertussen dubbel zo groot is geworden en 
maar blijft groeien. Toegegeven, er kon hier 
en daar zeker wat worden gesnoeid in het 
docentenkorps... maar dat rechtvaardigt nog 
niet de groei van de administratieve sector! 
Binnenkort bestaat de faculteit der letteren 
niet eens meer (een reële mogelijkheid), of 
alleen nog administratief en virtueel...
De universiteiten hebben zelf schuld aan 
hun verloedering. Ze hebben zelf actief en 
veelal omwille van louter opportunisme 
meegewerkt aan de huidige situatie. Hun 
roeping, hun ‘idealen’ zijn ze reeds lang 
kwijtgeraakt aan de meest biedende: eerst 
de overheid, daarna de markt... (Mag ik 
nogmaals wijzen op de parallel met de rise 
and fall van de publieke omroepen?) 
Ik geloof dus niet dat de ontstane situatie, in 
decennia gegroeid, nog een basis biedt voor 
een zinvolle hervorming. Natuurlijk zal men 
blijven aanpassen en saneren, eh meer effi
ciëntie eisen en marktgerichter gaan opere
ren. De arrogante houding van splendid 
isolation van weleer wordt vandaag duur 
betaald. Zuiver inhoudelijke argumenten 
bestaan nog nauwelijks. Het programma 
van de universiteit is uitgehold. Ze snakt er 
naar om zich door het allesbeheersende 
marktprincipe erkend te weten.
Maar een universiteit - een opleiding - moet 
streven naar een geestelijke vorming en 
daar moet een uitstraling van uitgaan tot 
buiten de academie. Geen inpassing in de 
markt, wel een moeilijker in te schatten 
invloed op de buitenwereld. De universiteit 
dient radicaal te worden overdacht: ze moet 
op een bescheiden en voorzichtige manier 
worden heruitgevonden.

P.S. Uiteraard, telkens wanneer ik ‘univer
siteit’ schreef, heb ik het enkel en alleen 
over dat deel van de universiteit dat de 
menswetenschappen wordt genoemd. Ik ben 
niet bevoegd om me uit te spreken over hoe 
het elders aan de universiteit toegaat. Fan
tastisch neem ik aan. Maar binnen mijn 
sector heerst, dat weet ik zeker, een crisis 
die niet zomaar door een hervorming kan 
worden opgelost. Arme studenten, arme 
docenten, arme universiteit!

Eric De Kuyper
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Ven 27 september tot 22 december 1 996
Prov. Centrum voor Beeldende Kuneten-Begijnh

3500 Hasselt - Tel, (32) 1 1
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Limburg

Horta Lezingen in het Paleis voor Schone Kunsten. Brussel
dinsdagavond 3 december om 20.00 uur ‘

Steven Jacobs 
Horta's museumarchitectuur en tentoonstel lingspaviljoenen worden gesitueerd tegen de achtergrond van de museumtypologie van deze eeuw. 
Lieven De Cauter in gesprek met Lode De Clercq
Walter Benjamins analyse van de Art Nouveau wordt getoetst aan het concrete materiaal van Horta, met een focus op de interieurontwerpen, 

dinsdagavond 10 december om 20.00 uur
Horta herbekeken. Omtrent restauratie en tentoonstellingsarchitectuur vandaag.
Luc Verpœst in gesprek met Barbara Vanderwee en Paul Robbrecht. 

dinsdagavond 17 december om 20.00 uur
Maurizio Cohen 
Het Art Nouveau-onderzoek en de Horta-Forschung in Italie

In het Paleis voor Schone Kunsten, ingang Koningsstraat 10 >

Lezingendag Censuur in fotografie
Censuur is nietlKkel botte represe. Het verbieden of verknippen of retouchererfVan beelden die gangbare meningen of culturele erfenissen voor het hoofd stoten zijn 

slechts de meest luidruchtige voorbeelden. Censuur werkt vooral in stilte. Censuur wil aangeven, meer nog dan verbieden.
Zes sprekers - Dirk Lauwaert, Johan De Vos, Marc Holthof, Philippe Pirotte, Paul De Vylder en Arjen Mulder- tasten wisselende inhouden van het begrip censuur af. Bestaan 

er (nog) wel beelden die niet kunnen?

Zaterdag 23 november, in de cursusruimte van AMARANT, Hoogpoort 50, 9000 Gent. Reserveren vooraf is noodzakelijk.
Een samenwerking met Obscuur vzw - Tijdschrift voor Fotografie

AMARANT
AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • 9000 GENT • TEL 09 / 233 03 24 • FAX 09 / 233 42 36
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Breekbare, gebroken tijd
Nietzsche en de moderne kritiek

Wij kinderen van de toekomst, hoe zouden 
we in dit heden thuis kunnen zijn! Wij zijn 
alle idealen ongunstig gezind, op grond 
waarvan iemand zich zelfs in deze breek
bare, gebroken overgangstijd nog thuis zou 
kunnen voelen.
Friedrich Nietzsche

Nous ne sommes pas encore au monde. 
Antonin Artaud

Eén van de taken - niet de minste - waarvoor 
het denken zich geplaatst ziet, bestaat erin 
alle reactionaire argumenten tegen de wes
terse beschaving ten dienste te stellen van 
de progressieve Aufklarung.
Theodor W. Adomo

Wie zich het genot gunt Nietzsches ‘tweede 
oneigentijdse beschouwing’ “Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie fiir das Leben ” te 
lezen, kijkt in een vreemde spiegel (1). In 
die meer dan een eeuw oude spiegel tekent 
zich niet alleen onwezenlijk scherp de ma
laise van onze tijd af, de blik blijft meteen 
ook haperen aan die spiegel zelf. Het per
spectief waarin die spiegel de dingen plaatst, 
is namelijk - en dit heeft Nietzsche zelf 
geweten - al te romantisch, al te hysterisch. 
Maar vreemd is dat dit besef ons niet zomaar 
van die hysterie verlost. Die hysterie is nu 
eenmaal de motor van ons kritisch bewust
zijn, van onze ondertussen ‘wijs geworden’, 
ingeburgerde afkeer van de burgerlijke cul
tuur. Daarom kunnen wij niet anders dan 
onze hysterie in ere houden, daarom moeten 
we ons blijven afvragen of deze cultuur ons 
wel bevredigt, omdat alleen zó kan worden 
onthuld dat ze daar waar ze pretendeert dat 
te doen, slechts een gebrek afdekt. Maar pas 
echt spannend zou het worden wanneer we 
niet langer gedreven zouden worden door 
de droom dat dit gebrek er niet meer zou 
zijn, maar ons zouden identificeren met het 
gammele deksel dat het gebrek afdekt, met 
de gammelheid van dat deksel. Maar om zo, 
boven onze hysterie uit, de ‘hansworst’ uit 
te hangen is er, zou Nietzsche zeggen, moed 
en sterkte nodig.

De onverschillige god

Wat zegt Nietzsche, in het kort, in. “Vom 
Nutzen’”! Wij lijden aan een teveel aan 
geschiedenis, dat in de grond een teveel aan 
kennis van de geschiedenis is. Doordat onze 
blik op ons eigen verleden steeds weten
schappelijker is geworden, hebben we onze 
‘natuurlijke’ betrekking tot de geschiedenis 
verstoord. We reconstrueren en herdenken 
het verleden niet meer in functie van heden 
en toekomst, maar beperken ons tot een zo 
‘objectief mogelijke beschrijving waarin 
in principe niets mag worden vergeten. Op 
den duur doet het verleden zich nog enkel 
aan ons voor als een onoverzienbare hoop 
wetenswaardigheden waarmee we geen vi
tale binding hebben. Gereduceerd tot een 
enorme vracht informatie, gaat het als een 
dood gewicht op het leven wegen.
De moderne Europeaan is ‘ontwikkeld’ en 
'breeddenkend' als nooit tevoren. Maar het 
ontbreekt hem aan de ‘plastische kracht’ om 
deze brede ontwikkeling naar buiten toe 
werkzaam te maken en dus cultuur in de 
eigenlijke zin van het woord te stichten. Het 
blijft bij een idee van cultuur. De intellec- 
tualisering van de historische herinnering 
houdt met andere woorden een verinner
lijking in. De .incarnatie van deze krachte
loze innerlijkheid is voor Nietzsche de Duit
ser (2). Vanuit een lutheraanse reflex heeft 
de Duitser de neiging de vorm af te doen als 
conventie, vermomming, veinzerij, ijdel
heid, schone schijn. Hierdoor treedt er bij 
hem een breuk op tussen inhoud en vorm, 
tussen een ‘diep(zinnig)’ innerlijk leven en 
een uiterlijk leven dat gekenmerkt wordt 
door steriele conventies en barbaarse 
onsamenhangendheid.
Nietzsche suggereert dat de zogenaamde 
geestelijke rijkdom van de Duitser even hol 
en chaotisch is als zijn uiterlijk. De Duitser, 
zoals trouwens elke ontwikkelde Europe
aan, is een wandelende encyclopedie. Hij 
propt zich niet alleen vol met historische 
kennis, maar ook “met vreemde tijden, ze
den, kunsten, filosofieën, godsdiensten”. Het 
ontbreekt hem daarbij aan een eigen selec
tie- en organisatieprincipe waarmee hij al 
die informatie tot een organisch geheel zou 
kunnen samensmeden. Die informatie blijft 
als “een reusachtige massa onverteerbare 
kennisstenen” op zijn maag liggen. Wat hij 
dan doet om een indigestie te vermijden, is 
de receptie van al die toestromende wetens
waardigheden zo ‘losjes’ en zo oppervlak

Stephen Wilks

Untitled, C-print, 1995 (original in color, courtesy Galerie Paul Andriesse)

kig mogelijk houden. Alles wordt slechts 
toegelaten op voorwaarde dat het snel weer 
uitgestoten kan worden.
Ook de gebeurtenissen uit het heden wor
den slechts opgenomen in de mate dat ze 
geen hartstocht opwekken of niet tot een 
besluit dwingen. De moderne mens kan 
slechts zo gulzig voor alles openstaan om
dat het hem onverschillig laat. Hij kan maar 
zo weinig kieskeurig eten omdat hij geen 
honger heeft. Het hedendaagse wordt bij 
hem onmiddellijk ‘historisch’, dat wil zeg
gen het wordt reeds bij zijn eerste receptie 
geneutraliseerd tot een ‘interessante’ wetens
waardigheid die “netjes in de vitrines van de 
herinnering kan opgesteld worden”. De ob
sessie voor de geschiedenis maakt dat er 
uiteindelijk niets meer geschiedt. Steeds 
opnieuw blijven prikkels nodig opdat men 
de eigen leegte en onsamenhangendheid, de 
eigen gevoelloosheid niet hoeft te voelen. 
Als remedie tegen de steriliteit van het 
gehistoriseerde leven wordt het gesterili
seerde geoffreerd als een opwekkingsmid
del. De gebeurtenissen die reeds geregis
treerd zijn nog vóór ze de kans kregen in de 
ervaring te rijpen, moeten getheatraliseerd, 
gesimuleerd worden om alsnog ervaren te 
worden. Vandaar dat de moderne mens “in 
het abstracte voelt”, dat zijn hele cultuur 
slechts een maskerade, een komedie is waar
mee hij zijn gebrek aan identiteit verbergt. 
Hij is een “buitenkant zonder kern”, een 
“opgesmukt spook” dat, niet bij machte om 
nog een eigen wereld te scheppen, reusach
tige wereldtentoonstellingen organiseert 
waarin hij zijn eigen geschiedenis en die 
van andere volkeren uitstalt en naspeelt. 
Zijn ideaal is, hoewel die term in Nietzsches 
‘oneigentijdse beschouwingen’ nog niet valt, 
nihilistisch: niet meer te leven maar nog 
slechts de inerte toeschouwer te zijn van al 
wat ooit werd geleefd (3). Wetenschappe
lijke ‘objectiviteit’, ironische afstandelijk

heid, nieuwsgierig exotisme, ‘pluralistische’ 
tolerantiecultuur: het zijn allemaal sympto
men van dezelfde uitholling van de histo
rische ervaring. Het zijn strategieën waar
mee de moderne mens zich alles kan laten 
welgevallen zonder zich er werkelijk door 
te laten raken.
Door de historisering van het voorbije en 
actuele krijgt de moderne mens een retro
spectieve blik, waardoor hij gaat lijden aan 
een “aangeboren grijsharigheid”. Met zijn 
contemplatief, ironisch kennersoog heeft 
hij immers alles al altijd achter de rug. Niets 
staat er voor hem nog op het spel. Maar 
hierdoor besluipt hem het gevoel een nogal 
bloedeloos nakomertje te zijn van tijden 
waarin de dingen nog echt moesten worden 
ervaren en bevochten. Wat Nietzsche pas 
echt ergert, is dat de moderne mens uit deze 
melancholie een gevoel van superioriteit 
puurt omdat hij dan toch maar over de 
kennis van de geschiedenis beschikt. Hij 
kan zich zelfs inbeelden dat in zijn ver-' 
moeide epigonenhoofd - en Nietzsche ver
wijst hier natuurlijk spottend naar het 
Hegelianisme van zijn tijd - de hele geschie
denis tot bewustzijn van zichzelf komt, en 
deze bewustwording hoogmóedig als een 
ultieme rechtvaardiging en voltooiing be
schouwt. Christelijker kan het niet: het ge
voel van uitputting, het onvermogen tot 
ervaring wordt als een ultieme triomf geïn
terpreteerd.

Dit alles kan overdreven lijken, maar ieder
een die regelmatig televisie kijkt, kranten 
leest, musea en bibliotheken bezoekt, op 
internet ‘surft’, weet waar Nietzsche het 
over heeft, en beseft dat zijn diagnose nog 
veel meer opgaat voor onze gemediatiseerde 
en geïnformatiseerde tijd dan voor de 19de 
eeuw. Wat Nietzsche beschrijft als een 
hypertrofie van een historisch bewustzijn 
dat elk gebeuren meteen presenteert op het

toneel van de Geschiedenis, heeft vandaag 
enorme proporties aangenomen, zij het dat 
de idee van de Geschiedenis zichzelf door 
een soort entropie heeft opgelost. De ambi
tie van de media en de informatietechnolo
gie is dat niets ons uiteindelijk nog ontgaat, 
dat elk evenement geregistreerd, ‘verwerkt’ 
en doorgestuurd kan worden.
Het wereldomspannend informatienetwerk 
ligt in het verlengde van de 19de-eeuwse 
historische obsessie, maar houdt ook een 
kwalitatieve mutatie in. De historiserende 
verzamelwoede waar Nietzsche de spot mee 
drijft, werd nog gedragen door een ideaal 
van persoonlijke Bildung: de idee dat de 
kennis over alle menselijke ervaringen in 
één bewustzijn samengebracht zou kunnen 
wórden. Thans gaat hét er slechts om dat 
niets voorvalt zonder dat het in het ano
nieme Circuit, in het grote informatienet 
wordt ingeschreven. Met andere woorden: 
het gaat er om dat er niets meer voorvalt. 
Want een ‘voorval’ is letterlijk iets dat ons 
overvalt, beroert en in ons resoneert op een 
manier die we niet onmiddellijk kunnen 
omschrijven of omgrenzen, en dus ook niet 
op een accurate manier kunnen opslaan en 
telecommuniceren. De obsessie alles in het 
Netwerk in te schrijven, laat die singuliere 
resonantie niet toe omdat elk gebeuren bij 
voorbaat wordt geïnterpreteerd als een,‘in- 
formatie-eenheid’. A priori gereduceerd tot 
zo’n ‘unit’ is het evenement niet meer iets 
dat op een bepaald moment binnenbreekt, 
maar wordt het al bij zijn ‘aankomst’ opge
borgen in een tijdloos, immaterieel maga
zijn waarin het voor iedereen beschikbaar is 
en dus voor niemand nog gebeurt. Het ge
beuren is overbodig geworden (4).
Het Netwerk, het Web is er ten bate van 
niemand. In “L’inhumain. Causeries sur le 
temps ” vergelijkt Jean-François Lyotard dit 
anonieme supergeheugen met een godde
lijke, Leibniziaanse monade die slechts haar 
eigen complexifiëring, performativiteit en 
expansie tot doel heeft (5). Deze monade 
maakt alles universeel communiceerbaar 
doordat het zijn singuliere ‘gebeurtelijkheid’ 
(zijn optreden binnen een specifieke 
localiteit en temporaliteit) uitwist. Als zo
danig tendeert de monade, volgens Lyotard, 
naar de produktie voor zichzelf van ‘hard
ware’ waarmee ze buiten alle aardse levens
voorwaarden kan functioneren. Doel van 
het Web is de aarde te verlaten en de men
selijke soort, die op den duur een overbo
dige, al te lichamelijke, grillige, kwetsbare 
drager is geworden, achter zich te laten. De 
mens blijkt slechts een voorbijgaand voer
tuig van een kennisproces dat hem te buiten 
gaat.
Lyotard zegt uiteraard niet dat het zo zal 
gebeuren, hij geeft slechts aan dat dit blijk
baar is wat we willen. Als men zich probeert 
voor te stellen waar de informatie
maatschappij naar streeft, dan is het dit 
kille, onmenselijke doel. Van dit doel wil
len zij die in dienst van het grote Web 
werken, natuurlijk niets weten. Zij ver
schuilen zich steeds achter een of ander 
humanisme of bezadigd pragmatisme. Je 
zou trouwens wel gek zijn om zoiets toe te 
geven. Dat is nochtans wat ene Frank J. 
Tipler, zich overigens van geen gekheid 
bewust, doet. Tipler, die naar het schijnt in 
wetenschappelijke kringen aanzien geniet, 
gaat er zoals velen van uit dat de computers 
in de toekomst de geheugencapaciteit en de 
verwerkingssnelheid van de huidige machi
nes en van de mens in hoge mate zullen 
overtreffen (6). Als de mens slim is, zal hij 
deze computers, die in staat zullen zijn 
zichzelf te kopiëren én te perfectioneren, op 
pad sturen om het heelal namens hem te 
koloniseren. Op de héél lange duur zullen ze 
alle energiestromen en alle informatie in het 
heelal beheersen. Tegen die tijd is de mens 
als soort allang uitgestorven, net trouwens 
als alle koolstofleven, maar dat is dan van 
geen enkel belang meer. Uiteindelijk zal in 
de eindtijd alle licht dat de aarde ooit heeft 
uitgezonden samenkomen om door de super
intelligente computers te worden geanaly
seerd én gereconstrueerd. Zo zullen de verre 
kleinkinderen van de informatiever
werkende machines die wij nu bouwen onze 
wederopstanding en die van onze voorou
ders regelen. Gereïncarneerd door en in een 
machine die alle ruimte en tijd overspant, 
zullen ‘wij’ dan het heelal besturen. “Le 
monde est fait pour aboutir à un livre,” zei 
Mallarmé ooit, en plaatste zich daarmee in 
de traditie van de Duits-romantische droom 
van het Grote Boek. Voor Tipler is het 
eenvoudiger: de wereld en alle leven zullen 
slechts bestaan hebben om te worden ‘ge
dacht’ dooreen goddelijke computer. Alles
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wat nu gebeurt, vindt slechts zijn zin in Zijn 
eeuwige leven.
Wie Tiplers computermessianisme, net zo
als vele overspannen voorspellingen over 
‘virtuele werelden’, te vlug afdoet als een 
aberratie, ziet niet dat het een schoolvoor
beeld is van iets waar ook Nietzsche op 
wees: de moderne obsessie om alle histori
sche gebeurtenisssen te registreren en te 
systematiseren, en deze Cognitieve activi
teit als de ultieme zin van die gebeurtenis
sen te poneren. De informatiemaatschappij 
doet niet anders: alle menselijke ervaringen 
moeten in kaart worden gebracht, moeten 
worden ingeschreven in een universele dra
ger waar ze onbegrensd kunnen circuleren 
en door principieel iedereen kunnen worden 
aangewend.
De informatisering getuigt van een reli
gieuze ijver. Hoezeer men ook democrati
sche beginselen aanvoert om de reikwijdte 
en de snelheid van het Netwerk te legitime
ren, op het niveau van het verlangen func
tioneert het als een soort Supersubject dat 
door elke informatje-eenheid wordt gevoed 
en van zijn interne stromingen geniet. 
Waarom zou de omzetting van ervaring in 
stuurbare informatie zo systematisch wor
den doorgevoerd als op de achtergrond van 
deze droefgeestige monnikenarbeid niet het 
fantasma werkzaam was van een Iets of een 
Iemand die van dit alles beter wordt, een 
grote monade die nog steeds van haar 
performativiteit zal genieten als niemand 
van ons er meer is?
Tiplers nihilistische droom van een eindtijd 
waarin de Grote Computer al het menselijke 
in zijn brein heeft verwerkt, is het fantasma 
dat ons drijft. Met de groeiende neutrali
sering van de menselijke ervaring tot be
schikbare en universeel communiceerbare 
informatie, bereiden wij - “als een leger 
grijze eunuchen,” zou Nietzsche zeggen - 
het feest voor van diegenen die de aarde 
reeds hebben verlaten en het spektakel van 
het menselijke leven op aarde aanschou
wen. Alle Wereld-Wijde-Webben die wij 
nu installeren, zijn generale repetities van 
dit spektakel, waarin alles zal worden uitge
stald en nagespeeld voor een soort onbe
kende God. Deze God kan zich alles voor
stellen, alles denken omdat Hij zich, ont
daan van al het aardse, nergens meer om 
hoeft te bekommeren. Hij is in alles geïnte
resseerd omdat Hij nergens meer aan ge
bonden is. Het is uit deze onverschillige 
God dat wij op een fantasmatisch niveau 
‘geloof en hoop’ putten. Ons gebed tot deze 
God is eenvoudig en oud als de straat: ‘Wij 
ervaren niets meer, wij zijn dood. Wij leven 
slechts in U’. Zo blijft voor de hoofdfiguur 
uit Gerard Reves “De avonden” zijn grijze 
leven slechts draaglijk voor zover hij zich 
een hemels Oog voorstelt dat hem nauwlet
tend volgt. “Het is gezien,” verzucht hij op 
het einde, “het is niet onopgemerkt geble
ven.” Dit is voor Nietzsche het voltooide 
nihilisme : alleen omdat een ingebeelde God 
er zijn Blik heeft laten langsglijden, is het 
leven niet voor niets geweest. Elke gelovige 
blikt, in nederige blindheid, vooruit op deze 
Blik.
Overal heerst nu een soort imperatief die 
zegt: doe of ervaar niets tenzij het vastge
legd wordt en dus in een onbepaalde toe
komst voor een zo groot mogelijk publiek 
zichtbaar, leesbaar, hoorbaar blijft. Alles 
wat voor een ‘gebeuren’ wil doorgaan moet, 
opdat het ‘niet voor niets zou zijn geweest’, 
op een of andere manier worden verdub
beld. Een kunstenaar bijvoorbeeld kan te
genwoordig niets doen zonder dat het wordt 
opgenomen, gefotografeerd, gefilmd, ge
boekstaafd, gecatalogiseerd, en van com
mentaar voorzien. Hethic et nunc van een 
artistiek evenement heeft slechts waarde als 
het in principe door iedereen bij gewoond 
kan worden.
Dit gulzige Geheugen dat alles achtervolgt, 
is het grote symptoom van onze onverschil
ligheid. Het castreert bij voorbaat de 
irruptiviteit van elk gebeuren opdat het in 
het hiernamaals van zijn Universele Com
municatie opgeroepen zou kunnen worden. 
Dit hiernamaals is een plek waar het op een 
zuivere, onthechte manier geconsumeerd 
zal kunnen worden, niet gehinderd door het 
onvoorspelbare geharrewar dat elk hier-en- 
nu met zich meebrengt. Zo’n universali- 
sering is in wezen een vorm van drainering, 
afdanking. Het is een verdraaide poging tot 
vergeten, een offer aan de Monade, aan de 
grote, onverschillige Bibliotheek (7).
Nietzsche bekritiseert het idealisme. Hij 
vindt het een schandaal dat het werkelijke, 
aardse leven opgeofferd wordt aan bleke, 
onmenselijke abstracties zoals God of het 
‘absolute weten’. Hij maakt zich vooral 
kwaad als hij ziet hoe deze theologische 
abstracties zich verschuilen in onze schijn
baar meest gelaïciseerde vormen van we
tenschappelijk en pragmatisch denken. Toe
gepast op onze tijd: onze cultuur van gigan
tische informatiestromen en artificiële beel

den maakt ons tot producenten van onze 
eigen slavernij. Wij verspillen onze levens- 
energie aan de voorstelling van het leven, 
aan de produktie en consumptie van een 
chaotisch corpus van informatie en beelden 
dat zich van ons werkelijk leven losmaakt 
en ons tot passieve lezers en toeschouwers 
van ons eigen leven maakt. Deze toeschou- 
wersrol wordt filosofisch gelegitimeerd door 
de introductie van een transcendentaal sub
ject, een subject dat met de ‘belangeloze 
objectiviteit’ van zijn ‘historische zin’ alles 
overziet.

Het onhistorische scheppen

Nietzsches “Vom Nutzen” kan, samen met 
Marx’ analyse van het fetisjkarakter van de 
waar in “Das Kapital ”, gelden als het grote 
model voor alle laat-19de- en 20ste-eeuwse 
cultuurkritiek die de burgerlijke cultuur 
beschrijft in termen van 'verdinglijking'. 
Maar het volstaat niet om aan te tonen dat dit 
essay ook op onze tijd nog een schel licht 
werpt. Ons enthousiasme omtrent de gena
deloze helderheid van dit licht krijgt algauw 
iets ongemakkelijks wanneer de oorsprong 
ervan duidelijk wordt. Want van waaruit 
diagnostiseert en bekritiseert Nietzsche, en' 
wij in zijn spoor, de verstarring van de 
cultuur, de ‘verziekte’ verhouding van de 
moderne mens met zijn verleden en zijn 
eigen tijd? Het antwoord is van een zowel 
ontwapenende als problematische vanzelf
sprekendheid: vanuit het leven, meer be
paald vanuit een vitalistische esthetica.
Elke cultuur is voor Nietzsche een artistieke 
uiting van het leven zelf dat elementen se
lecteert en samenvoegt in functie van zijn 
behoud en groei. Zoals de artistieke avant- 
garde altijd heeft benadrukt, gaat de mo
derne mens gebukt onder zijn eigen cultuur 
als onder een levensstremmend gewicht, 
omdat het hem aan een vitaal selectieprincipe 
ontbreekt. Hij is zijn voeling kwijt met een 
oorspronkelijke levenskracht die de eigen 
historische erfenis op een arbitraire en dus 
onvermijdelijk ‘vergeetachtige’ manier tot 
een organisch geheel smeedt. Vandaar het 
merkwaardige fenomeen dat zijn ‘eigen’ 
cultuur een onwezenlijke verkleedpartij 
geworden is waaraan hij slechts deelneemt 
als nieuwsgierige toerist of als geïnteres
seerde antropoloog. Alleen vanuit de schep
pende kracht van het leven zelf, niet vanuit de 
kennis, de informatie en de reflectie, kan een 
oorspronkelijke cultuur worden gecreëerd. 
Nietzsche bekritiseert het onsamenhangende 
en vervreemdende van de moderne cultuur 
vanuit het romantische model van een cul
tuur, gedacht als een ‘spontane’ eenheid 
tussen innerlijk levensprincipe en uiterlijke 
vorm. Een ‘waarachtige’ cultuur is geen 
levensvreemde simulatie, maar is helemaal 
door de kracht van het scheppende leven 
bezield. Door zo’n bezieling vormt een cul
tuur een stilistisch geheel. “Cultuur,” zegt 
Nietzsche in zijn eerste ‘oneigentijdse be
schouwing’, “is vóór alles eenheid van ar
tistieke stijl in alle vitale uitingen van een 
volk”. Pas vanuit dit cultuurideaal, dat 
Nietzsche zoals Schiller en de romantici in 
het oude Griekenland gerealiseerd ziet - en 
dat wij nu onvermijdelijk met het ergste 
associëren - kan hij de moderne cultuur 
beschrijven als een holle, ‘kermis-bonte’ 
uiterlijkheid met een uitgebluste (levens-) 
kern. De moderne cultuur is niet, zoals de 
Griekse, geschapen vanuit een zichzelf 
affirmerende levenskracht, maar is eerder 
een soort prothese die een gebrek aan vita
liteit verdoezelt. Afgesneden van de levens
bron waaruit elk scheppen put, ‘vermomt’ 
de moderne mens zich als een kritische doch 
tolerante burger die pronkt met zijn ‘veel
zijdige ontwikkeling’.
Het probleem van de moderne tijd is dat de 
wetenschap, in tegenstelling tot de gods
dienst die ze wil vervangen, niet in het 
scheppende leven geworteld is. De kennis is 
als het ware als een van de aarde losgeslagen 
satelliet in een oneindige baan geslingerd. 
Het moderne veld van onderzoek is princi
pieel onbegrensd, evenals de wil al het men
selijke te ontrafelen en derhalve bloot te 
stellen aan kritiek. Het kritisch-wetenschap
pelijke bewustzijn tast de moderne méns 
aan in zijn “vermogen te vergeten en zich in 
een begrensde horizon op te sluiten”. De 
creatie van zo’n horizon is begrijpelijker
wijze een ‘onhistorische’ daad, omdat men 
zich daarbij op een eigengereide manier van 
het verleden bedient, onbekommerd of men 
het in zijn complexiteit recht doet of niet. 
Het leven, en de cultuur die in het leven 
wortelt, is niet gediend met een geest die 
alles blijft onderzoeken. “Alle leven,” zegt 
Nietzsche, “heeft een omringende atmo
sfeer nodig, een geheimzinnige dampkring.” 
Het verliest zijn kracht wanneer het niet 
door een “waan” als door een “omsluierende 
wolk” wordt beschermd tegen de (zelf-) 
analyse. De kritische analyse doet de hori- 
zon-perspectieven steeds weer verschuiven, 

en verscheurt daarmee de sluier waarin het 
leven ademt. Alleen de religie en de kunst, 
die in staat zijn op tijdelijke, eindige con
stellaties de stempel van de eeuwigheid te 
drukken, kunnen de cultuur met een stevige 
dampkring overspannen.

De vraag is nu waar we met ons enthou
siasme omtrent de actuele relevantie van 
Nietzsches cultuurdiagnose heen moeten, 
als we eenmaal duidelijk het romantisch- 
vitalistisch cultuurideaal voor ogen hebben 
waarin die diagnose geworteld is. Nietzsches 
kritiek op de moderne cultuur wordt, zoals 
veel kritiek in zijn voetspoor, gedreven door 
een soort hysterische eis dat de cultuur de 
mens als een perfect passend en naadloos 
kleed zou omhullen, en dat deze omhulling 
hem de volheid van het leven zou schenken. 
De klacht luidt dat de moderne tijd met haar 
attitude van onderzoek en kritiek de ‘on
schuldige’ plastische kracht van het natuur
lijke leven heeft vergiftigd. Door de 
hypertrofie van de historische zin kan het 
leven zich niet langer op een vanzelfspre
kende manier bij zichzelf thuisvoelen. Het 
leven gelooft niet meer in zichzelf, dat wil 
zeggen: in de kleurrijke waan die het onver
mijdelijk altijd rond zichzelf verspreidt.
Dit laatste is een wezenlijke overtuiging die 
Nietzsche nooit meer heeft verlaten en die 
hij in zijn latere denken steeds meer in al 
haar paradoxaliteit heeft proberen door te 
denken: het leven kan niet leven zonder 
over zichzelf te liegen. De waan is een 
grondvoorwaarde van het leven. Zonder 
een min of meer sluitende fictie valt de mens 
ten prooi aan wanhoop, verveling, walging 
of gevoelloosheid. Specifiek aan “Vom 
Nutzen", al bij al een vroege tekst, is dat 
Nietzsche er zich over beklaagt dat de kunst 
(gedacht als een cultuurdragende ‘Grote 
Stijl’) en de godsdienst hun eeuwenoude 
‘dampkring’-fimctie niet meer vervullen. 
Nochtans kunnen alleen zij ons van de mo
derne crisis genezen. Alleen zij kunnen de 
‘onhistorische’ scheppingsenergie aanbo
ren die ten grondslag zou liggen aan elke 
gezonde, levensbevestigende waan. Onder 
de dampkring van deze waan zou de 
verkalkte vitaliteit van de moderne mens 
weer vloeibaar kunnen worden. Maar voor
lopig is er slechts een “luidruchtige schijn- 
beschaving”. De moderne ‘mens van de 
kennis’ klampt zich vast aan een abstract 
idee van ‘vooruitgang’ en ‘ontwikkeling’, 
of zoekt vergetelheid in een amorfe veel
heid, in een opeenvolging van artificieel 
opgewekte excitaties en bonte maskerades.

De waan die zichzelf weet

Waar Nietzsche in “Vom Nutzen” nog niet 
echt bij stilstaat, is dat religie en kunst 
slechts functioneren voor zover hun waan- 
karakter versluierd blijft. Dat hij op dit 
waankarakter wijst, kan slechts vanuit een 
modem perspectief dat kunst en religie reeds 
de naïviteit van hun waan heeft ontnomen. 
Hoe kan hij dan zo’n waan terugwillen? 
Nietzsche lijkt wel een hystericus die de 
Meester slechts aanvalt opdat deze opnieuw 
zijn werkelijk meesterschap zou bewijzen. 
Anders gezegd: Nietzsche als modem sub
ject verwijt vader Cultuur de oorzaak te zijn 
van zijn gevoel van verbrokkeling en ver
vreemding, en verwacht tevens van die cul
tuur dat deze hem van dat zieke gevoel zou 
genezen, van het onbehagen omtrent de 
steriliteit van zijn kennis, omtrent de ‘on
echtheid’ van zijn simulaties en recyclages. 
Zo wordt het fantasma dat de historisering 
ondersteunt (dat van een alwetende God) 
slechts doorbroken om een nieuw fantasma 
te installeren: dat van een ongeschonden 
leven dat in zijn zelfgeschapen waan bij 
zichzelf thuis zou zijn.
Iets in Nietzsche zal altijd aan dit fantasma 
vasthouden, zal blijven klagen dat de mo
derne mens niet meer tot de onschuld en de 
vergetelheid van een sterke waan in staat is. 
Nietzsche heeft nooit gehouden van de or
deloze veelheid en de relativering van alle 
perspectieven waar de moderne kennis- 
omwille-van-de-kennis toe leidt. Hij hield 
van een cultuur met een sterk, coherent 
zelfbeeld (8). Maar anderzijds gaat hij te
recht. door voor de filosoof die al onze 
totnogtoe geldende ‘dampkringen’ ontmas
kert als illusies. Hiermee droeg hij bij tot de 
toestand die hij in “Vom Nutzen” betreurt, 
namelijk dat religie en kunst nog slechts 
‘rondcirkelen als sterren zonder atmosfeer’. 
Essentieel is evenwel dat de Nietzscheaanse 
ontmaskering zich niet vanuit een ideaal 
van objectieve waarheid richt tegen het illu
soire als zodanig. Nietzsche richt zich slechts 
tegen datgene in de illusie wat antivitaal is 
geworden. Iedereen kent de aanklacht: de 
moderne cultuur, erfgenaam van de christe- 
lijk-platonische, offert het leven op aan 
bleke, levenloze idealen.
Maar Nietzsches pleidooi voor een vitale 
cultuur is verwarrend omdat er steeds een 

moderne eis tot luciditeit in doorklinkt. 
Nietzsche eist namelijk van de moderne 
illusieschepper dat hij de levenskern (de 
‘wil tot macht’) erkent die onvermijdelijk 
achter zijn illusies verscholen zit. Wanneer 
het leven immers van zijn eigen dynamiek 
niets wil weten, ervoor vlucht, zal de waan 
die het creëert zich algauw tegen zichzelf 
richten. Dit is de reden waarom elke be
schermende ‘dampkring’ uiteindelijk een 
symptoom van sclerose is geworden, van 
een zichzelf ontkennende, verzwakte levens
wil. Nietzsche eist van de schepper van 
illusies intellectuele eerlijkheid omtrent de 
oorsprong van zijn scheppingen. Tegelijk 
beseft hij ten volle dat zo’n illusieloze eer
lijkheid de illusie meteen doet verbleken en 
dus onvermijdelijk nihilistische effecten 
ressorteert. Maar werkelijk sterk is degene 
die durft nihilist te zijn, die durft toezien hoe 
alle totnogtoe geldende waarden - en dus 
ook ‘God’ die ze allemaal samenhoudt - tot 
ontbinding overgaan.
Nietzsche wil dus het onmogelijke: hij wil 
een sterke waan, maar eist tegelijk een ty
pisch moderne, ‘nihilistische’ luciditeit 
omtrent de herkomst van elke waan. Hij eist 
dat men, liegend, over zijn leugen niet liegt... 
Het paradoxale hiervan wordt voor de mo
derne mens voelbaar als zijn passie voor de 
‘kennis tot elke prijs’ op een grens stuit. Hij 
komt dan namelijk tot het besef dat een 
waan-dampkring, een “stolp van onwetend
heid” omtrent zichzelf noodzakelijk is voor 
het leven, en dat derhalve ook zijn kennis 
slechts onder zo’n stolp gedijt. Hij moet 
erkennen dat er altijd zelfbedrog aan het 
werk is, niet in het minst in het meest scep
tische bewustzijn van dat bedrog. Elke 
demystificatie berust nog op een mystifi
catie. Hoe vanuit dit bewustzijn vorm te 
geven aan een sterke, vitale waan, dat is 
Nietzsches probleem. De moderne kennis, 
reflectie en kritiek hebben er immers toe 
geleid dat de mens, en volgens Nietzsche in 
de eerste plaats de Duitser, niet meer spon
taan - dat wil zeggen ’on-historisch’ - kan 
kiezen wat goed voor hem is. Door de “ui
terste zelfbewustheid” van zijn wil is zijn 
instinct “gebroken”: wat hem drijft en de 
uitdrukking ervan vallen uit elkaar. Zijn 
“masker” past hem niet. Het leidt als het 
ware een eigen, levenloos leven. Het ont
breekt de moderne mens dus aan “het ‘goede 
geweten’ in de valsheid”. Hierdoor dringt 
geen enkele cultuur- of kunstuiting zich nog 
aan hem op als noodzakelijk, bindend, dwin
gend (9). Maar ondanks deze stuurloosheid 
van een instinct dat het ontbreekt aan een 
waan waaraan het zich wezenlijk en langdu
rig kan hechten, is er het inzicht dat het 
leven behoefte heeft aan zo’n gehechtheid. 
De moderniteit wordt voor Nietzsche dus 
gekenmerkt door een verscheurd bewust
zijn: men eist eerlijkheid, maar weet dat 
eerlijkheid onmogelijk is, dat men moet 
liegen en vergeten, want dat men, zoals elk 
levend wezen, hoe dan ook altijd liegt (10). 
Maar met dit ‘want’ is iets oneindig proble
matisch aan de hand. Immers, Nietzsches 
overtuigende, door de psychoanalyse be
vestigde stelling dat er altijd wordt gelogen, 
is iets anders dan zijn verlangen naar een 
sterke leugen, naar een “werkzaam narratief’ 
waarmee de moderne, verbleekte “brok
stukkenmens” zichzelf weer kan samen
rapen. We merken evenwel dat het inzicht in 
het a priori-karakter van de schijn en het 
pleidooi voor een “goede wil tot de schijn” 
bij hem vaak op een verraderlijke manier in 
elkaar overglijden. Niettemin kan er niet 
genoeg op worden gehamerd dat het kriti
sche subject van de kennis, dat ‘weet’ dat 
een leven zonder waan onleefbaar en on
denkbaar is, nooit samenvalt met het le
vende subject dat zijn waan ‘kiest’. Degene 
die weet dat er gelogen wordt, is nooit 
dezelfde als degene die liegt. Daarom kan 
men strikt genomen nooit zijn waan ‘wil
len’; men wordt eerder door die waan ge
wild. Dit is zo paradoxaal aan elk verlangen 
naar een nieuwe grote waan, maar ook aan 
elke ‘postmoderne’ ode aan de schijn.
Wie deze paradox niet in acht neemt, is 
algauw te kwader trouw. Men kan bijvoor
beeld inzien dat er geen religieus geloof is 
zonder een infantiele gehechtheid aan be
paalde symbolen, een gehechtheid die aan 
elke bewuste wilskeuze voorafgaat. Maar 
als moderne, kritische intellectueel kan men 
zich onmogelijk nog tot die specifieke sym
boliek bekennen. Zonder die symboliek 
slinkt de ‘kracht van het geloof dan ook 
weg. Maar dezelfde intellectueel bedenkt 
dan dat godsdienst functioneert - of toch 
ooit moet hebben gefunctioneerd - als ‘zinge- 
vingssysteem’ of als pleitbezorgster van 
‘fundamentele waarden’. Daaruit besluit hij 
dat het ‘goed’ is, zeker voor het volk, om in 
de oude fabel te geloven.
In zo’n ‘apologie’ kan men met Nietzsche 
slechts een absoluut nihilisme lezen - abso
luut omdat het zichzelf niet als nihilisme 
ervaart. Dit nihilisme, dat algauw tot cy-
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nisme wordt, redeneert als volgt: ‘dit is 
onzin, maar ik weet dat het van oudsher de 
onzin is die ons draagt en met elkaar bindt, 
daarom geloof ik het’. Slechts via de omweg 
van deze ‘redenering’, dat wil zeggen onder 
het mom van een antropologisch inzicht en 
een bezorgdheid over de publieke moraal, 
staaf mén zichzélf toé een infantiele ge
hechtheid te assumeren die men de anderen 
en daarmee zichzelf verzwijgt (11).
Niet een of andere ‘terugval’ in een 
archaïsme, maar deze vertwijfelde strijd 
van de moderne intellectueel tegen het ei
gen atheïsme, is de kern van de meest 
obscurantistische vormen van dogmatisme. 
en jezuïtisme. We kunnen deze structuur in 
onze tijd van, restauratie overal aflezen. 
Zowel de racisten en de fundamentalisten 
als de meer geciviliseerde ‘communau- 
taristen’ en neokatholieken slaan, bij ge
brek aan moed om op de problematische 
singulariteit van de eigen gehechtheid in te 
gaan, deze voor Nietzsche zo verdachte 
‘objectieve’ toon aan in de stijl van: ‘het ras, 
de volksziel, God, een hechte, geïntegreerde 
gemeenschap, akkoord, het zijn ficties, maar 
ze werken tenminste, ze binden de mensen 
aan een principe en dat is goed voor hen’. 
Overal waar tegenwoordig over ‘zingeving’ 
wordt gefluisterd, is dit refrein hoorbaar. 
Zoals gezegd staat ook Nietzsche bloot aan 
deze verleiding. Daarvan getuigt zijn ver
langen haar een gezonde cultuur waarin 
- zoals in het oude Griekenland - de 
kennisverwerving zou worden gestuurd door 
vitale waarden, geponeerd door staatsman
nen die tegelijk kunstenaars zouden zijn. 
Maar Nietzsche is ook degene die dit ver
langen naar een ‘tweede naïviteit’ doorziet 
als een bij uitstek ‘Duits’ waanbeeld (12). 
Het geloof in de mogelijkheid van een be
wuste, gewilde herhaling van de Griekse 
‘onschuld’, ziet hij bij de Duitsers uitmon
den in een groteske theatralisering van my
thologische thema’s (Wagner) en in een al 
even opgefokt nationalisme. In plaats van 
daarin hun identeit te vinden, verraden ze 
met die artistieke en politieke retoriek juist 
een gebrek aan identiteit.
Zo kan ook de ‘daadkracht’ van de Duitse 
natie vreemd genoeg geïnterpreteerd wor
den als symptoom van een onvermogen tot 
handelen. Zwak en besluiteloos geworden 
door de hypertrofie van zijn historisch be
wustzijn vlucht de Duitser in een hol acti
visme en een obsessieve bedrijvigheid. 
Overigens duikt het motief van de besluite
loosheid overal, ook buiten Duitsland, in 
het moderne drama op. Belangrijke perso
nages bij, óm maar drie namen te noemen, 
Tsjechov,'Musil en Sartrè verlangen ernaar 
een einde te stellen aan de twijfelzucht waar 
hun ironische intelligentie toe leidt. Zij dro
men van de Grote Beslissing, van een Daad 

waarmee ze zouden kunnen samenvallen. 
Zij dromen ervan in iets te geloven, iets te 
aanbidden. Zij zouden zó graag werkelijk 
iets willen. Ze worden gedreven door de 
“Wil tot dé wil’’, waarmee Heidegger de 
essentie van het westerse nihilisme typeert, 
van de blinde veroverings- en beheersings- 
drang waaraan de moderne Europese cul
tuur lijdt.
Maar opnieuw: speelt heel Nietzsches mee
slepende kritiek op het onechte, krampach
tige van de moderniteit, zijn suggestie dat 
zij in haar pogingen tot revitalisering niet 
verder komt dan een eeuwig komedianten
dom, zich niet af tegen de achtergrond van 
een romantisch-vitalistisch ideaal van ‘echt
heid’, van een onproblematische eenheid 
tussen de mens en zijn uitdrukkingen? (13) 
Lijdt Nietzsche zelf niet, zoals Heidegger 
zei, aan de ‘wil tot de wil’?

Hoewel dit romantisch voluntarisme in 
“Vom Nutzen” overheersend is, wordt in 
het begin van datzelfde essay de mens be
schreven als een “nooit te voltooien 
imperfectum”. De mens is gebrekkig omdat 
bij hem wat voorbij is, nooit voorbij is maar 
“als spook” blijft terugkomen en de volheid 
en de rust van het heden verstoort. Het 
verleden drukt op hem “als een onzichtbare, 
duistere vracht”. Daardoor is hij nooit zo
maar wat hij is, maar steeds getekend door 
wat hij niet (meer) is. Dit gebrek aan een
heid met zichzelf kan hij niet ongedaan 
maken, maar slechts “voorde schijn", door 
“komedie te spelen”, maskeren.
Nietzsches essay lijdt dus aan een zekere 
onevenwichtigheid. In zijn kritiek op de 
artificialiteit van de moderne, gehistori
seerde cultuur gaat hij uit van een Grieks 
gezondheidsideaal, terwijl hij in het begin 

van het essay de ervaring van het verleden 
als een last en de artificialiteit als funda
menteel menselijk beschouwt. Eigen aan 
het menselijke leven is dat het op zichzelf 
terugkomt, moet terugkomen omdat het nu 
eenmaal door zijn ‘geweest-zijn’ wordt 
achternagezeten. De pathologie van de 
historisering lijkt dus in de menselijke na- 
tuur zelf ingeschreven. De dampkring die 
de mens voor zichzelf schept, dreigt ook 
altijd op hém te wegen als een zware, 
‘oneigentijdse’ wolk.
De latere Nietzsche staat hier steeds meer 
bij stil. De ‘chaos’ waarmee we hem asso
ciëren, is er niet zomaar een van ‘natuur
lijke’ driften, maar een conglomeraat van 
historisch voorgevormde driften: driften die 
zich in hun dorst naar ontplooiing ooit heb
ben vastgehecht aan bepaalde ‘perspecti
vische standpunten’. Elke mens is de erfge
naam van dergelijke standpunten die eigen
lijk wanen zijn waaraan de driften van zijn 
voorouders zich hebben gefixeerd. Het ‘on

historische’ dat aan de (bewuste) histori
sering ontsnapt, is bij de latere Nietzsche 
dus niet, een soort zuivere levensenergie, 
maar moet gesitueerd worden in dit domein 
van overgeërfde wanen of fantasma’s waar 
elk individu dan ook ondanks zichzelf op 
terugkomt (14).
Op het niveau van het bewuste kan alles 
geanalyseerd, bekritiseerdof geïnstrumenta- 
liseerd worden. Het is in elk geval niet 
noodzakelijk. De moderne mens is stijlloos 
want identificeert zich met geen enkele 
vorm; hij is bezonnen en. ironisch, want 
- afgezien van zijn comfort - aan niets on
voorwaardelijk gehecht. Maar dit lijkt slechts 
zo, want ook hij heeft zijn sterke, diep 
verankerde wanen, maar deze ‘kent’ hij 
slechts als het drukkende gevoel gevangen 
te zijn in een ‘ondoordringbaar net’ van 
overgeleverde fantasma’s die hem ertoe 
veroordelen telkens weer dezelfde oeroude 
scenario’s te herhalen die hij zelf niet heeft 
geschreven. In die zin zou de moderniteit 
getypeerd kunnen worden als het tijdperk 
waarin het gevoel van noodzaak zich ver
plaatst heeft naar dit ‘archaïsche’, onbe
wuste domein: naar datgene wat uit de ver
getelheid opdoemt en met die vergetelheid 
verweven blijft. Hierdoor ervaart de mo
derne mens zichzelf als “raadsel, fragment, 
gruwelijk toeval” (15).
“Elke naam van de geschiedenis ben ik
zelf,” zegt Nietzsche, wat niet betekent: ‘ik 
overschouw de hele geschiedenis’, maar: 
‘in mij, met elk gebaar dat ik maak, elke 
gedachte die in mij opkomt, herhaalt zich, 
als fatum, de hele geschiedenis ’. Nietzsches 
paradoxale eis zal dan zijn - dit is zijn 
bekende ‘amor fati’ - dat ik deze fataliteit 
moet willen. Maar hoe kan ik willen wat ik 
nooit gewild kan hebben, hoe kan ik willen 
wat hoe dan ook gebeurt en blijft gebeuren, 
namelijk dat al die fantasma’s waaraan de 
levensdrift van voorbije geslachten zich ooit 
hechtten, zich in mij herhalen? Hun waarhe
den zijn voor mij ‘fossielen van het gevoel’ 
die ik als modem mens onmogelijk zomaar 
voor lief kan nemen. Maar toch leeft, ‘wil’ 
in mij wat ik niet meer kan willen.
‘Modem’ is dus vreemd genoeg de ervaring 
niet aan de eigen tijd, niet aan de moderni
teit toe te komen, te worden bespookt door 
fascinaties, gehechtheden, passies, religies 
waarvan het kritische bewustzijn zich be
vrijd waande (16). De ‘dood van God’ (dat 
wil zeggen van elk principe, elke instantie 
waarin onze identiteit hecht verankerd zou 
zijn) blijkt, zoals Nietzsche zelf zei, te vroeg 
gevallen te zijn. Wij lopen achter op onze 
eigen moord, lijken hem te hebben overge
slagen. We leven in een tussentijd: een tijd 
waarin wat gebeurd is, nog niet gebeurd is. 
“Wij zijn lange tijd wangedrochten,” ver
zucht Nietzsche.

De moderne ‘historische zin’, zowel in zijn 
cognitieve vorm als in zijn spektakel-vorm, 
zou geïnterpreteerd kunnen worden als een 
poging om deze bevreemdende ‘ontijdig
heid’ , dit onhistorische opdoemen van voor
bije fantasma’s te bezweren. Men kan hier 
dénken aan wat Nietzsche in “ Vom Nutzen " 
de “antiquarische” en de ‘’monumentale” 
geschiedschrijving noemt. De ‘antiqua
rische’ houding die de continuïteit met het 
verleden wil bewaren door zoveel mogelijk 
te bewaren en te registreren, leidt algauw tot 
een obsessieve opstapeling. Terwijl men 
koste wat kost een ‘levende’ band met het 
verleden wil behouden, begraaft men het in 
een magazijn dat men het ‘culturele erf
goed’ noemt. Als reactie tegen deze 
mummificering kan men het verleden weer 
opwarmen door bet te ‘monumentaliseren’. 
De monumentale herinneringsvorm kan 
beschouwd worden als een hysterische po
ging tot revitalisering, her-esthetisering van 
de geschiedenis, die met het nationaal-so- 
cialisme haar hoogtepunt zou bereiken (17). 
In hun poging de spookachtige ‘eeuwige 
wederkeer’ van het verleden in het heden te 
beheersen, zijn zowel de antiquarische 
verzamelwoede als de theatrale herdenking 
van het verleden groteske getuigenissen van 
die wederkeer: het grote, collectieve erf
goed en de monumentale spektakels wor
den een spookachtige ervaring. Hoe meer 
zij het verleden classificeren en ‘actualise- 
ren’, hoe meer het als een vreemd, steriel 
lichaam op het heden gaat wegen.
Ook wat men sinds geruime tijd de ‘grote 
verhalen’ noemt, zou een ultieme poging 
kunnen zijn om de vreemdheid van de we
derkeer te boven te komen. De grote, 
emancipatorische verhalen proberen het 
onhistorische aandringen van de oude fan
tasma’s te neutraliseren door alles te inter
preteren alsof het door de ‘Mens’ , het uni
versele subject van de geschiedenis, zo ge
wild is. Ze schrijven achteraf aan de 
onzinnigheid van de eeuwige wederkeer, 
aan de dwaasheid van zijn ‘noodzaak’, een 
rationele betekenis, een doelgerichtheid, een 
‘zin’ toe. Ze willen de altijd discontinue, 
van vergetelheid doordrenkte bezoeking 
door het verleden met een verhaal van con
tinuïteit bezweren.

De hansworst

Hoe kan het onzinnige, discontinue van de 
eeuwige wederkeer dan wel op een ‘se
rieuze’ manier geaffirmeerd worden? Hoe 
moet de moderne mens omgaan met zijn 
gegrepenheid door achterhaalde waan
beelden, met het fossiel-achtige overleven 
van al die dode góden? Deze zaken kunnen 
voor hem toch slechts op het niveau van het 
onbewuste spelen, om zich van daaruit ter-
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sluiks te openbaren in ‘stomme’ tekens? 
Kan het anders dan dat hij de hardnekkige 
terugkeer van al die fantasma’s waaraan hij 
ooit heimelijk zijn wil tot macht bevre
digde, versluiert in grote emancipatorische 
verhalen waarin de Rede de hoofdpersoon 
is?
Nietzsches strategie is complex en verwar
rend. Hij delft de historische perspectivische 
‘types’ op die hij in zichzelf voelt leven, 
maar hij doet dat, zoals hij zelf zegt, met 
“het masker van de wetenschapper”. Daarom 
voert hij een naturalistische reductie door 
van de religieuze, esthetische, metafysische 
en ook de wetenschappelijke waanbeelden 
die hij in zich meedraagt. Al die fantasma’s 
worden ontmaskerd als trucs, voorwendsels 
waarmee de levensdrift zijn expansie wil 
rechtvaardigen maar onvermijdelijk ook zijn 
eigen dynamiek ontkent, mortificeert. De 
levensdrift verbergt zich voor zichzelf ach
ter levenloze abstracta zoals God, Volk, 
Soort, Rede, Goedheid, Geluk, Nut, Gelijk
heid, enzovoort.
Maar door de obsessieve herhaling van zijn 
analyses laat Nietzsche blijken dat hij tege
lijk de fatale terugkeer, de noodzaak 
affirmeert van de perspectieven die hij ‘ont
maskert’. Hij ‘weet’ immers dat hij is wat 
hij ontrafelt. Hij is Heracleitos, Sophocles, 
Plato, Socrates, Epicurus, Christus, Paulus, 
Luther, Pascal, Kant, Rousseau, Leibniz, 
Hegel, Napoleon, Goethe, Schopenhauer, 
Beethoven, Wagner, Dionysos..". Hij er
vaart hoe al die ‘types’ telkens weer hun 
vitale perspectieven in hem uitproberen en 
identificeert zich met deze ‘experimenten’. 
Zo’n identificatie biedt weerstand aan de 
objectiverende psychologische of ‘fysiolo
gische’ reductie, terwijl die reductie de iden
tificatie ondertussen wel berooft van het 
voorwendsel van haar ‘doel’ of ‘zin’. 
Nietzsche houdt van de historisch over
geërfde perspectieven slechts hun onhisto
rische irruptie over, de grondeloze nood
zaak van hun eeuwige wederkeer, niet hun 
doel, hun zin of hun ‘waarheid’. Anders 
gezegd: hij houdt van het onzinnige, onge
gronde, ‘onschuldige’ in de zin, de zin niet 
als doel of bekroning van het leven, maar als 
zijn noodlottige komedie.
Zo valt misschien een licht op de ambigue 
status van de ‘komediant’ bij Nietzsche. 
Enerzijds schildert hij in “VomNutzen” en 
elders het historiserende ‘komediantendom’ 
van de moderniteit af als een holle en krach
teloze vertoning. Maar toch hoeft de kome
diant niet louter degene te zijn die alle ernst 
in een ijdele klucht doet oplossen. Hij kan 
ook degene zijn die juist in de klucht de ernst 
ziet, degene die van de groteske simulaties 
die de moderniteit ons voortovert de gronde
loze noodzaak laat voelen. Zo bekeken hangt 
de komediant de ‘hansworst van god’ uit, 
dat wil zeggen van het archaïsche fantasma 
dat in het hart van onze moderne maskera
des blijft oprijzen (18). Deze hansworsterij 
is de enige strategie om de spanning van de 
moderniteit uit te houden. Alleen de hans
worst voelt zich ‘thuis’ in de ondelgbare 
gaping tussen de hardnekkige historische 
fantasma’s die onze identiteit op een onbe
wuste scène hebben omschreven, en ons 
moderne ‘ik’ dat deze fantasma’s onmoge
lijk als het motief van zijn denken en hande
len kan assumeren. Alleen als hansworst, 
alleen op parodistische wijze dus, kunnen 
we de eeuwige wederkeer assumeren van 
die ander die we altijd zijn en daarmee 
ingaan op Zarathoestra's absurde eis het 
verleden te willen, te “worden wat we zijn”. 
Nietzsches bekende ‘lach’ is dus zeker niet 
die van het postmoderne subject dat elk 
perspectief of elke ‘dampkring’ eendervindt. 
Dit subject loopt al te zeer te koop met zijn 
onverschilligheid. Het laat maar, al te op
zichtig blijken dat het absoluut niet is ge
hecht aan al datgene waarmee het zich on
dertussen maar blijft voeden. Juist die ge
blaseerde vermoeidheid, juist de illusie niet 
door de illusie gegrepen te zijn en een bui
tenstaander, een soort onaangedane meta- 
consument te zijn, maakt ons tot volmaakte 
deelnemers aan het Netwerk en het Spekta
kel. De enige manier om onze ‘archaïsche’ 
gehechtheden losser te maken, bestaat erin 
deze, zoals Nietzsche, absoluut serieus te 
nemen. Dit impliceert dat we ze overal 
durven lezen, zowel in de meest ijdele en 
‘vrijblijvende’ vertoningen als in ons meest 
consciëntieuze weten (19).

Nietzsche legt in “Vom Nutzen” de vinger 
op de karakterloosheid en de steriele 
abstractheid van de moderne cultuur vanuit 
een eis tot levensvolheid die men hysterisch 
kan noemen. (“Bij de Grieken werd alles 
leven! Bij ons blijft het kennis!” verzucht de 
jonge Nietzsche (20).) Hysterisch is daarom 
ook onze kritiek op het Netwerk en het 
Spektakel als zouden deze instanties ons de 
werkelijke ervaring van het leven ontstolen 
hebben en als zou deze verloren ervaring 
ons dan moeten worden teruggeschonken - 

bijvoorbeeld door een ‘authentieke’ kennis
vorm (‘intuïtief, 'pre-cartesiaans', 'niet- 
westers’, ‘vrouwelijk’...) of door een 
omsmelting van het spektakel tot het feest. 
Het spektakel laat zich maar al te graag 
inspireren door dit authenticiteitsjargon. 
Het ligt niet aan het Net en het Spektakel dat 
wij in onszelf verdeeld zijn. Zij zijn juist een 
symptoom van onze essentiële verdeeld
heid, van het fundamentele gegeven dat wij 
nooit synchroon lopen met onszelf. Deze 
asynchronie bestaat erin dat wij geen erva
ring kennen zonder dat daaruit iets wegvalt 
dat buiten onszelf sporen trekt die ons na
dien bespoken als een dood restant van 
onszelf (21). Symptomatisch aan het Net en 
het Spektakel is dan wel dat ze deze be
vreemdende asynchronie slechts manifes
teren door haar radicaal te ontkennen. Door 
in te spelen op het fantasma van volledig
heid en volheid, totale mobiliteit en be
schikbaarheid, laten zij geen speelruimte 
aan het tekort in de ervaring dat de essentie 
van de ervaring is.
Daarom moet de hysterische aanklacht te
gen de spookachtige onwerkelijkheid van 
het Net en het Spektakel omslaan in een 
parodistische identificatie met die spook
achtigheid. Slechts zo’n identificatie kan 
openbaren dat het Netwerk, juist in zijn 
pretentie ons op de hoogte van onze eigen 
tijd te houden, die tijd omtovert tot een 
vreemd Lichaam waarvoor wij een vreug
deloze, geobsedeerde passie koesteren. Het 
Netwerk presenteert zich als een neutraal 
reservoir, als een neutraal middel tot com
municatie en mobiliteit dat geen god, geen 
waarheid, geen hoger principe van selectie 
erkent. Maar juist door deze gezichtsloze 
neutraliteit is het kunnen uitgroeien tot een 
onverschillige god, een soort op feiten en 
gebeurtenissen beluste reuzenvampier waar
van de steeds grotere eetlust, de steeds effi
ciëntere spijsvertering móeten verbergen 
dat hier de dood aan het werk is.
Zo kan ook enkel de parodie de dood ont
sluieren die in het spektakel werkzaam is. 
De parodie laat het spektakel in zichzelf 
stokken, plooit het terug op zijn meduserende 
effecten. Ze voert het spektakel zelf ten 
tonele als wat het is: een teken van iets in het 
leven dat maakt dat wij het niet leven, maar 
ons roerloos laten grijpen door oeroude po
ses en scenario’s. Het spektakel ontleent 
zijn enorme, wereldomspannende macht 
daaraan dat het ons van alle gestalten van 
het religieuze (extase, overgave, aanbid
ding, onderwerping, dominantie,...) kan 
laten genieten zonder ons kritisch bewust
zijn te irriteren. Wat ons ontbreekt in onze 
ervaring, spiegelt het terug als een beeld van 
een totaal genot waaraan een Ander deel
heeft. Dit beeld suggereert dan niet alleen 
aan de ‘massa’, maar ook aan zijn hysteri
sche critici, dat het ons genot, ons leven 
verzegeld houdt en dat dit zegel derhalve 
verbroken zou kunnen worden. Maar de 
hansworst weet beter. Hij weet dat het de 
dood in ons leven is, die daar danst (22).

Een holte in de tijd

Onze tijd investeert een flink stuk van zijn 
‘know how’ in een informatie- en beelden
vloed waarmee we hem moeten ervaren, 
zijn ‘polsslag’ moeten voelen. Maar wat 
deze tijd meer en meer onthult, is dat de 
mens, zoals Godard ooit zei, een soort ‘bui
tenaards wezen’ is, niet thuis in zijn eigen 
tijd, overgeleverd aan een aanwas die niets 
‘menselijks’ heeft, etend voorbij elke hon
ger, voorbij elk verlangen bevredigd te 
worden.
De menswetenschappen, en de Cultural Stu
dies die daar het laatste decennium bijgeko
men zijn, spelen hierin een vreemde rol. 
Alles wijst erop dat zij hun dynamiek uit dit 
gevoel van bevreemding putten, evenwel 
zonder er zich over te bezinnen. De remedie 
die de mens- en cultuurwetenschappen ons 
voorstellen, maakt immers deel uit van de 
kwaal: zij nodigen ons uit tot een voortdu
rende zelfdefiniëring en zelfdocumentering. 
Wij, ‘kinderen van onze tijd’, moeten geïn
teresseerd blijven in onszelf. Hoe staat het 
in onze tijd met ‘de vrouw’, ‘het kind’, ‘de 
homoseksueel’? Hoe ervaren wij onze sek
sualiteit, ons lichaam, onze dood? Wat is nu 
eigenlijk de voor onze tijd kenmerkende 
‘tijdgeest’, ‘mentaliteit’? Wat is ons ‘le
vensgevoel’, ons ‘wereld-’ of‘mensbeeld’? 
Hoe zit het met the state of the visual arts'! 
Wat zijn wij eigenlijk, zijn we modem of 
postmodem of zijn we misschien de ‘post
moderniteit’ al weer voorbij? Voortdurend 
wordt de stand van zaken opgemeten terwijl 
we er nog bij staan. Tot en met onze eigen 
ervaringen beoordelen we naar de mate 
waarin ze ‘representatief zijn voor onze 
tijd. Deze representativiteit verwachten we 
ook van kunstwerken: ze moeten een 
‘signaalfunctie’ hebben. De kunstenaar is 
dan een soort buikspreker van de tijdgeest. 
Hij moet in elk geval door de tentoonstel

lingsmaker zo gepresenteerd worden.
Deze voortdurende terugblik op het heden, 
als ultieme poging om het bij de lurven te 
pakken, plaatst ons buiten elk heden. We 
springen ermee over de ervaring heen - alsof 
wij het niet zijn die leven en sterven, alsof 
het niet gaat om degene die terugblikt en 
spreekt! (23) Het is steeds datzelfde nihi
lisme: ‘inderdaad, wij weten niet goed wie 
we zijn, we weten zelfs niet of we überhaupt 
nog leven, maar het zal dan toch zijn ge
boekstaafd, het zal dan toch geweten zijn, 
zeker door hen die na ons komen en die alles 
in een veel breder perspectief zullen zien’. 
Wie zij? De engelen?
Maar laten we ons ook hiér weer niet 
reflectieloos meeslepen door Nietzsches 
vitalistische historisme-kritiek in “Vom 
Nutzen”! Want wat zou dan die ‘ervaring’ 
zijn waar we in onze obsessieve zelfobjecti- 
vering overheen springen? Wat kunnen we 
inbrengen tegen de slimmerik die ons op de 
vingers tikt en ons zegt: ‘Wat wil je eigen
lijk? Kun je er niet tegen datje onherroepe
lijk modem bent? Verdraag je het niet dat 
onze wetenschap, ons commentaar, onze 
kunst, ja ons meest alledaagse spreken hun 
eigen dynamiek hebben waarbij degene die 
spreekt, dit leven in hem dat hij zo graag zou 
hebben geleefd, er even niet meer toe doet? 
Kun je er niet tegen dat je niet bent wat je 
zegt, schrijft, danst - datje geen magiër bent 
bij wie een woord, een gebaar of een beeld 
hem het zijn binnenvoert?’ - ‘Juist, maar aan 
wat in mijn spreken altijd wegvalt, blijf ik 
daarom niet minder op een onzinnige ma
nier gehecht als aan iets dat mijn spreken 
voortdurend doet struikelen, iets dat mij het 
gevoel geeft dat ik in de wind spreek, en mij 
soms de aanvechting geeft, zoals Dosto- 
jevski’s man uit het ondergrondse, opzette
lijk in de wind te spreken, alsof ik - als een 
hansworst? - daarmee de afwezigheid, de 
onverschilligheid, de oorverdovende stilte 
zou willen incarneren die deze wereld 
schraagt.’

Er is heel zeker een Nietzsche die een hys
terische strijd levert tegen het onwerkelijk 
gevoel uit de tijd te zijn gevallen, maar 
daarachter ligt ook een Nietzsche op de loer 
die deze asynchronie uitdiept, die zich in dat 
gat in de tijd installeert en... ‘lacht’. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld in het voetspoor 
van die ‘eerste’ Nietzsche blijven verzuch
ten dat een ‘museum voor hedendaagse 
kunst’ eigenlijk even paradoxaal en droef
geestig is als een rusthuis voor kinderen. 
Maar de vraag is of we wel ooit oprecht 
hebben gelooft! in die hysterische droom 
van een ‘onhistorische’, niet-gemuseali- 
seerde cultuur, een cultuur waarin de kunst 
nog het ‘leven zelf is of een ‘in de gemeen
schap gewortelde’ plant. Het loutere be
staan van deze paradoxale instituten is er 
misschien het helderste, modernste teken 
van dat wij niet onze eigen tijdgenoten zijn 
en ook nooit zijn geweest, dat wat gebeurt, 
wat werkelijk hedendaags is, aan de tijd 
voorbijgaat, zich wezenlijk aan de vraat
zucht van het hedendaagse onttrekt. Maar 
daarvoor moet het museum zich transfor
meren tot een instituut waarin niet, zoals 
overal in onze cultuur, steriele objectivering 

. en krampachtige revitalisering elkaar af
wisselen, maar waarin de dingen hun 
oneigentijdsheid affirmeren, zich als een 
schat laten begraven om zo een oponthoud, 
een holte in de tijd te vormen waarin wij niet 
meer echt leven en ook niet dood zijn, maar 
postuum leven. Want wellicht kunnen alle 
pogingen tot synchronisering, tot het her- 

- winnen van het ‘contact’ met onze tijd, 
slechts de dodelijke macht van het Netwerk 
en het Spektakel vergroten.

Frank Vande Veire

Noten

(1) Vertaald als “Over nut en nadeel van 
de historie voor het leven”, in: “Oneigen
tijdse beschouwingen”, Amsterdam, De 
Arbeiderspers, 1983. Het essay werd nadien 
ook nog hervertaald en apart uitgegeven.
(2) Vergelijk met Marx’ idee over de poli
tieke achterstand van de innerlijk revolutio
naire Duitsers. Bijvoorbeeld: “Wij zijn filo
sofische tijdgenoten van het heden zonder 
zijn historische tijdgenoten te zijn,” in: “Zur 
kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie”.
(3) Over de hedendaagse, telecommunica- 
tieve variant van deze tendens naar inertie 
handelt Paul Virilio’s “L’inertiepolaire”.
(4) “Informatie is een vacuüm-machine," 
klaagt Dirk Lauwaert in nr. 62 van “De 
Witte Raaf’ (juli-augustus 1996). Haar re
latie tot de dingen is een “objectiverende 
anti-relatie" die de ervaring van de indivi
duele ontvanger overbodig maakt.
(5) Zie vooral het essay “Le temps 
aujourd’hui”.
(6) Frank J. Tipler, “De jysica van de 
onsterfelijkheid, God en de wederopstan

ding”, 1996. Voor een bespreking, zie “NRC 
Handelsblad”, 6 april 1996.
(7) In “Situations II” zegt Sartre gelijk
aardige dingen over de literaire kritiek. Hij 
spreekt over het Medusa-oog van de lite
raire recensent die elk literair evenement 
taxeert naar zijn belang voor de literatuur
geschiedenis: “Ainsi passons-nous notre 
temps à circonscrire, à classer, à étiqueter 
les événements que nous vivons, à écrire 
pour l’usage de la postérité, un manuel 
d’histoire du XXe siècle.” In onze dagen 
probeert men vooral de vinger te leggen op 
datgene wat apart, afwijkend, ‘anders’ is. 
Als het gaat om kunstenaars: het liefst ho
moseksuele, biseksuele, ‘etnische’, jonge 
kunstenaars... Alles wat door de Geschie
denis dreigt te worden vergeten, ‘verdron
gen’, ‘onderdrukt’, ‘onderbelicht’, ‘getaboe- 
eerd’, enzovoort, moet het recht hebben om 
in het Netwerk te worden opgenomen, dat 
wil zeggen: te worden vergeten. Men kan 
zich dan ook afvragen wat men met ons van 
plan is wanneer men ons tegenwoordig aan
raadt te ‘netwerken’.
(8) Zie “Herwaardering van alle waar
den ” (de vertaling naar de uitgave van 
Friedrich Würzbach), Meppel-Amsterdam, 
Boom, 1992, 3/133.
(9) Ibidem, 2/272 en 3/127.
(10) Ibidem, “Dekendrift, aan haar grenzen 
gekomen, keert zich tegen zichzelf om nu 
tot de kritiek van het weten over te gaan. De 
kennis in dienst van het beste leven. Men 
moet zelfs de illusie willen - daarin is het 
tragische gelegen” (3/561). En ook: “Dat 
het de maatstaf van kracht is tot hoever wij 
onszelf de schijnbaarheid, de noodzakelijk
heid van de leugen, kunnen toegeven zon
der te gronde te gaan” (3/628).
(11) Ibidem, “Het volmaakte pessimisme 
zou een pessimisme zijn dat de leugen be
grijpt, maar tegelijk niet in staat is zijn 
ideaal af te schudden: kloof tussen willen en 
kennen.” (3/88).
(12) Hierover wordt druk gediscussieerd in 
Thomas Manns erg door Nietzsche geïnspi
reerde “Doctor Faustus”. In een cruciale 
passage zegt de hoofdpersoon Leverkühn, 
hierbij verwijzend naar Kleists “Über das 
Marionettentheater”, dat de ‘gratie’ van de 
tweede naïviteit slechts weggelegd is voor 
de pop. Zie pp. 339-340 en 354-355.
(13) Zie hiervoor ook Adomo’s Nietzsche- 
kritiek in “Minima Moralia”, nr. 99.
(14) We gebruiken hier opzettelijk, zoals 
Pierre Klossowski in “Nietzsche et le cercle 
vicieux ”, de psychoanalytisch geconnoteer- 
de term ‘fantasma’. Het gaat immers om een 
‘visie’ die het subject niet zelf constitueert, 
maar waarin het onbewust gegrepen is.
(15) Zie “Herwaardering van alle waar
den”, 2/94,109,113,114,185; 4/623,624. 
(16) De oude religieuze fantasma’ s beheer
sen volgens Nietzsche heimelijk ook onze 
esthetische affecten. Kunst functioneert als 
een reservoir van religieuze gevoelens, zie 
vooral “Menselijk al te menselijk”.
(17) Walter Benjamins thema van de 
‘esthetisering van de politiek’ door de na
zi’s (één van de versies van het ‘archaïsche 
in de moderniteit’) is hier uiteraard niet ver. 
Zijn denken over de geschiedenis speelt 
zich trouwens helemaal af binnen de 
Nietzscheaanse problematiek. Heel kort: het 
Andenken, dat “het verleden binnenhaalt in 
de voorraadschuren van het heden”, is een 
burgerlijke vervalvorm van het Eingeden- 
ken, dat zich openstelt voor de inslag van het 
verleden in het heden. De moderne nadruk 
op de Erlebnis is dan weer een krampach
tige poging om het contact met het 
‘verdinglijkte’ verleden te herstellen.
(18) Deze alinea is een gechargeerde inter
pretatie van het bekende fragment nr. 223 
uit “Voorbij goed en kwaad”.
(19) Nietzsches ‘ergerlijke’ antimoderne, 
antidemocratische, antiliberale, anti- 
pragmatische toon moet men misschien 
begrijpen als een vermetel parodistische 
identificatie met alles wat door het opti
misme van de emancipatorische verhalen 
naar het onbewuste werd verbannen en van 
daaruit symptomen ontwikkelt. Hij leest die 
verhalen zelf als symptomen, leest ze als 
bedrieglijke, groteske inkledingen van al
oude fantasma’s. Het parodistische karak
ter van zijn schriftuur verklaart misschien 
iets van het raadsel dat Nietzsche, ondanks 
het feit dat nagenoeg niets van wat hij zegt 
aanvaardbaar is, eindeloos blijft fascineren. 
(20) Zie “Herwaardering van alle waar
den”, 3/155.
(21) Dit is een essentieel inzicht van de 
deconstructie. Het spook-motief duikt de 
laatste jaren vaak op bij Jacques Derrida.
(22) Wanneer in Jean Genets “Le balcon” 
de beambte, die zich in het bordeel altijd in 
een bisschoppelijk gewaad hult, zich plots 
werkelijk voor het volk als bisschop moet 
voordoen, prevelt deze ‘hansworst’ het 
prachtige zinnetje: “Ik leef niet, ik dans”.
(23) “Mais cette main qui écrit est mou
rante,” schrijft Georges Bataille.

14 • De Witte Raaf 64 • november-december 1996





DE MUNT /LA MONNAIE en KAAITHEATER

O

©

(

THREE MOVEMENTS TO THE MUSIC OF 
SCHONBERG, BERG AND WAGNER

co

O

/

n
0)

C

© o
5 i
» 2

œ.3'

A
TE

LI
ER

S L-- i

—

Batia Suter, ‘In Prison II’, 1996

THE

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

Ly rise he Suit e , ALBAN BERG 
Verklarte^acht, ARNOLD SCHONBERG 

Im Treibhaus, RICHARD WAGNER

DUKE QUARTET en URSULA HESSE (sopraan)

en de kortfilm TIPPEKE 
Régie en muziek 

THIERRY DE MEY

Voortgezette opleiding vrije kunst van de Hogeschool voor de kunsten Arnhem 
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van voorgelegd werk. 
Aanname gedurende het gehele studiejaar. Voor elke student staat een atelier ter 
beschikking. / Vaste docenten 1995/1996: Paul Donker Duyvis, Willem Sanders. 
Gastdocenten 1995/1996: Wim Beeren, Maarten Bertheux, Cornel Bierens, 
Ansuya Blom, Antonio Dias, Jeroen Eisinga, Kai Heymer, Henri Jacobs, 
Gerald van der Kaap, Gulsun Karamustafa, Frank Beat Keller, John Körmeling, 
Martin Köttering, Jos Kruit, Joep van Lieshout, Wineke van Muiswinkel, ■ 
Marcos Llora Read, Joseph Semah, Dick Verdult, Tom van Vliet, Alex de Vries, 
Mirjam Westen, Rudy van de Wint, Robin Winters, Mirjam de Zeeuw, Ton Zwerver.

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

LUNATHEATER

14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 \01\1997 20:30

Plaatsbespreking

Kaaitheater : 02/201.59.59

LA MONNAIE
DE MUNT
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-
Wastijn & Deschuymer

opening preview donderdag 28 nov 18-23u
neaovane
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s

29nov-22dec
8 jan - 18 jan 97 

open woensdag t/m zaterdag 13-19u

Wiy,
GB-

me

283 
wEfe.*, K 293

damasquine
ACtEGAllEY

o0g.
88′03’XeNN2a

Art Cologne 96 10 - 17 nov 96
New Art Barcelona 21-25 nov 96
Arte Fiera Bologna 23 - 27 jan 97

Dageraadstraat 62 rue de l'aurore 
Brussel 1000

Tel 02/ 646 31 53 Fax 02/ 646 48 52
http://www.damasquine.be

KIKI SMITH JAN SCHOONHOVEN

7 december - 26 januari

Crown Gallery

Zeedijk 699 - 8300 Knokke - Belgium - Tel. 050/603801 - Fax 03/4822708 
Open : zaterdag-zondag-maandag van lluOO tot 13u00 en van 15u00 tot 18u00
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Conservatie - Restauratie - Restitutie
Over Horst W. Janson, het Wereld Erfgoed-project, de beeldenzaal van Victor Horta en de grootste kunstroof aller tijden

Finale kunstgeschiedenis De afrekening

Het weegt zo’n twee kilo en bijna elke 
kunstgeschiedenis- of academiestudentheeft 
het weleens op de schoot gehad. Rara, wat is 
dat? Juist, Janson, niet zacht en rond, maar 
hard en hoekig.
In 1962 verscheen de eerste editie van “A 
History of Art: A Survey of the Major Visual 
A rtsfrom the Dawn ofHis tory to the Present 
Day”, het roemruchte naslagwerk van de 
Amerikaanse kunsthistoricus Horst W. 
Janson. De tweede editie werd vervolgens 
“bigger, better, and more brilliant than ever”, 
aldus de flaptekst. In 1982 stierf Janson, 
maar zijn Werk wordt voortgezet: inmid
dels is er een derde editie verschenen, bij ge
werkt door Anthony F. Janson, vast een 
zoon van de enige echte.
Ondanks de vermeende dood van de kunst 
en het verkondigde einde van de geschiede
nis, en ondanks de huidige concurrentie van 
meer ‘moderne’ handboeken als Hugh 
Honours en John Flemings “A World History 
of Art”, blijft de vraag naar Jansons kunst
geschiedenis hoge toppen scheren: studen
ten over de hele wereld worden al meer dan 
dertig jaar opgezadeld met “a standard 
history of world art”. Aan al die toekom
stige kunstenaars en kunsthistorici geeft 
Janson het geruststellende (of ontmoedi
gende) idee dat er inderdaad zoiets bestaat 
als de ultieme geschiedenis van de kunst 
waarin stijlen en vormen elkaar in rechte 
lijn opvolgen: het universele verhaal van de 
kunst, “from fertility figurines to mobiles 
and earth works”.
De titel van Jansons boek, waarvoor studen
ten soms heftige gevoelens opvatten, zegt 
genoeg over de inzet en methodiek ervan. 
Als een 19de-eeuwer streefde Janson naar 
een complete inventarisatie van kunststijlen 
en stromingen, inclusief de niet-westerse, 
waarbij hij poogde de oorsprong van de 
kunstwerken vast te stellen, hun betekenis 
te achterhalen en ze in hun oorzakelijke 
samenhang te fixeren.
Dit Grote Verhaal, waarin historische 
retrospectie en progressie samensmelten en 
dat zich grotendeels autonoom voltrekt, is 
nooit af: begin en einde worden met het 
wetenschappelijk en historisch (terug)vor- 
deren van de tijd steeds opgeschort en moe
ten constant herschreven of herzien wor
den. Aan het einde staat onzichtbaar to be 
continued, en aan het begin yet to be started. 
Jansons onderneming vertoont manische 
trekjes. Zijn werkstuk is een ‘monument’ ' 
dat bezwijkt onder haar eigen gewicht. (In 
de introductie van de tweede editie sugge
reert hij trouwens dat de kunstgeschiedenis 
in de toekomst tot stilstand zal komen, als de 
mens de behoefte aan kunst ontgroeid is 
- wellicht werd hij het zat.)
Je kunt Janson vervloeken om zijn stijllust 
of ongebreidelde feitendrang - hij zag de 
historicus op de eerste plaats als fact 
checker - of minachten om zijn veronacht
zaming van andere contexten, maar je kunt 
ook in de ban raken van de eigen schoonheid 
van zijn geïllustreerde geschiedenis, en daar 
zelfs bepaalde fictieve kwaliteiten in ont
dekken. In zekere zin pleegde hij ware 'ge- 
schied'-schrijving, dat wil zeggen een ver
haal dat geschiedt terwijl het geschreven 
wordt en zichzelf uiteindelijk volbrengt. Al 
zijn studie ten spijt, is Jansons “A History of 
Art” vooral een hoogst persoonlijk relaas. 
Maar van Janson kun je misschien pas gaan 
houden als je het trauma van je opleiding te 
boven bent.

Je zou denken dat zijn “A History of Art” 
één van de laatste oprispingen is van de uit 
de 19de eeuw stammende poging tot 
Weltgeschichte. Hij heeft zelf vast niet voor
zien dat er na zijn dood koortsachtig zou 
worden gewerkt aan de ultieme apotheose 
in de vorm van het Wereld Erfgoed-project 
van UNESCO. Janson, ook auteur van “Pic
ture History of Painting” (1953) en “Key 
Monuments of the. History of Art” (1958) 
zou er aan ten grondslag hebben kunnen 
liggen.
Al vanaf 1972, maar pas de laatste jaren met 
zeer veel verve, is het Wereld Erfgoed- 
comité, bestaande uit vertegenwoordigers 
van 21 naties, doende om “het mondiaal 
natuurlijk en cultureel erfgoed te omschrij
ven en een lijst op te stellen van locaties en 
monumenten die van zo’n buitengewoon 
belang en zo’n algemene waarde geacht 
worden dat de bescherming ervan de ver-

___

HISTORY
BY H. W. JANSON

NEW EDITIONOF
ART
THAMES AND HUDSON

antwoordelijkheid van de gehele mensheid 
is”. De meer dan 140 landen die de 
Convention for the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage onderschre
ven, kunnen plekken en monumenten voor 
De Lijst nomineren, waarna het Comité 
haar definitieve oordeel velt, daarbij ge
bruik makend van strenge selectiecriteria. 
Een cultureel monument bijvoorbeeld moet 
op zijn minst “een meesterwerk van een 
creatief genie zijn, grote architectonische 
invloed hebben uitgeoefend, geassocieerd 
worden met ideeën en overtuigingen van 
universeel belang, of een buitengewoon 
voorbeeld zijn van een traditionele manier 
van leven”.
Op De Lijst staan architectonische monu
menten, beeldhouwwerken, schilderijen, 
grotschilderingen en, al of niet bewoond, 
historische regio’s of stadscentra, traditio
nele dorpen en hedendaagse architectuur, 
alsook natuurmonumenten of natuurlijke 
plekken die aan bepaalde fysische en biolo
gische kenmerken voldoen. Potosi in 
Bolivie, de Chinese Muur, het Vrijheids
beeld in New York, het centrum van 
Florence, de grotten van Lascaux, Volk
lingen Ironworks... Er staan momenteel 
469 ‘objecten’ op De Lijst: 350 culturele, 
102 natuurlijke en 17 ‘gemengde’. Het huis 
waar je geboren bent, staat er naar alle 
waarschijnlijkheid niet op, want dat is ook 
niet jouw Erfgoed...
Nominaties moeten 100% authentiek zijn. 
Reconstructies zijn alleen acceptabel als ze 
uitgevoerd zijn op basis van complete en 
gedetailleerde documentatie van het origi
neel. De authentieke meesterwerken dienen 
tevens zo gaaf en compleet mogelijk te zijn: 
“bijvoorbeeld, een ‘ijstijd’-gebied dient de 
vólgende elementen te omvatten: het 
sneeuwveld, de gletsjer zelf, en voorbeel
den van slijppatronen, afzetting en koloni
satie (striaties, morenes, stadia van vegetatie- 
successie, etcetera)”.
De waardenstelsels en criteria van het We
reld Erfgoed-project lijken uit de vorige 
eeuw - al is het gelijkschakelen en objecti
veren van cultuur en natuur meer van onze 
tijd. De ‘collectie’ omvat enkel en alleen 
authentieke meesterwerken. De Wereld Erf
goed Operational Guidelines geven te ken
nen dat “al te beschadigde monumenten of 
plekken niet in aanmerking komen, dat 
doublures gemeden dienen te worden, en 
dat er naar een balans tussen het culturele en 
natuurlijke erfgoed gestreefd moet worden”.

A SURVEY OF THE 
VISUAL ARTS FROM THE 
DAWN OF HISTORY 
TO THE PRESENT DAY

REVISED AND 
ENLARGED WITH 
1056 ILLUSTRATIONS 
143 IN COLOUR

De Lijst kent geen formele limiet - als in een 
museum kunnen meesterwerken te allen 
tijde ontdekt worden en naadloos in de col
lectie worden gevoegd, die eindeloos is als 
de tijd.
Gelijk pen ouderwets museum wil het We
reld Erfgoed zich als samenhang presente
ren, waarin de ‘werken’ passen in de orde 
van een evolutionaire wereldgeschiedenis, 
waarvan zij de waarheidsmomenten uitma
ken. De bekroonde monumenten en plek
ken worden uiteindelijk beschermd door 
een gepaste ‘bufferzone’: “een omringend 
terrein aan het gebruik waarvan beperkin
gen verbonden zijn, zodat er een extra laag 
van bescherming ontstaat...” Vervolgens 
worden de objecten gebrandmerkt met het 
speciale Wereld Erfgoed-embleem “dat zo 
geplaatst dient te worden dat het de aanblik 
van het object niet schaadt”. It’s a World 
Heritage’s World.
De Lijst maakt voor eens en altijd het erf
goed van de mensheid op, als een testamen
taire enscenering van de dood. Het Wereld 
Erfgoed-project is het einde van de wereld 
en een nieuw begin. Als De Lijst klaar is, 
kan alles opnieuw beginnen. Tabula rasa 
van de geschiedenis, cultuur en natuur. Het 
Nageslacht, alsof wij dat zelf niet zijn, zal 
een overzichtelijke blik op onze wereld 
voorgeschoteld krijgen, en landen die de 
Conventie nooit ondertekenden, misschien 
omdat ze nog bruisten van leven, zullen 
nooit bestaan hebben.
(Voor alle duidelijkheid: België komt niet 
op De Lijst voor - ik weet niet precies wat 
dat wil zeggen. Nederland heeft één plek op 
De Lijst staan: Schokland, “een lichte 
glooiing in de Noordoostpolder", in de pre
historie een eilandje waar de bewoners een 
voortdurend gevecht met het water voer
den. Terwijl België dus niets heeft, prijkt 
Schokland op De Lijst, samen met de 
Egyptische piramides en Borobudur in In
donesië.)

Janson is zwaar, maar het Wereld Erfgoed is 
meer dan we kunnen dragen. Het Comité: 
“Drawing up the List presents a difficult 
challenge: what is it that constitutes the 
outstanding universal value of a cultural or 
natural treasure?” Janson: “Why is it ‘good’ 
art?” Echt goed wordt het Wereld Erfgoed 
natuurlijk niet, aangezien het Janson als 
auteur moet missen...

Jorinde Seijdel 

De komedie was perfect, bij de opening van 
de Horta-tentoonstelling, op donderdag 3 ok
tober 1996, in het Paleis voor Schone Kun
sten in Brussel. Ze speelde zich af in de 
ontruimde, verrassend mooie, monumen
tale beeldenzaal. Die zaal heb ik goed ge
kend voor ze in 1969 werd omgebouwd tot 
animatiehal door Lucien-Jacques Baucher. 
Ik heb er bij wijze van spreken gewoond. 
Jarenlang kwam ik er haast dagelijks. Maar 
elk herinneringsbeeld verdween als sneeuw 
voorde zon bij het opnieuw betreden, jawel, 
betreden van die prachtige, onbestemde, 
onverwachte ruimte, die monumentaliteit 
en directheid, rust en dynamiek, openheid 
en beslotenheid, hooggestemdheid en fris
heid, met elkaar weet te verzoenen. Maar de 
eerlijkheid van dit werk werd op de avond 
van de vernissage door de hele ceremonie 
gewoon belachelijk gemaakt.
Baron Jacobs, commissaris-generaal van 
“Europalia 96", spande de kroon. Hij vond 
het nodig om Horta op te hemelen, het 
gesloopte werk van Baucher meesmuilend 
af te doen als 'soixante-huitard'. In de zaal 
bleef het stil, ook al werd Horta op een 
onverdraaglijke manier toegeëigend, door 
heren die er het recht niet toe hebben. De 
ingreep van Baucher in het werk van Horta 
is, in zijn voorlopigheid, in staat geweest 
om onze verhouding met het werk van Horta 
scherp te stellen en we zouden er goed aan 
doen deze les niet te vergeten. Als men de 
smalende minachting merkt waarmee men 
op het werk van Baucher neerkijkt, zou men 
haast betreuren dat het verdwenen is.
De aanpak van de tentoonstelling voorspelt 
evenmin veel goeds voor de toekomstige 
omgang met het werk van Horta, in het 
bijzonder dan het Paleis voor Schone Kun
sten. De Horta-tentoonstelling lijkt wel een 
afrekening met onze tijd en is in die zin een 
fundamentele miskenning van de geest van 
Horta’s werk. In geen geval kan men er de 
dynamiek van het werk in ervaren, dat in de 
tijd de tijd overwint. Gelukkig laat de lay
out van de tentoonstelling, die door Paul 
Robbrecht en Hilde Daem werd verzorgd, 
hier en daar even iets oplichten van de 
realiteit van Horta’s aanpak en de architec
tuur van het Paleis tot haar recht komen. De 
presentatie van brokstukken van afgebro
ken werken van Horta door Philip Van 
Isacker geeft ineens gewicht aan een etheri
sche architectuurvoorstelling, zoals die on
der andere in speelgoedmaquettes als die 
van het Volkshuis wordt gedemonstreerd. 
Wordt het niet hoog tijd om de kunst
historische oogkleppen af te leggen, die ons 
beletten de echtheid van het werk te zien? 
Onrechtstreeks worden we daarbij wel ge
holpen door het vele brute materiaal, teke
ningen en werkfoto' s, dat op de tentoonstel
ling en vooral in de catalogus wordt aange
boden.

De ontruimde beeldenhal laat de echtheid 
van Horta’s werk tenvolle ervaren, ook al 
had de restauratie vollediger en radicaler 
kunnen zijn, door het verder openmaken 
van de zijwanden bijvoorbeeld. De “Boog
schutter” van Bourdelle had men best bui
ten kunnen laten, want die verraadt onmis
kenbaar de heimelijke bedoeling van de 
restauratie. Men wil blijkbaar terug naar de 
tijd van toen, de ‘oorspronkelijke’ toestand 
herstellen, zoals die op vergeelde foto’s is 
bewaard. Maar daarvoor is momenteel geen 
enkele redelijke grond te verzinnen. Dat 
men een museum als dit van Wiertz in zijn 
oorspronkelijke toestand bewaart, kan van
zelfsprekend lijken. Maar het Paleis voor 
Schone Kunsten is geen museum. Het heeft 
geen eigen en nog minder een afgeronde 
collectie. Het is ontworpen om de levende 
kunst in al haar facetten een huis en een kans 
te geven. En het heeft dat gedurende zeven
tig jaar gedaan, met min of meer geluk, met 
min of meer lef. Er zijn hoogte- en laagte- 
punten geweest in het beleid, maar het ge
bouw van Horta heeft ze alle schitterend 
overleefd. Voor velen van ons is het Paleis 
een persoonlijke geschiedenis geworden. 
Het gedeeltelijk vrijmaken van de beelden
zaal is een nieuw hoogtepunt in die geschie
denis, niet omdat het een terugkeer bete
kent, of een herstel, maar omdat het de 
vitaliteit van deze architectuur in het licht 
stelt. En dàt had men op een of andere 
manier ook mogen laten zien. De stellage 
van Baucher heeft dat in haar tijd gedaan,
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wat druk en overmoedig, met al te stellige 
overdaad aan programmatische intenties en 
daardoor ook zo snel verouderd, maar haar 
aanwezigheid in het Paleis was en bleef een 
prikkel. Die ontbreekt nu. En de Horta- 
tentoonstelling, zoals men had mogen ver
wachten, maakt die leemte niet goed. Een 
tentoonstelling als “I Fiaminghi a Roma” 
heeft dat destijds wel gedaan. Ze leverde 
een prachtig weerwerk op de architectuur 
van Horta en reveleerde die daardoor niet 
alleen, maar gaf ze haar actualiteit terug, 
zoals ze ook de tentoongestelde werken een 
actualiteit verleende,

De gerestaureerde beeldenhal betekent in 
eerste instantie een uitdaging. Een mate
riële prikkel om het hele Paleis voor Schone 
Kunsten te restaureren en te herwaarderen, 
want de materiële toestand ervan is lamen
tabel en de vele incidentele ingrepen in de 
meeste gevallen onverantwoord. De restau
ratie of beter de instandhouding van het 
gebouw is een allereerste voorwaarde om er 
op een zinvolle wijze mee om te kunnen 
gaan. Juist in het tegenspel dat het histori
sche gebouw biedt, liggen fantastische en 
unieke mogelijkheden besloten, maar die 
veronderstellen dan wel de instelling en de 
verbeelding om het respectvol te gebruiken, 
zonder er slaaf van te worden. Voorbeelden 
hiervan liggen voor het grijpen. Het ont
werp van Stéphane Beel voor het vergelijk
bare kunstencentrum deSingel in Antwer
pen laat de mogelijkheden zien om een 
bestaand werk, in casu dit van Léon Stynen, 
door nieuw werk in leven te houden en te 
regenereren.
Maar de beeldenhal vormt vooral een spiri
tuele uitdaging. Ze vraagt om een dialoog, 
om een inzicht in het werk van Horta en in 
de plaats die het vandaag de dag inneemt, 
een inzicht in zijn architectonische 
potentialiteit. En daarvan is in de aanpak 
van de tentoonstelling niet veel te merken. 
In alle commentaren klinkt tot vervelens toe 
de behoefte om dat ‘miskende’ gebouw te 
zuiveren van zijn kunsthistorische smetten, 
maar overtuigend zijn de argumenten aller
minst. De spirituele uitdaging van de 
beeldenhal is heel letterlijk. Wat gaat men 
ermee aanvangen? Ze is een en al verwach
ting. Nu de stellage van Baucher verdwenen 
is, blijkt ze zelf een perfecte, zij hét veelei
sende animatiehal. Ze vormt een moderne 
versie van de Latijnse basilica, gericht, op
genomen in het grote geheel, maar tegelijk 
een open agora, waar men zich ongedwon
gen ophoudt, een voorloper van de atria in 
grote stedelijke complexen. In tegenstelling 
tot de meeste van die atria is de architectuur 
hier, hoe uitdrukkelijk ook aanwezig, niet 
op vertoon uit. In haar heldere opbouw is ze 
gewoon zichzelf, waardig, maar niet op
dringerig. De sobere decoratie, met klas
sieke referenties evengoed als verwijzingen 
naar de art nouveau, ondersteunt de con
structieve opbouw en het ritme van zijn 
samenstelling. Ze is vooral een modulatie 
van het licht. Het geheel is ontvankelijk. Het 
berust niet in zichzelf. Het vraagt om leven. 
Dat leven moet zich in de eerste plaats 
realiseren in een aanpak van en een visie op 
de architectuur die het gebouw van Horta in 
een nieuwe dynamiek opneemt, het zijn 
oorspronkelijke openheid en samenhang 
teruggeeft en het niet verder laat aantasten 
door kleingeestige improvisaties. Wellicht 
is de revelatie van de beeldenzaal in staat 
om dit elementaire inzicht bij te brengen. De 
vraag blijft of logge beleidsstructuren als 
die van het Paleis voor Schone Kunsten in 
staat zijn om zo’n inzicht te genereren? We 
mogen tenslotte niet over het hoofd zien dat 
het Paleis voor Schone Kunsten het werk is 
van een paar personen en dat het nooit zou 
geworden zijn wat het is zonder de persoon
lijke inzet en volharding van een eigenzin
nig man als Victor Horta. Wie krijgt hier de 
kans?

Geert Bekaert

“Europalia 96”, gewijd aan Victor Horta, 
loopt nog tot 5 januari 1996 in het Paleis 
voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 
23,1000 Brussel.

De grootste cultuurroof
aller tijden

Zelfs vijftig jaar na de feiten duikt de Tweede 
Wereldoorlog nog geregeld op in het nieuws: 
de nietigverklaring van het Priebke-proces 
in Italië, de ontdekking van goud, zilver en 
kunstwerken in Zwitserse bankkluizen, een 
veiling van ‘niet aan erfgenamen toe te 
schrijven’ kunstwerken uit Mauerbach (Oos

tenrijk),... en de talrijke buitgemaakte 
cultuurgoederen in Oost-Europa, vooral in 
Rusland.
Niet enkel de 50 miljoen slachtoffers en het 
onnoemelijke menselijke verdriet, de tal
loze emigratiestromen en de zware mate
riële verwoestingen lieten diepe sporen na 
in Europa, de Twêede Wereldoorlog zindert 
ook na omdat er tot op de dag van vandaag 
bijzonder veel onopgehelderd is gebleven. 
Verscheidene oorlogsmisdadigers werden 
pas decennia later teruggevonden,, uitgele
verd en voor een rechtbank gebracht (bij
voorbeeld Adolf Eichmann, in 1960, aan 
Israël; Klaus Barbie, in 1985-’ 87, aan Frank
rijk; Priebke, pas zeer recent, aan Italië). 
Talloze menselijke drama’s kwamen pas 
tientallen jaren na de feiten in de openbaar
heid.
De laatste jaren is ook de belangstelling 
gegroeid voor de op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog naar Oost-Europa als offi
ciële oorlogsbuit versleepte cultuur
goederen. In Duitsland worden zij de laatste 
gijzelaars genoemd, in Oost-Europa wordt 
gesproken van een rechtmatige compensa
tie voor de verschrikkelijke plunderingen 
van de bezetter tijdens de Tweede Wereld
oorlog. Na vijftig jaren waarin zowel Oost 
als West zich in stilzwijgen hulden, lijkt 
eindelijk een gesprek op gang te kunnen 
komen over deze cultuurroof, de grootste 
aller tijden.

Kunst & cultuur tijdens de Tweede We
reldoorlog

Hoe komt het dat het enorme verlies aan 
cultuurgoederen tijdens de Tweede Wereld
oorlog pas begin jaren ’90 serieus onder
zocht werd? Was er alleen maar een intens 
gevoel van bevrijding na de oorlog waarvan 
het leed en de ellende onoverzienbaar wa
ren? Waren de menselijke en materiële ver
liezen zo groot dat het ongepast leek om de 
kwestie aan te snijden? Was de wederop
bouw belangrijker? Werd het debat bevro
ren door de politieke status quo van de 
Koude Oorlog? Of had het alleen maar te 
maken met de politieke situatie van het na
oorlogse West- en Oost-Duitsland? Feit is 
dat er heel wat geweten was, maar dat de 
stilte als een vrede (of zelfs intellectuele 
wapenstilstand) bewaard werd.
De proporties van de cultuurroof tijdens en 
op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
waren nochtans ongehoord: miljoenen 
kunstwerken, boeken en archieven veran
derden van bewaarplaats of eigenaar, wer
den vernietigd, beschadigd of verdwenen 
uit het oog van de culturele wereld.
Reeds vanaf de machtsovername in 1933 
werd duidelijk dat de nationaal-socialis-

Victor Horta

Paleis voor Schone Kunsten, de beeldenzaal tijdens de restauratie, 1996

tische bewindvoerders de culturele wereld 
van na de Eerste Wereldoorlog wensten te 
‘hervormen’. Elke vorm van artistiek mo
dernisme of avant-gardisme werd geweerd. 
Een tragisch dieptepunt was de rondreizende 
Entartete Kunst-tentóonstelling, die de 
meeste Duitse musea, academies en beel
dende kunstenaars aan de schandpaal bond. 
Na deze propagandistische actie werd nog 
een stap verdergegaan, met dramatische 
consequenties. Een nationaal-socialistische 
commissie reisde vanaf 1936 alle Duitse 
musea af en legde beslag op de als ‘ontaard’ 
beschouwde kunstwerken. Het schilderij 
“De maskers en de dood" van James Ensor 
bijvoorbeeld werd in 1937 uit de Kunsthalle 
van Mannheim verwijderd en in beslag ge
nomen. Toen de nazi’ s geld roken, werd het 
in 1939 geveild door de Zwitserse kunst
handelaar Fischer te Luzem voor een be
drag van 6.800 Zwitserse frank. Dit werk 
overleefde de Tweede Wereldoorlog zon
der verdere problemen en belandde in het 
Musée des Beaux-Arts te Luik. Langs de 
Zwitserse weg kwamen nog twaalf andere 
schilderijen in het bezit van Belgische mu
sea: twee in de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België te Brussel, twee 
in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen en negen, waaron
der werken van Marc Chagall, Paul Gauguin, 
Pablo Picasso en Franz Marc, in het Musée 
des Beaux-Arts van Luik. Meestal was de 
eindbestemming van de ‘ontaarde’ kunst
werken minder opspoorbaar. Vele kunst
werken werden trouwens vernietigd vóór 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het Einsatzkommando Reichsleiter 
Rosenberg

In de cultuurroof in België tijdens de Tweede 
Wereldoorlog speelde het Einsatzkom
mando Reichsleiter Rosenberg een cruciale 
rol, zoals trouwens in de meeste bezette 
landen van Europa. Alfred Rosenberg, ar
chitect van opleiding en afkomstig uit de 
Baltische staten, was kort na de Eerste We
reldoorlog tot de NSDAP toegetreden. Na 
de mislukte putsch te München en de gevan
genschap van Adolf Hitler werd hij zelfs 
plaatsvervangend leider van de NSDAP. 
Geleidelijk aan werd zijn nationaal-socialis- 
tische positie zwakker. Hij werd nog hoofd
redacteur van de “Völkische Beobachter”, 
de belangrijkste nazikrant, maar halfweg de 
jaren ’30 steunde zijn positie van partij- 
ideoloog op weinig meer dan een holle 
reputatie van lid van het eerste uur en een 
handvol publicaties, die als onleesbaar wer
den geacht. Misschien was de oprichting 
van zijn Einsatzkommando Reichsleiter 
Rosenberg (ERR) een gevolg van zijn ta

nende persoonlijke macht, of een zoveelste 
uiting van zijn blind nationaal-socialistisch 
fanatisme, wellicht een opportunistische 
combinatie van beide. Dit commando kreeg 
‘volmachten’ van Hitler om de culturele 
bezittingen van de tegenstanders van het 
nazisme in beslag te nemen. Niet enkel was 
het de bedoeling om de tegenstanders te 
laten ‘verdwijnen’ (door emigratie of door 
vernietiging), maar ook om hun geschiede
nis opnieuw te beoordelen, en zelfs te her
schrijven. Voor alle duidelijkheid som ik 
nog even de vijanden van het nationaal- 
socialisme op: het jodendom, de vrijmetse
larij en de traditionele politieke democra
tische partijen (het socialisme, het libera
lisme, later het communisme en sommige 
katholieke organisaties). De ERR bestond 
uit academici en opportunistische nazi’s, 
die hun kans schoon zagen om zonder veel 
belemmering waardevolle culturele goede
ren in hun bezit te krijgen.
Na de inval in Nederland, Frankrijk en Bel
gië liepen de acties van de ERR praktisch 
simultaan en parallel. Al in de zomer van 
1940 werd het eerste doelwit in deze drie 
landen de vrijmetselarij. Omdat de ERR 
over geen enkele vorm van politionele macht 
beschikte, rekende ze op het apparaat van de 
Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst(SIPO- 
SD), die vanzelfsprekend eigen objectieven 
had en de operationele zwakte van de ERR 
al snel doorhad.
De eerste acties in België werden uitge
voerd door de SIPO-SD tegen het Groot- 
Oosten van België: in juli 1940 doorzochten 
ze de werkplaatsen in Brussel en Antwer
pen. Een maand later werd de ERR in België 
toegelaten om deze locaties te doorzoeken 
en over te gaan tot inbeslagnemingen. Eind 
juli 1940 reisden Reinhard Heydrich, hoofd 
van de SIPO-SD en Rosenberg naar Brussel 
om de werkzaamheden te inspecteren. In 
dezelfde zomer werd beslag gelegd op de 
bezittingen van Belgische joodse organisa
ties.
In België werkte de ERR eveneens nauw 
samen met de Geheime Feldpolizei (GFP) 
van het militaire bezettingsbestuur, de 
Militarverwaltung. In september 1940 startte 
de SIPO-SD zijn acties tegen socialistische 
organisaties en instellingen: de krant “Le 
Peuple”, de Ecole Ouvrière Supérieure en 
het Institut National d’Histoire Sociale. De 
ERR volgde al dan niet in hun kielzog en 
speurde naar de culturele bezittingen van 
socialistische ministers als Huysmans, 
Spaak, Soudan, Wauters en Vandervelde. 
Andere vooraanstaande politieke tegenstan
ders van het nazisme als De la Valleye, 
Hymans en Van Zeeland kwamen snel 
daarna aan de beurt. Een zaak hadden al 
deze politici gemeen: ze bevonden zich in

18 • De Witte Raaf 64 • november-december 1996



De ERR was zowel horizontaal als verticaal 
georganiseerd. Het totale bezette gebied 
werd in S ct< ren opgedeeld. Daarnaast wer
den specifieke secties als beeldende kun
sten, muziek, prehistorie, kerkelijke zaken 
en literatuur gevormd. Eerst kwamen de 
geroofde cultuurgoederen terechtin tussen- 
depots die in alle landen waren ingericht. 
Daarna werden deze goederen overgebracht 
naar het hoofdkwartier van de ERR te Ber
lijn. Vermits Berlijn in 1942 steeds meer 
geallieerde bombardementen te verduren 
kreeg, werden meer en meer cultuurgoederen 
verzonden naar opslagplaatsen in Zuid- 
Duitsland, Oostenrijk, Polen en Tsjecho- 
Slowakije. Het stadje Ratibor in Silesië telde 
een dertigtal opslagruimtes. Ratibor was 
eigenlijk de centrale opslagplaats voor de 
Ostbücherei, maar na 1943 werd het een van 
de belangrijkste ERR-depots. De ganse op
zet kaderde in Rosenbergs hogeschool- 
politiek, die erin bestond om leerstoelen aan 
bestaande universiteiten en nieuwe institu
ten te stichten, die zich zouden toeleggen op 
specifieke studies van de nationaal-socia- 
listische (cultuur)politiek. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog legde de ERR zich 
echter hoofdzakelijk toe op het roven en het 
‘in veiligheid brengen’ (sicherstellen). Het 
enige instituut dat operationeel werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was het Institut 
für Judenfragen und Freimauerei dat plech
tig werd geopend te Frankfurt. Maar op het 
einde van de oorlog was heel wat joods en 
vrijmetselaarsmateriaal ook terug te vinden 
op andere locaties.

het zuiden van Frankrijk, Groot-Brittannië 
of de Verenigde Staten van Amerika. In 
hoeverre deze raids al vóór de bezetting van 
België voorbereid waren of gerekend werd 
op medewerking van Belgische tipgevers is 
momenteel nog onduidelijk. De meeste 
Belgische politici hadden evenwel geen re
kening gehouden met dit scenario. Deze 
vorm van culturele plundering werd niet 
voor mogelijk gehouden.
Ook vanuit het Oberkommando des Heeres 
startte de Archivschütz met een zoektocht 
naar militaire en ministeriële waardevolle 
archieven in België en andere bezette lan
den. In de zomer van 1940 werden talrijke 
centrale en provinciale archieven doorzocht 
naar waardevol politiek en militair mate
riaal.

Cultuurgoederen en de Eerste Wereld
oorlog

Vanaf het begin van de bezetting werd het 
duidelijk dat cultuurgoederen, die na de 
Eerste Wereldoorlog op basis van het Ver
drag van Versailles aan de toenmalige te
genstanders van Duitsland gerestitueerd 
waren, terug naar Duitsland afgevoerd zou
den worden. Voor het nationaal-socialisme 
had het Verdrag van Versailles het effect 
van de spreekwoordelijke rode doek op een 
stier. Het had Duitsland zware herstel
betalingen, zowel financieel als in natura 
(de bezetting van het Ruhrgebied en de 
économische inbeslagnemingen) opgelegd. 
Op cultureel vlak waren ook een aantal 
punten gestipuleerd. Duitsland werd ver
plicht vaandels, archieven, historische 
memorabilia en kunstwerken, die tijdens de 
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 ont
vreemd waren, terug te geven. De artikels 
27 en 28 van het Verdrag van Versailles 
betroffen de nieuwe grenzen van Duitsland, 
waarbij het gebied van Eupen en Malmédy 
Belgisch grondgebied werd. Voor België 
was artikel 247 van groot artistiek belang: 
het verplichtte de Duitse natie de zes pane
len van “Het Lam Gods ” van de gebroeders 
Van Eyck uit het Berlijnse Kaiser Friedrich 
Museum en de luiken van “Het Laatste 
Avondmaal” van Dirk Bouts uit de Alte 
Pinakothek te München af te staan. Deze 
waren in de 19de eeuw via de kunsthandel 
verworven door beide instellingen. De 
Leuvense universiteitsbibliotheek, die in 
1914 na een Duitse beschieting in de vlam
men was opgegaan, moest op kosten van de 
Duitse Staat hersamengesteld worden. De 
toenmalige geallieerden, onder Amerikaanse 
druk, beschouwden dit als een compensatie 
voor de zware verwoestingen van cultuur
historische aard (voornamelijk in West- 
Vlaanderen met steden als leper en Veurne) 
die het kleine België had geleden tussen 
1914 en 1918. Het mag intussen duidelijk 
zijn: het Verdrag van Versailles werd ge
concipieerd in termen van compensatie, en 
niet van restitutie.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereld

Het optakelen van de Madonna van Michelangelo uit de zoutmijn van Alt-Aussee

oorlog in 1940 werkte de Belgische Staat 
beschermende maatregelen uit, die welis
waar teruggingen op de ervaringen van de 
Eerste Wereldoorlog, maar toch van een 
zeer grote willekeur getuigden. Zo werd 
“Het Lam Gods ” in 1940 overgebracht naar 
Pau, in het zuiden van Frankrijk (ver achter 
de meest pessimistisch ingeschatte grenzen 
van het slagveld). “Het Laatste Avondmaal ” 
bleef echter in de Sint-Pieterskerk te Leuven 
opgeslagen. De universiteitsbibliotheek van 
Leuven viel voor de tweede keer, in een 
kwart eeuw ten prooi aan de vlammen. De 
archieven van de Raad van Vlaanderen, die 
in 1920 uit Leipzig waren teruggebracht (al 
dan niet betaald), werden overgebracht naar 
Londen. De archieven van Eupen-Malmédy 
bleven echter ter plaatse en werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog afgevoerd naar 
Duitsland.
Het volledige “Lam Gods” werd in 1942 
vanuit Pau overgebracht naar München en 
belandde tenslotte in de zoutmijn te Alt- 
Aussee, waar ook de belangrijkste door de 
ERR geroofde kunstwerken werden be
waard. De zijpanelen van “Het Laatste 
Avondmaal” uit Leuven kwamen ook in de 
Oostenrijkse zoutmijn terecht. Voor deze 
confiscaties werd een hoog Führerbevel uit
geschreven en werd als drogreden de be
scherming tegen de geallieerde lucht
bombardementen ingeroepen. In augustus 
1945 waren deze kunstwerken, met onder 
andere het beeldhouwwerk van de Madonna 
van Michelangelo uit de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk te Brugge, de eerste in Europa 
die door de Verenigde Staten werden 
gerestitueerd aan de Belgische Staat.

De plundering nam kwalijke uitbreidin
gen

De roofactiviteiten in België gingen door 
tot aan de bevrijding in 1944, maar de sys
tematiek en het ritme werden almaar opge
dreven. De acties werden geheimgehouden 
om de Belgische bevolking niet tegen het 
bezettingsregime in het harnas te jagen. De 
ERR legde zich, zoals gezegd, toe op het 
beroven van de tegenstanders van de nieuwe 
orde en concentreerde zich voornamelijk op 
gevluchte politici en professoren. Het Duitse 
militaire bezettingsbestuur had verordend 
dat personen die België in de meidagen van 
1940 ontvlucht waren alleen terug in dienst 
konden komen mits de uitdrukkelijke toe
stemming van het nieuwe regime. Velen 
kwamen niet terug en hun bezittingen vorm
den een eenvoudig doelwit. Professoren van 
de Université Libre de Bruxelles (ULB) 
werden geviseerd, onder andere Jean de 
Sturler, Arthur Wauters, Daniel Van Buuren, 
Dr. Cohen, Herbert Speyer, Henri Gré
goire,... De woning van Nico Gunzburg, 
een vooraanstaand lid van de joodse ge
meenschap te Antwerpen, bekend vrijmet
selaar en decaan van de juridische faculteit 
aan de Rijksuniversiteit Gent, werd leeg
geroofd, evenals de woning van Olympe 

Gilbart, professor aan de Universiteit van 
Luik, hoofdredacteur van “La Meuse” en 
liberaal senator. Ook de cultuurgoederen 
van vooraanstaande leden en industriëlen 
van de joodse gemeenschap in België als 
Max Gottschalk en Emile Bernheim werden 
beroofd. Een aantal instellingen werd als 
antinazistisch gebrandmerkt: bijvoorbeeld 
de Ecole des Hautes Etudes te Gent, dat als 
een anti-Vlaams bolwerk werd bestempeld, 
pf de ULB, dat als een franskiljons, vrijmet- 
. selaars- en joods bolwerk werd betiteld. De 
ULB werd op 25 november 1941 gesloten, 
maar de roofactiviteit richtte zich hoofdza
kelijk op de private inboedels van haar pro
fessoren. De documenten van het Institut 
National d’Histoire Sociale werden in meer 
dan 220 kisten verpakt en overgebracht naar 
Amsterdam, als completering van het Am
sterdams Internationaal Instituut voor So
ciale Geschiedenis. De internationale 
jezuïetenbibliotheek van Erighien die als 
een anti-Duitse instelling werd beschouwd, 
onderging een soortgelijk lot. De bibliothe
ken van het Willemsfonds of de Rotary 
werden niet ontzien. Zelfs de bezittingen 
van theosofische gezelschappen in België 
werden beschouwd als geheime genoot
schappen en eveneens aangeslagen.
Op 1 maart 1942, kort nadat de eerste depor
taties van Joden uit België een aanvang 
namen, kreeg de Einsatzleitung van de ERR 
de opdracht de Möbel-aktion door te voe
ren: het volledig leeghalen van joodse wo
ningen in de bezette gebieden. Op twee en 
een half jaar werden meer dan 69,000 wo
ningen in België, Frankrijk en Nederland 
leeggemaakt. Letterlijk alles werd uit de 
woning gehaald, indien er geen Duitse offi
cieren waren ingekwartierd. Het elemen
taire meubilair was bestemd voor de Duitse 
slachtoffers van de geallieerde lucht- 
.bombardementen. Het ruimen van de in
boedels werd tegen betaling uitgevoerd door 
transportfirma’s als Pierre, Abbeloos en 
Ziegler. Niet enkel de woningen werden 
doorzocht, maar ook de meubelopslagplaat
sen en de liftvans (vooroorlogse contai
ners), die zich in de haven van Antwerpen 
bevonden. Al de bruikbare of als waardevol 
beschouwde cultuurgoederen werden over
gebracht naar het Reich, voor het geplande 
Linzmuseum van Hitler.
Deze operaties waren zelfs niet op de eerste 
plaats gericht op het roven van waardevolle 
cultuurgoederen, maar op waardepapieren, 
geld, diamant, zilver, goud, bedrijfsstocks... 
Ook bankkluizen werden geplunderd. De 
tegoeden van de Belgische syndicale orga
nisaties werden bijvoorbeeld tóegevoegd 
aan de fondsen van het opgerichte eenheids- 
syndicaat van de Unie van Geestes- en Han
denarbeid. Bij deze roven speelde de Brus
selse Treuhandgesellschaft, opgericht in het 
najaar van 1940, een drijvende rol: naast 
onderzoek naar vijandelijk vermogen, 
detecteerde ze in beslag te nemen goederen. 
Ze had zelfs in de persoon van Dr. Brauer 
een gediplomeerd kunsthistoricus in dienst.

Gouden tijden voor de kunsthandel

Naast deze georganiseerde plunderingen 
leefde een immense kunsthandel op. Tal
rijke nazikopstukken, op centraal of regio
naal niveau hielden er grootse kunst
verzamelingen op na. Sommigen omring
den zich als ware renaissance-vorsten met 
grootse kunstverzamelingen. Hermann 
Göring benadrukte: “Nun mal bin ich ein 
Renaissancetyp".
Al vroeg had Göring zijn artistieke interesse 
laten blijken: in juni 1940 bezocht hij in 
burger de joodse kunsthandel van J. Goud
stikker te Amsterdam. En hij hield ook 
M. Friedlander, de gevluchte Duitse Jood 
en wereldvermaarde specialist van oud-Ne- 
derlandse schilderkunst in Den Haag letter
lijk de handen boven het hoofd zolang hij de 
gewenste certificaten af leverde. Göring hield 
er ook een speciale staf van medewerkers op 
na, om zijn privé-collectie uit te breiden en 
te conserveren.
Hij wendde alle denkbare middelen aan om 
zijn kunstcollectie uit te bouwen. Hij had 
het zelfs op een akkoordje gegooid met 
Major Von Behr, die de ERR-opslagplaats 
in het Jeu de Paume te Parijs leidde. Alhoe
wel deze kunstobjecten bestemd waren voor 
het Linzproject, bemachtigde hij via omko
perij een aantal belangrijke schilderijen, 
onder andere de 15de-eeu wse Madonna van 
Hans Mending uit de collectie de Rothschild. 
Uit de geroofde joodse collectie van 
H. Andriesse uit Brussel ontvreemdde hij 
een van Ruisdael, een Brekelendam, een 
Cuyp, een Van Goyen, twee 18de-eeuwse 
gobelins en een aantal oosterse tapijten.
De verworven werken sierden zijn ambts
woningen en buitenverblijven te Berlijn en 
te Carinhall. Zijn smaak ging in het bijzon
der uit naar oude Duitse meesters als Lucas 
Cranach en de 15de-eeuwse Vlaamse schil
derkunst en beeldhouwkunst. Göring had 
een speciaal financieel fonds gesticht waarop 
Duitse industriëlen, al of niet met harde 
hand, verzocht werden geld over te maken. 
In september 1940 had Göring zijn oog 
laten vallen op de verzameling van de 
Belgische bankier E. Renders, die op basis 
van zijn talrijke publicaties in de jaren ’30 
een internationale vermaardheid genoot als 
connaisseur van de oud-Vlaamse schilder
kunst. Uiteindelijk werd zijn collectie van 
twintig Vlaamse primitieven via tussenper
sonen verhandeld aan Göring. Hierbij wa
ren de kunsthandelaar Paech, Miedl, De 
Mul en ook Hofer betrokken. Een van de 
werken, een Madonna met een formaat van 
22 cm op 13,5 cm en toegeschreven aan 
Hans Memling, werd één van Görings 
lievelingswerken.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de 
Belgische Dienst Economische Recuperatie 
tien schilderijen uit de Renders-collectie uit 
Duitsland terug in het bezit. Alhoewel ver
woede pogingen werden ondernomen, ble
ven de aan Memling toegeschreven Ma
donna, evenals negen andere werken als 
spoorloos en vermist opgegeven.
Ook in het bezette België waren het gouden 
tijden voor de kunsthandelaars. Er ontston
den internationale netwerken, die elkaar 
overtroffen in geldelijke middelen. Naast 
de geconfisceerde kunstwerken voor Hitlers
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museum te Linz spendeerde H. Voss en zijn 
team, verantwoordelijk voor de uitbouw 
van de verzameling, immense bedragen voor 
het verwerven van belangrijke stukken. 
Bekende Duitse kunsthandelaars als 
Haberstock, het Weense veilinghuis 
Dorotheum, museumdirecteuren en kunst- 
experten als Plietzsch of Göpel werden rij
ker dan ooit. De Dienststelle Kajetan 
Mühlmann legde zich enerzijds toe op de 
plundering van het Poolse kunstpatrimonium 
en zette anderzijds een legale kunsthandel 
op in Nederland, België en Frankrijk, in 
samenwerking met locale medewerkers en 
antiquairs. Elke vooraanstaande nazileider 
behoorde tot hun omvangrijke klantenkring. 
De kunsthandel beleefde hoogdagen, zon
der zich al te veel gelegen te laten aan 
morele of politieke bezwaren.

De na-oorlogse restitutiepolitiek

Na de capitulatie van Duitsland werd duide
lijk dat de geallieerden voor zware moei
lijkheden kwamen te staan om deze proble
matiek op te lossen, niet in het minst door de 
gigantische omvang van de roof.
Al in augustus 1943 had de Amerikaanse 
President Roosevelt een speciale commis
sie opgericht, namelijk de American 
Commission for the Protection and Salvage 
of Artistic and Historic Monuments in War 
Areas, ook de Roberts-commissie genoemd. 
Deze creëerde de Monuments, Fine Arts & 
Archives-sectie van het Amerikaanse land
leger en een gelijkaardige sectie in het Brits 
leger. Het doel was de letterlijke bescher
ming van monumenten en cultuurgoederen 
in de gevechtszones en het restitueren van 
de verdwenen cultuurgoederen. Acht maan
den voordien, op 5 januari 1943 onderte
kenden de geallieerden (onder andere de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
België, Nederland, Frankrijk, de USSR, 
Polen, Tsjecho-Slowakije) te Londen de 
Interallied Declaration against Acts of 
Dispossession Committed in Territories 
under Enemy Occupation or Control, waar
mee alle transacties, ook van cultuur
goederen, ongeldig werden verklaard. De 
Belgische regering in ballingschap had al 
op 10 januari 1941, in navolging van andere 
regeringen, besluitwetten aangenomen over 
vijandelijke roven in het bezette België, 
zowel uit openbaar als uit privaat bezit.
Op het einde van 1945 behandelde de Con
ferentie van Parijs de problematiek van 
herstelbetalingen en restituties, waarbij de 
Interallied Declaration van 1943 als richt
snoer fungeerde. De Amerikaanse, Britse 
en Franse Allied Control Councils in Duits
land en Oostenrijk gingen over tot een ver
dere verduidelijking en verfijning van het 
restitutie-vraagstuk. De volgende principes 
werden gehanteerd: ten eerste moesten goe
deren ondubbelzinnig geïdentificeerd wor
den, ten tweede werden geen directe com
pensaties uit het Duitse of Oostenrijkse pa
trimonium geëist, ten derde dienden de

Amerikaanse MFA&A officieren inspecteren het Lam Gods in de zoutmijn van Alt-Aussee

getransfereerde kunstwerken naar het oor
spronkelijke territorium terug te keren en 
tenslotte kwamen alleen cultuurgoederen, 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog ver
dwenen waren, in aanmerking voor restitutie. 
Het tweede principe toont aan dat de nodige 
lessen getrokken werden uit de Eerste We
reldoorlog: geen nieuwe compensaties of 
oorlogsbuit, die op hun beurt de basis zou
den kunnen leggen voor nieuwe conflicten. 
Hoe implementeerden de westerse gealli
eerden deze principes? Er werden Collecting 
Points opgezet om de teruggevonden kunst
werken, boeken en archivalia onder te bren
gen en te registreren. De belangrijkste 
Collecting Points bevonden zich in 
München, Wiesbaden, Offenbach en 
Marburg. Daarnaast ging voornamelijk de 
Amerikaanse Monuments, Fine Arts & 
Archives Division over tot de ondervraging 
van de voornaamste tenoren van de cultuur- 
roof en de samenstelling van rapporten over 
de ERR, Goring, het Linzproject, en andere. 
Ze kon gedeeltelijk beslag leggen op natio- 
naal-socialistische documentatie over de 
roof en handel. Natuurlijk werd ze over
speeld met een immense hoeveelheid ver
dwenen cultuurgoederen: honderdduizen
den kunstwerken, miljoenen boeken en ki
lometers archivalia. Meer dan 500 opslag
plaatsen werden ontdekt in Duitsland en 
Oostenrijk.
Op basis van verplichte be wij sstukken werd 
beslist over de restitutie van de aangetroffen 
cultuurgoederen door de Allied Control 
Council. Indien verschillende landen claims 
voor dezelfde stukken neerlegden, werd 
uiteraard niet overgegaan tot restitutie. De 
eindbalans van de Amerikaanse zone in 
maart 1949 vermeldde de volgende cijfers 
van restituties: Frankrijk, 30.207; Oosten
rijk, 136.035; Griekenland, 1; Hongarije, 
2.554; Italië, 1.123; Polen, 4.078; Neder
land, 6.891; Joegoslavië, 7; Luxemburg, 1; 
maar ook de USSR, 49.488 objecten en/of 
verzamelingen.
In 1945 richtte de Belgische Staat de Dienst 
Economische Recuperatie (DER) op, die 
verantwoordelijk was voor de terug
vordering van economische goederen als 
treinen en schepen. Binnen de DER stond 
een kleine cel in voor de identificatie van 
cultuurgoederen, die uit België afkomstig 
waren. Deze cel, onder leiding van J. Lemaire 
en met Frans Baudouin als voornaamste 
gelastigde in Duitsland en Oostenrijk, be
sefte nauwelijks wat er eigenlijk op cultu
reel en artistiek vlak gebeurd was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Gelijkaardige dien
sten in Frankrijk en Nederland hadden zich 
daarentegen reeds tijdens de bezetting voor
bereid. In totaal werden 545 Belgische stuk
ken gerecupereerd: 392 kunstwerken, een 
10.000 boeken en verschillende archief- 
fondsen, waaronder de voornaamste van 
Eupen-Malmédy.
Toen de Amerikanen zich terugtrokken uit 
Duitsland, was de basis gelegd voor een 
internationale samenwerking, maar bleven 

nog vele ongeïdentificeerde cultuurgoederen 
over. Het restbestand van het Collecting 
Point te München werd overgedragen aan 
Oostenrijk en decennia lang ondergebracht 
in het klooster van Mauerbach. Eind okto
ber 1996 werd het Mauerbach-fonds ge
deeltelijk geveild te Wenen.

De roof die volgde op de roof

Terwijl de westerse geallieerden zich vrij 
strikt hielden aan de in Parijs overeengeko
men regels, was het de Sovjet-Unie veeleer 
te doen om een culturele oorlogsbuit te 
verwerven. Was dit een gevolg van de 
enorme verwoestingen die de nazi’s had
den aangericht en de 20 miljoen slachtof
fers, die het land betreurde? Of omdat de 
Sovjet-Unie niet betrokken was bij het Ver
drag van Versailles?
Hoe dan ook, de westerse geallieerden be
seften slechts ten dele dat de Sovjet-Unie op 
het einde van de oorlog trofeeëncommissies 
had opgericht om systematisch alle 
archivalia, boeken en kunstwerken uit de 
Russische zone mee te nemen als buit. Al
leen al in 1945 vertrokken meer dan 400.000 
spoorwegwagens met fabrieksuitrustingen, 
meubelen, piano’ s, wijn en cultuurgoederen 
richting Moskou. Uit recentelijk gepubli
ceerde Russische documenten in verband 
met de bibliotheekroof kan afgeleid worden 
hoe grondig het zoekwerk verliep: elke villa 
van nazileiders als Goebbels, von Ribbentrop, 
Keitel, von Brauchitsch en generaal Vlassov 
werd uitgekamd, maar ook de stads-, 
universiteits-, fabrieks-, ambassade- en nazi- 
organisatiebibliotheken werden opgeladen 
en af gevoerd. Dit leidde op korte tijd tot een 
buit van meer dan elf miljoen boeken, meer 
dan 1.208.000 museumstukken en honder
den kilometers archieven. Uit de Russische 
zone kreeg België enkel de spiegel van de 
telescoop en de meridiaancirkel van Repsold 
van het Koninklijk Observatorium te Ukkel 
terug. Deze stukken, die in 1945 respectie
velijk in Gdynia (Polen) en Leipzig gevon
den waren, werden pas in september 1947 
met een vrachtwagen van het Rode Leger 
terugbezorgd te Brussel. Verder was de 
zoektocht in de Russische zone praktisch 
onmogelijk en de samenwerking nihil. De 
Koude Oorlog ontbrandde tussen Oost en 
West en de cultuurgoederen verdwenen al 
snel op de verre achtergrond. Er waren nog 
schuchtere Belgische pogingen om de draad 
met West-Duitsland op te pikken, op het 
einde van de jaren ’50 en het begin van de 
jaren ’60, maar zonder tastbare resultaten. 
Pas zeer recent, aan het einde van de jaren 
’80 kwamen met de Glasnost in de Sovjet- 
Unie nieuwe gegevens en inzichten aan de 
oppervlakte. Voornamelijk de onthullingen 
van de Russische journalisten Konstantin 
Akinsha en Gregorii Kozlov zorgden voor 
deining in de culturele wereld: zo bleek dat 
de schat van Troje van Schliemann niet 
vernield was, maar in het Poesjkinmuseum 
te Moskou bewaard werd. Ook de verhan

delde Nederlandse Koenigsverzameling 
scheen zich in hetzelfde instituut te bevin
den. In dë meeste Europese landen werden 
opnieuw onderzoeken opgestart naar de 
verdwenen cultuurgoederen. In de media 
werd voornamelijk de confrontatie tussen 
de Russische Federatie en het herenigde 
Duitsland benadrukt.
Eind 1992 ontdekten Wouter Steenhaut en 
Michel Vermote (Archief en Museum van 
de Socialistische Arbeidersbeweging) in het 
Osoby-archief te Moskou meer dan 20.000 
door de nazi’ s buitgemaakte Belgische dos
siers. Meer dan drie kwart is afkomstig uit 
Belgische militaire archieven die door het 
Heeresarchiv in België en Zuid-Frankrijk 
geplunderd werden, aangevuld met belang
rijke vrijmetselaars-, socialistische en joodse 
fondsen. Van de zijde van de Russen wer
den deze aangetroffen in hun zone in Duits
land en Polen.
In 1992-1993 restitueerde de Russische 
Federatie 600 boeken aan Nederland en een 
aantal kilometers archiefstukken aan Frank
rijk. In 1993 werd het restitutieproces door 
de Doema een halt toegeroepen, gezien het 
wetteloze statuut van deze cultuurgoederen 
en de grote tegenwind vanuit communis
tische hoek, die vreest alleen te moeten 
afstaan en niets terug te krijgen.
Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat 
de USSR in 1957 en 1958 1.574.106 cultu
rele objecten tegen betaling restitueerde aan 
Oost-Duitsland, wat gedurende de jaren ’60 
gevolgd werd door kleinere teruggaves. Ook 
aan andere landen uit het voormalige Oost
blok werden cultuurgoederen terug
geschonken.

Momenteel bevinden we ons in een cruciale 
fase: alle specialisten en officiële instanties 
kijken uit naar de Russische wetgeving, die 
in de maak lijkt te zijn. Eén zaak staat wel 
vast: indien geen oplossing wordt gevonden 
voor de restitutie van sommige van deze 
cultuurgoederen, moeten ernstige vraagte
kens geplaatst worden bij de inspanningen 
om te komen tot een betere bescherming 
van patrimonia en het tegengaan van ille
gale uitvoer van kunstvoorwerpen (zie de 
directieven van de Europese Gemeenschap 
en de Unidroitconventie van Unesco). Maar 
is de geloofwaardigheid van de internatio
nale gemeenschap niet nu al zwaar aange
tast na de recente culturele roven die plaats
vonden tijdens het Afghaans conflict, de 
burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië 
of de Golfoorlog? De stad Beiroet is door de 
(burgeroorlog herschapen in een artistieke 
spookstad, waarvan museumstukken met 
de regelmaat op de Europese en Ameri
kaanse kunstmarkt opduiken. Is de Pro
tection and Salvage of Artistic and Historie 
Monuments in War Areas nu reeds een 
vergeten geschiedenis?

Jacques Lust

Een greep uit de recente internationale lite
ratuur

Willem de Vries, “The ‘Sonderstab Musik’ 
of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ”, 
Amsterdam, 1996.
K.-D. Lehmann & I. Kolasa, “Die Trophaen- 
kommissionen der Roten Armee ”, Frankfurt- 
am-Main, 1996.
Konstantin Akinsha & Gregorii Kozlov, 
“Operatie Kunstroof’, Amsterdam, 1996. 
J. Petropoulos, “Art as politics in the Third 
Reich”, Chapel Hill & London, 1996. 
Hector Feliciano, “Le Musée Disparu. 
Enquête sur le pillage des oeuvres d’art en 
France par les nazis”, Parijs, 1995.

“Spoils of War” is een internationale 
semestriële nieuwsbrief over de proble
matiek van de restitutie van cultuur
goederen. De adressen: Koordinierungs- 
stelle der Lander für die Rückführung 
von Kulturgütern beim Senator für 
Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport, 
Herdentorsteinweg 7, D-28.195 Bremen, 
421/361.67.88; of het Ministerie van Eco
nomische Zaken, Generaal Lemanstraat 
60,1040 Brussel, 02/230.90.43.
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De stomme dichter van het Stedelijk
De snelheid van het Stedelijk Museum is de 
afgelopen jaren opgevoerd. De tentoonstel
lingen zitten elkaar op de hielen, de kunst
werken cirkelen om elkaar heen en het mu
seum is doortrokken van de jachtige geur 
van olieverf. Het beleid ruikt naar vernieu
wing en dat is voor het grootste deel het 
werk van Rudi Fuchs.
Tijdens het bewind van de vorige directeur, 
Wim Beeren, kon de bezoeker geen mo
ment vergeten dat hij oog in oog stond met 
topstukken van de moderne kunst, bijeen
gebracht in een topmuseum. Op zich was 
dat geen probleem. Er was veel moois te 
zien en het had iets geruststellends. Je wist 
waarvoor je kwam en je wist datje het zou 
krijgen. Het was alleen een beetje kil. Water 
hing, was reeds bijgeschreven in het grote 
boek der kunst, opgenomen in de annalen 
van de kunstgeschiedenis. Het museum was 
zo gesloten als een graf, maar juistdaardoor 
was het de vertegenwoordiger bij uitstek 
van de positie van de moderne kunst in de 
hedendaagse cultuur. Bepaalde kunstwer
ken kwamen er goed tot hun recht. Het werk 
van Jeff Koons bijvoorbeeld is als het ware 
geschapen voor zo’n wereld van officiële 
verstening. Maar die bevruchtende werking 
gold niet voor alles wat er te zien was. 
Meestal kwam ik in die jaren moe en somber 
uit het museum terug.
Nu is er meer léven, meer ergernis mis
schien ook, maar in ieder geval is er meer te 
beleven. Fuchs’ coupletten dwingen de toe
schouwer in beweging te blijven. In deze 
serie, waarbij ik voor het gemak de 
Munchtentoonstelling beschouw als het 
voorlopig laatste couplet, hanteert Fuchs 
eigenlijk twee principes. De werken zijn 
voortdurend gecombineerd op basis van 
contrast of op basis van overeenkomst. Soms 
verschilt het werk in de ene zaal zo radicaal 
van dat in de andere dat de argeloze bezoe
ker denkt in een geheel andere tentoonstel
ling beland te zijn. Heftige, expressio
nistische schilderijen worden afgelost door 
egaal minimalistische of minutieus realis
tische. Tegenstrijdige schilderkunstige op
vattingen wisselen elkaar razendsnel af. Die 
afwisseling is overigens niet willekeurig: 
dezelfde opvatting keert vaak meerdere ke
ren binnen de tentoonstelling terug. Maar je 
moet flink heen en weer lopen om dat ritme, 
of metrum, te ontdekken. Zo ligt aan alle 
contrasten binnen de tentoonstelling altijd 
weer het principe van de overeenkomst ten 
grondslag. Datzelfde principe wordt soms 
ook per zaal uitgewerkt. Dan wordt niet het 
hele lichaam in beweging gezet, maar uit
sluitend de blik. Zo dwingt de combinatie 
in een zaal met werken van twee verschil
lende kunstenaars uit vaak zeer verschil
lende periodes de bezoeker zich af te vra
gen of er sprake is van een dieper verband. 
Niet al te subtiel blijkt hij op een overeen
komst te worden gewezen. Het kan gaan 
om twee verschillende toepassingen van 
hetzelfde schilderkunstige principe, of juist 
om eenzelfde schilderkunstig effect vanuit 
twee zeer verschillende uitgangspunten. 
Maar ook al ontdekt de beschouwer al snel 
deze vormen van beeldrijm, want daarom 
gaat het meestal, hij behoudt steeds het 
gevoel dat er nog iets achter zit, iets 
ongrijpbaars.
Ook ten opzichte van elkaar vertonen de 
tentoonstellingen een extreme diversiteit, 
zodat de bezoeker van de ene verbazing in 
de andere valt. Een erezaal helemaal gevuld 
met de poepwerken van Gilbert en George 
maakt een overweldigende indruk. De vol
heid van kleur, vorm en iconografie heeft 
haast iets kermisachtigs, en is om die reden 
het omgekeerde van de leegheid en arm
zaligheid die dezelfde zaal uitstraalde toen 
zij enige tijd ervoor uitsluitend gevuld was 
met de rommelige rasters van Günther Förg. 
Onder deze duidelijk zichtbare spannings
velden gaan een aantal andere polariteiten 
schuil, die des te interessanter zij n omdat zé 
haast terloops de gemoedsrust van de be
zoeker aan het wankelen brengen. Regel
matig wordt het werk van een hedendaags 
kunstenaar gecombineerd met dat van een 
onbekende of vergeten grootheid uit de ja
ren ’50 of ’60. Werken worden uit hun 
historische context gelicht en door de ver
binding met het heden van een nieuwe actu
aliteit voorzien. Tegelijkertijd wordt de re
cente kunst direct in de traditie geplaatst, en 
krijgt het onbekende door de verbinding 
met de geschiedenis de stempel van het 
vertrouwde.
Maar Fuchs trekt ook nog een andere wissel 
op de geschiedenis. Enerzijds betekent een 
bezoek aan de coupletten een steeds her
nieuwde kennismaking met goede beken
den. Het is vaak gezegd en het zal nog veel 
vaker gezegd worden: Fuchs is zijn oude 

liefdes zeer trouw. Baselitz, Kiefer, Förg, 
Kounellis, Beuys enzovoort, in bijna iedere 
tentoonstelling duiken ze weer op. Maar 
naast deze gevestigde orde hangt Fuchs 
werk dat nog niet alom erkend is en waarvan 
Fuchs, naar eigen zeggen, ook niet weet of 
het wel goed genoeg is om werkelijk erkend 
te worden. Daarmee lijkt hij te suggereren 
dat alleen de tijd kan uitwijzen of de werken 
die hij hier op grond van zijn intuïtie of zijn 
nieuwsgierigheid aan het licht brengt de lijn 
van de ware kunst wel echt gevonden heb
ben.
De coupletten van Fuchs zijn dialectisch en 
in zekere zin zelfs didactisch van aard. De 
confrontaties dwingen de bezoeker op een 
bepaalde manier te kijken, met grote nadruk 
wijzen ze in een bepaalde richting. Maar het 
is niet helemaal duidelijk waar al deze 
bewegingspatronen toe leiden, op welk punt 
de kijker moet uitkomen. Wat is de inhoud 
van het gedicht dat Fuchs de afgelopen jaren 
in het Stedelijk heeft geschreven?

De zanger zingt zijn lied

Een bezoek aan de coupletten is steeds een 
wandeling op de rand van de irritatie. Die 
ergernis wordt ten dele ingegeven door de 
wel erg nadrukkelijke voorkeur voor het 
schilderkunstige en voor bepaalde kunste
naars. Een aantal ontwikkelingen in de he
dendaagse kunst laat Fuchs volstrekt aan 
zich en aan het museum voorbij gaan. Ik 
vind dat niet zo’n groot probleem: ik heb 
liever duidelijke keuzes, dan de voorspel
baarheid van de namen uit de kunst
tijdschriften. Het gevaar is echter dat de 
herhaling een zekere saaiheid met zich mee
brengt. Zelfs bij geniale schilders is het 
aantal nieuwe aspecten dat in een confron
tatie naar voren kan komen eindig. Daar
naast worden kunstenaars ten tonele ge
voerd waarvan het werk weliswaar nieuw of 
vergeten is, maar die desondanks weinig 
vreugde bieden. De wederopstanding van 
Emilio Vedova had wat mij betreft best 
achterwege mogen blijven en ook het werk 
van Georg Herold had ik graag willen mis
sen. Maar juist dat schaamteloos ophangen 
van werk waarvan het nog maar helemaal de 
vraag is of het werkelijk de tand des tijds 
heeft doorstaan of zal doorstaan, is interes
sant. Dat is ook niet de voornaamste bron 
van irritatie. Ergerlijker is de voortdurende 
suggestie van diepzinnigheid en verborgen 
betekenis die als een wollen deken over de 
coupletten ligt.
De titel van de tentoonstellingsreeks lijkt 
aan te geven dat in het Stedelijk een dichter 
of zanger aan het woord is, en dat tijdens een 
wandeling door de zalen de verzen tot stro
fen, en de strofen tot coupletten, en ten
slotte, de coupletten tot een lied of een 
poëem aaneengeregen kunnen worden. Nu 
zorgen de contrasten en correspondenties

Edvard Munch

Zelfportret zittend, 1933

zeker voor een metrum en met een beetje 
goede wil kun je zelfs spreken van een rijm. 
Die twee elementen samen genereren in 
zekere zin ook een soort betekenis. Dat kan 
een verrassende betekenis zijn, bijvoorbeeld 
wanneer de simpele stillevens van Munch 
er in slagen de hoogdravende thema’s van 
Lüpertz (Parsifal) te relativeren. Of wan
neer de zelfportretten van Munch op oudere 
leeftijd de zelfportretten van Baselitz 
becommentariëren, alhoewel je zou kunnen 
zeggen dat zo’n ontmoeting voor Baselitz 
niet erg gelukkig uitpakt. Maar vaak blijft 
de betekenis in de lucht hangen. De nadruk 
ligt overduidelijk op het schilderen zelf, op 
het medium, maar wat daar dan precies over 
beweerd wordt, blijft duister. En wanneer 
wel een vrij eenduidige betekenis kan wor
den afgeleid uit een confrontatie, bijvoor
beeld van de landschappen van Munch met 
die van Kirkeby, dan slaat de verveling toe 
omdat voor de zoveelste keer het cliché van 
het sombere, noordelijke, vergeestelijkte 
landschap van stal gehaald blijkt te zijn. 
Ook al is het rijm van de coupletten soms 
even banaal als dat van een Sinterklaas
gedicht, het blijft beeldrijm. Er ontstaat geen 
leesbaar gedicht. Een echte dichter maakt 
een heel andere tentoonstelling, zoals pijn
lijk duidelijk werd in de door Gerrit Komrij 
in het Stedelijk ingerichte expositie. Met 
harde hand worden de kunstwerken aan de 
taal onderworpen. Liefdeloos opeengehoopt 
dienen zij slechts om te getuigen van het 
sleutelwoord waarmee de dichter ze bijeen
geharkt heeft. Hier zijn geen misverstanden 
mogelijk, de betekenis is even eenduidig als 
onontkoombaar. Hier kijkt men niet, hier 
leest men. Aan de manier waarop Fuchs 
beelden combineert, is te zien dat hij geen 
dichter is, maar wat is dan wel de inzet van 
zijn project?
Om hier een beter inzicht in te krijgen, is het 
zinvol de voorgeschiedenis van Fuchs’ op
treden in het Stedelijk in herinnering te 
brengen. Beroemd werd hij met zijn tech
niek van confrontatie en correspondentie 
toen hij vijftien jaar geleden een Documenta 
maakte waarin de nadruk niet lag op de 
avant-garde, maar op gevestigde namen 
waarvan hij de werken in merkwaardige 
combinaties samenbracht. Het toverwoord 
was toen ‘dialoog’. In de ontmoeting van 
uiteenlopende werken zou een gesprek ont
staan, maar ook toen al was niet geheel 
duidelijk waar dat gesprek nu eigenlijk over 
ging. Die aanpak kreeg bijval, omdat Fuchs 
er in geslaagd was een groot aantal prach
tige kunstwerken bij elkaar te brengen, maar 
er was ook veel scherpe kritiek. Juist het feit 
dat de tentoonstelling niet de weg vooruit 
wees naar de nieuwe richting die de kunst 
diende uit te gaan, maar zich leek neer te 
leggen bij het gezag van wat al beroemd 
was, schoot velen in het verkeerde keelgat. 
In de ogen van deze critici was de Documenta 

verworden tot een lofzang op de kunst om 
de kunst, en werd elke politieke of maat
schappelijke lezing buitenspel gezet.
De benadering is nauwelijks veranderd, maar 
het grote gesprek tussen de kunstwerken 
heet niet meer ‘dialoog’. Nu zijn het ‘cou
pletten’. Dat lijkt niet meer dan een 
kosmetische ingreep van iemand die met 
zijn tijd wil meegaan, maar er zit meer 
achter. De dialooggedachte van Fuchs ont
stond op een moment dat de presentatie van 
kunstwerken steeds sterker onderworpen 
werd aan een ‘concept’. Soms kreeg je het 
gevoel dat de tentoonstellingsmaker belang- 
rijker was dan de werken die geduldig zijn 
visie evoceerden. Kunstwerken illustreer
den een bepaald thema of droegen een bood
schap uit, ze werden een onderdeel van de 
allesoverheersende betekenisproductie en 
informatieuitwisseling waardoor de mo
derne samenleving wordt gekenmerkt. En 
hoewel Fuchs, juist door het begrip ‘dia
loog’ te kiezen, probeerde een te nadrukke
lijk concept te vermijden en de werken zelf 
aan het woord te laten, leek het gesprek 
meer te gaan tussen de tentoonstellings
maker en zijn publiek, dan tussen de werken 
onderling. Door nu te kiezen voor de term 
‘couplet’ neemt Fuchs nog nadrukkelijker 
dan voorheen afstand van de concept- 
tentoonstelling. De exposities die hij in
richt, bevatten geen samenhangende ge
dachte of theorie, zij verkondigen geen een
duidige boodschap. Hij probeert de kunst
werken uit de stroom van communicatie en 
media-afhankelijkheid te trekken door zijn 
publiek een boodschap zonder vatbare in
houd voor te houden.
Op paradoxale wijze dient de versnelling 
die Fuchs in zijn tentoonstellingen heeft 
ingevoerd - de bewegingspatronen die ik 
aan het begin heb beschreven - juist om de 
versnelling waarin de kunst en de musea 
terechtgekomen zijn tegen te gaan. Meer 
dan ooit keert hij zich tegen de moderne 
media, belijdt hij zijn afschuw van kunst als 
design en probeert hij de werken te ontdoen 
van alles wat zweemt naar een overdraag
bare betekenis. Schildert Lüpertz een 
Parsifal dan reduceert Fuchs dat tot een 
stilleven, en als Kiefer in zijn werk zijn 
twijfel uitspreekt over de macht van de 
kunst, dan maakt Fuchs daar onomwonden 
de triomf van het schilderen van. Want dat 
is de uiteindelijke inhoud van zijn bood
schap: de onuitsprekelijke kracht van de 
schilderkunst, zoals die besloten ligt in kleur 
en lijn, in verf en vlak. Die inhoud is van een 
hogere orde en onttrekt zich geheel aan het 
menselijke gemodder met communicatie en 
overdracht. Fuchs stelt zich in de coupletten 
in zekere zin op als de romantische dichter 
of zanger: hij is het niet die spreekt, hij is 
slechts een doorgeefluik voor hogere mach
ten die een taal spreken die de gewone 
sterveling nooit zal kunnen begrijpen.
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Georg Baselitz

Akt - Fingermalerei, 1972

De tijdloze klank van de kunst

Fuchs wil de oerklanken van de kunst ten 
gehore brengen, en dat bezorgt hem veel 
vijanden. Een achterhaald kwaliteitsbegrip 
zou zijn doen en laten bepalen en daarbij 
zou hij geen oog hebben voor waar het in de 
hedendaagse kunst om gaat. Merkwaardig 
genoeg wordt hem anderzijds verweten dat 
hij te weinig acht slaat op de geschiedenis. 
De vaste concepten en kaders van de kunst
geschiedenis zou hij achteloos terzijde schui
ven en inruilen voor een postmodern dis
cours. Het klopt dat de gebruikelijke inde
ling in stijlen die meestal het raster vormt 
dat het moderne kunstmuseum aan zijn col
lectie oplegt in FuChs’ aanpak niet promi
nent aanwezig is. Fuchs treedt echter niet 
buiten het model van de kunstgeschiedenis, 
het is eerder zo dat hij terugkeert tot het 
fundament ervan.
Vanaf het moment dat, aan het begin van de 
19de eeuw, de kunst bijeengebracht werd in 
grote openbare collecties en haar ontwikke
ling door de tijd heen bestudeerd werd, 
speelden zowel het tijdgebondene als het 
tijdloze een rol. Natuurlijk werden de wer
ken gerangschikt in scholen en opgedeeld in 
opeenvolgende stijlen, want alleen zo kon 
de ontwikkeling zichtbaar worden. Aan de 
hand van de permanente verandering in de 
kunst kon het 19de-eeuwse museum iets 
duidelijk maken: de ontwikkeling van de 
wereldgeest, of het principe van voortgang 
en vernieuwing van de kunst zelf. Maar 
tegenover deze beweging, deze stroom door 
het museum waarop de bezoeker zich moest 
laten meevoeren, stond als vast punt de 
tijdloze kwaliteit die de kunstwerken onder- 
Eng zou verbinden. Want er was een reden 
voor de verwijdering van al deze kunstwer
ken uit hun context, er was een reden voor 
de verzameling van juist deze voorwerpen 
op deze plaats. Eerder dan te getuigen van 
de tijd waarin ze ontstaan waren, werden 
kunstwerken geacht om de bovenhistorische 
essentie van het menselijke bestaan te to
nen.
Voor de 19de-eeuwse kunsthistorici was 
het kenmerk van grote kunstwerken dat ze 
in staat waren de tijd te overbruggen. Juist 
kunstwerken konden laten zien dat het ver
loop van de menselijke geschiedenis geen 
zinloze opeenvolging van opvattingen, nor
men of stijlen was, maar dat er aan al het 
eeuwige veranderen iets blij vends ten grond

slag lag. Het bewijs hiervoor werd, nogal 
tautologisch, gevonden in het feit dat grote 
kunstwerken de beschouwer door de eeu
wen heen steeds opnieuw hadden aange
sproken en voor de eigentijdse beschouwer 
nog steeds een boodschap bevatten. Wat die 
boodschap precies was, bleef daarbij een 
zaak van steeds wisselende interpretatie. 
Vorm en inhoud constitueren in die opvat
ting een ongrijpbaar geheel dat een onuit
wisbare indruk op de beschouwer achter
laat. En diezelfde onbegrijpelijke diepte 
verbindt alle grote kunstenaars van alle tij
den met elkaar en stelt hen in staat om, niet 
gehinderd door de kloof der eeuwen, een 
gesprek met elkaar te voeren. Een dialoog. 
Die romantische eenheid ligt nu ver achter 
ons. De hedendaagse opvatting is dat kunst
werken uit voorbije tijden een eigen jargon 
hebben dat slechts met de grootst mogelijke 
historische nauwgezetheid ontcijferd kan 
worden. Het wankele evenwicht in de 19de- 
eeuwse musea tussen het historische over
zicht en de welsprekende schoonheid van 
de tijdloze meesterwerken is dan ook ver
stoord. Meer en meer vertonen musea de 
neiging om zelfs stromingen die nog maar 
net door de tijd zijn ingehaald te presenteren 
als documenten van een verloren idee. He
laas kiest men daarbij vaak voor de simpele 
opeenvolging der stijlen zonder enige aan
dacht voor dé complexiteit van de histori
sche ontwikkeling. Een late De Kooning 
wordt bij een vroege Pollock gehangen om 
vooral de ijzeren discipline van het schema 
van stilistische herkenningspunten te hand
haven. Zo’n opeenhoping van steeds meer 
van hetzelfde maakt dat de werken er afge
mat uitzien. Hun tijd is voorbij, het jargon 
dat zij spreken, klinkt als vaag gezeur over 
vergane idealen.
Tegenover de fantasieloze opsomming van 
stijlen, die zich als het ware neerlegt bij de 
onstuitbare voortgang van de geschiedenis, 
onderneemt Fuchs een poging de werken tot 
leven te wekken. Vergeten schilders uit de 
jaren ’50 haalt hij naar voren omdat ze op de 
een of andere manier aansluiten bij wat hij 
in de eigentijdse kunst ontwaart, of omdat 
hij er elementen in ziet die hij opnieuw aan 
het heden wil voorstellen. Lang, lang gele
den, helemaal aan het begin van zijn carrière 
haalde Fuchs zich al veel kunsthistorische 
woede op de hals door het werk van Ver
meer in hetzelfde kader te presenteren als 
dat van Mondriaan. Die reactie op de ver

menging van historische stijlen is tegen
woordig sterker dan ooit. Om het grote 
publiek niet te verwarren mag Vermeer blijk- 
baar alleen getoond worden tussen meer 
Vermeer, of tussen tijdgenoten. Tegenover 
de als postmodern bestempelde neiging om 
kunstwerken uit het verleden in te zetten 
voor een moderne problematiek, stelt men 
historische correctheid. En die reactie is 
begrijpelijk, want het samenbrengen in 
concepttentoonstellingen van werken uit alle 
tijden en streken als een bijdrage aan een 
voorgevormde theorie, heeft iets uitermate 
armoedigs. Het probleem is echter dat Fuchs 
niet simpelweg op één lijn kan geplaatst 
worden met deze tendens. In al zijn confron
taties staat niet het hedendaagse, maar juist 
de traditie voorop. Hij wil opnieuw de oer- 
klank van de kunst laten klinken, maar hij
zelf is het, en dat is de paradox die aan zijn 
project ten grondslag ligt, die het orgel der 
eeuwigheid bespeelt.

Levende doden

Fuchs heeft een zeer ernstige relatie met de 
kunst. Hij gelooft in de kunst en maakt zich 
tegelijk zorgen. Hij beschouwt het als zijn 
taak de kunst te ondersteunen maar hij heeft 
weinig vertrouwen in de zeggingskracht 
van het individuele kunstwerk, getuige de 
volgende uitspraak: “Als je één werk in een 
zaal hangt, gebeurt er niets...”
Die uitspraak is des te merkwaardiger om
dat contemplatie, waarbij de individuele 
toeschouwer zich verdiept in het indivi
duele werk, het standaardmodel vormde 
van de presentatie van kunst sinds het begin 
van deze eeuw. Alleen in een directe en. 
langdurige confrontatie met de beschouwer 
zou het werk zijn diepere boodschap ont
hullen, zou het zijn genezende werking kun
nen uitoefenen. Dat model functioneert dus 
blijkbaar niet meer-: hoe lang de beschouwer 
ook naar een werk staart, er gebeurt niets 
volgens Fuchs. Er moeten andere werken 
aan te pas komen om de betekenisproductie 
op gang te brengen.
Misschien heeft Fuchs wel gelijk: de positie 
van de kunst is in de afgelopen dertig jaar 
ingrijpend gewijzigd. Die verandering is 
voor een deel het werk van de kunst zelf. In 
de kunst van de jaren ’60 werd het geheim 
van de kunst steeds meer ontsluierd. Vanaf 
het moment dat die zwevende, onaardse 
aanwezigheid van het kunstwerk ter discus
sie werd gesteld door bijvoorbeeld de 
conceptuele kunst en het minimalisme 
waarin de relatie tussen het werk en de 
beschouwer zelf onderwerp werd, was het 
met de vanzelfsprekendheid van de kunst 
afgelopen. De kijker werd zich bewust van 
zijn blik en de omgeving waarin het werk 
stond. Het museum zelf en de tentoonstel
ling werden onder de aandacht gebracht, 
kunstwerken toonden schaamteloos de 
armoedigheid van het materiaal waarvan ze 
gemaakt waren. Wat viel er nog te contemp- 
leren bij werken die louter oppervlak leken 
te zijn? Ten aanzien van zoveel gebrek aan 
diepte kon de eenzame beschouwer zich 
toch alleen maar ongemakkelijk voelen? 
Werd hij niet zonder enige hoop op gene
zing op de marginaliteit van zijn eigen be
staan teruggeworpen?
Dit proces van ontheiliging voltrok zich 
natuurlijk niet alleen binnen de kunst. De 
mythe van de moderne kunst ging samen ten 
onder met die van de auteur, die iets 
onvervreemdbaars schept, en met die van 
het subject, die daaruit een unieke ervaring 
put. Ook kunst bleek onderdeel van de teken
systemen die de menselijke omgang rege
len. Kunst was niet langer het uitzonderlijke 
waarin de waarheid aan het licht kan treden. 
De utopie van de kunst was voorgoed ten 
einde. Zij werd ten grave gedragen met de 
andere hoopvolle verhalen die zo lang het 
menselijke bestaan hadden begeleid. Het 
was op deze ontwikkeling dat Fuchs zijn 
strategie entte. Op het moment dat de avant- 
garde definitief was uitgepraat, startte hij de 
dialoog.
Met de termen ‘dialoog’ en ‘gesprek’ werd 
echter de indruk gewekt dat verduidelijking 
en ontsluiering mogelijk zijn. Fuchs be
greep dat hij een krachtiger formule moest 
uitdenken om het geheim van de kunst te 
redden en haar los te rukken uit de klauwen 
van de communicatiemaatschappij. Het 
‘couplet’ was een gouden vondst. Een ge
dicht is geen eenduidige boodschap, zeker 
niet wanneer de strofen ervan zich op geen 
enkele manier in begrijpelijke taal laten 
omzetten. Dwalend door de coupletten zoek 
je de diepere betekenis en zo slaagt Fuchs er 
in de contemplatie weer aan de kunst te 
verbinden. Het gaat daarbij niet meer om de 
beschouwing van het individuele werk, dat 

risico durft Fuchs niet te nemen, maar van 
de nood heeft hij op geniale wij ze een deugd 
gemaakt. Want de verbanden en verschillen 
hebben altijd te maken met de beeldende 
elementen van de kunst. Verf, lijn, kleur en 
vlak, het zijn deze elementen die de beel
dende kunst maken tot wat zij is. Daarin 
verschilt zij van de taal, en dat is ook de zetel 
van haar geheim. Terwij 1 de bezoeker speurt 
naar de woorden en de strofen die hij in deze 
coupletten moet lezen, stuit hij op het ont
breken van taal. Er valt simpelweg geen 
gedicht te lezen, maar juist dit gemis open
baart zich als het geheim van de kunst.
Hoe geniaal ook geconcipieerd, het geheim 
van de coupletten is een verzinsel. Uiteinde
lijk kan Fuchs’ gedicht zich niet aan zijn tijd 
onttrekken: het blijft een concept dat de 
kunst van een nieuwe vlag voorziet door een 
oude lading te suggereren. Fuchs lijkt hierin 
op Beuys, die niet voor niets een van zijn 
lievelingskunstenaars is. Met een fabel over 
vet, vilt en Tataren kon Beuys de mythe van 
het kunstenaarschap weer tot leven wekken. 
Maar met ficties worden alleen maar andere 
ficties voortgebracht, en als een schijn
gestalte bewandelt dit nieuwe kunstenaars
type nu de aarde. Zo is ook het nieuwe 
geheim van de kunst een verdichtsel, maar 
wel een dat zo overtuigend wordt gebracht 
dat je er bijna in zou geloven. Dat het geloof 
uiteindelijk uitblijft, is aan Fuchs zelf te 
wijten. Want hoe goed het ook te begrijpen 
is dat hij de kunst wil laten ontstijgen aan het 
gebabbel van markt en media, en hoe goed 
hij er ook in slaagt de bezoeker weer met 
zijn deus op de objecten te duwen, het 
geheim dat hij daarbij wil oproepen, is te 
doorzichtig. Zijn zorg over het gebrek aan 
zeggingskracht van het kunstwerk verhin
dert Fuchs te zien dat precies in dat ver
meende gebrek de grootste kracht en het 
geheimste geheim van de kunst besloten 
ligt. Het bestaan voor of buiten de taal waar 
Fuchs op wijst, speelt zich ook geheel ter
zijde van zijn concepten af. De werken 
lenen zich voor elk concept en onttrekken 
zich juist daardoor aan alle pogingen tot 
toeëigening. Niets is sterker en verontrus
tender dan een enkel kunstwerk in een ver
der lege zaal.
Fuchs is als een leeuwentemmer die zich in 
allerlei bochten wringt om te verhullen dat 
zijn leeuwen zijn opgezet. Hij doet alsof ze 
door hoepels springen en imiteert hun angst
wekkende gebrul. Dat de leeuwen achter 
zijn rug reeds lang het publiek verorberd 
hebben, heeft hij niet in de gaten.

Jeroen Boomgaard

Tussen het begin van 1994 en het midden 
van 1995 programmeerde het Stedelijk 
Museum vijf coupletten. “CoupZet 1 "(met 
de nadruk op Mario Merz, Berend Strik, 
Maria Lassnig, en daarnaast werk van 
Giovanni Segantini, Markus Lüpertz, 
Pinot Gallizio, Lucio Fontana, Donald 
Judd en Arnulf Rainer) van 4 februari 
1994 tot 3 april 1994; “Couplet 2” (met de 
nadruk op Joan Jonas, Domenico Bianchi, 
Peter Hujar, Brice Marden, Carl Andre 
en daarnaast werk van James Lee Byars, 
Willi Baumeister, Giinter Brus, Pierre 
Soulages, Alberto Magnelli en anderen) 
van 30 april 1994 tot eind juni 1994; 
“Couplet 3” (met de nadruk op Georg 
Baselitz, Eugène Leroy, David Bade, 
Guido Lippens, Jos Merendonk, Ruud 
Bloemenheuvel) van 15 oktober 1994 tot 
eind november 1994; “Couplet 4” (met de 
nadruk op Günther Förg, Sonja Ferlov 
Mancoba, A.R. Penck, Ika Huber, 
Jackson Pollock, Robert Ryman, Jannis 
Kounellis, Carl Andre, Arnulf Rainer, 
Han Schuil, Avery Preesman) van 17 fe
bruari 1995 tot 27 maart 1995; en “Cou
plet 5” (met onder andere Karel Appel, 
Christian Ludwig Attersee, Rob Birza, 
René Daniels, Hans Hoffmann, Ernst 
Ludwig Kirchner, Per Kirkeby, Oskar 
Kokoschka, Eugène Leroy) van 29 april 
1995 tot 2 juli 1995. “Munch en na Munch, 
of de hardnekkigheid van schilders” liep 
van 13 april 1996 tot 9 juni 1996. “Kijken 
is bekeken worden: Gerrit Komrij’s keuze 
uit het Stedelijk” liep tot 25 augustus 1996 
in het Stedelijk Museum, Paulus Potter
straat 13, 1071 CX Amsterdam, 020/ 
573.29.11.
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JLG
De bloedende kersenboom na een zwerm meeuwen

1. De hypothese ‘Godard’ luidt dat men de 
20ste eeuw in termen van de film moet 
begrijpen (zoals men de 19de eeuw alleen 
kan begrijpen in termen van de fotografie). 
In termen van de film, dat wil zeggen in 
termen van de filmopname, van de.mon
tage, van de stars en hun verhalen, van de 
filmmuziek. De geschiedenis kan niet meer 
in woorden en in boeken gedacht worden, 
maar moet in de vorm van trucage, verval
sing en fictie, van documentaire onthulling 
en fictionele verwachtingen, van documen
taire leugen en werkelijkheid van de wens 
gesteld worden.
Jean-Luc Godard experimenteert zich naar 
een inzicht in geschiedenis. Die geschiede
nis speelt zich af in en tussen beelden. De 
mens is zo intiem bepaald door zijn alter ego 
de camera, dat niets nog over hem gezegd 
kan worden, tenzij in relatie tot het camera
beeld. Schoonheid, ethiek, politiek en ero
tiek - het is allemaal filmisch geworden, dat 
wil zeggen, fundamenteel onduidelijk. Want 
wie film zegt, heeft het over de fatale 
ontdubbeling tussen wat zich vóór en wat 
zich achter de camera bevindt. Een splitsing 
die zo schrikwekkend is dat men ze steeds 
weer via de montage van een tégenshot 
probeert te verdoezelen. Men kan immers 
niet met het inzicht leven dat wij door de 
film nooit meer in staat zullen zijn een 
geheel te overzien. Na de subject/object- 
tegenstelling heeft de camera een zo moge
lijk nog ingrijpender dichotomie geïnstal
leerd. Eén die ons nog verder vervreemdt en 
overlevert aan de willekeur van dat andere 
standpunt, van die plek van waaruit naar ons 
gekeken wordt door de kille camera. ;

2. Godard stelt niet dat de 20ste eeuw ‘als 
een film’ is geweest, maar dat de film een 
begrippen-apparaat levert, een heel eigen 
methodiek meebrengt en dat die specifiek 
aan onze, deze werkelijkheid is aangepast. 
Na een prachtige adolescentie als cineast 
trekt Godard de consequenties uit die hypo
these. Hij is vandaag geen filmmaker meer, 
maar een onderzoeker. Zijn oeuvre is een 
anatomisch theater om het beeld te onder
vragen. In iedere film zegt hij : ‘kijk eenvou
dig’. En juist dat eenvoudige is onmogelijk 
voor ons. Want - heel de image-world van 
vandaag steunt daarop - we kijken met ver
wachtingen (met wensen). We kijken met 
wat we al weten en niet naar wat we niet 
weten.
Godard is in zijn demonstratiekamer vooral 
alleen, een beetje paranoïde als een held uit 
een Jules Veme, als Buster Keaton. Hoe 
hard hij ook-verbijstering tracht te wekken, 
wij kunnen niet anders dan lachen. Godard 
is de andere Woody Allen. Godards on
macht in het filmen is als Allens onophou
delijke ongeluk met vrouw en leven. 
Hilarisch is hun ernst, die zich steeds mani
festeert als een paradox. Wreed is het spel 
waarmee zij ons op sleeptouw nemen en ons 
in volle vlucht iets - steeds teveel - onthul
len.
Zoals in de burleske het hoge hartsgrondig 
genivelleerd wordt en in die nivellering een 
ander, een ‘meer waar’ gezicht laat zien, zo 
ontdekken we in Godards parodieën van de 
film iets over de waarheid en de zeggings
kracht van stars en mythes, van technische 
keuzes en banale evidenties.

3. Zoals Welles, Chaplin en Hitchcock loopt 
Godard in zijn eigen beelden rond. Hij rom
melt daar maar wat, zonder de vinnigheid 
die we van hem kennen tijdens persconfe
renties. In de film gaat hij met de camera 
geen enkele verhouding aan, geen enkele 
koketterie. Integendeel: de stugheid, de 
stoutigheid, het betweterige van een spin
ster. Zijn aanwezigheid bederft het plezier. 
Godard is Chariot aan het eind van de 
eerste (en meteen laatste) eeuw film. 
Godard die moedeloos zit te wachten, treurt 
en zich herinnert. Godard drentelt echter 
niet met de rug naar de camera de verte en 
de toekomst in zoals Chariot, hij loopt naar 
de camera toe, dat andere verdwijnpunt in. 
Hij spreekt ons niet toe - watjuistzou passen 
bij zijn rol als beeldmoralist. Hij zou ons 
zijn ontdekkingen kunnen uitleggen, met 
wervende zelfzekerheid. Maar Godard is 
geen Rossellini. Hij schrijft geen overzich
telijke inventaris van wat men hoort te we
ten. Eerder maakt hij een lange lij st van alles 
wat we denken te weten en bij nader toezien 
anders kunnen bekijken en dus toch niet 
echt kennen. Van het positieve, naar het 
negatieve weten. Het is niet toevallig dat het 
kijken naar zijn films voor een groot deel 
een negatieve ervaring is. 'Negatief', zoals 
men spreekt van een fotografisch negatief, 
van de negatiefvorm bij het munt-gieten, 
maar ook van tekenen en graveren door uit 
te sparen. In die zin werkt Godard negatief. 
Hij filmt de films die 100 jaar cinema ons 
verborgen heeft. Hij filmt tussen en achter 
en naast. Hij filmt én monteert en toont wat 
men altijd wegwerkt. De losse draden die 
nog niet ingenaaid zijn, de voering vóór ze 
is vastgemaakt, de radiografie van schoon
heid en ontroering. Dat alles, maar en 
négatif.

4. Films zijn gebouwd als een gesloten 
wereld die alles bevat wat zij nodig hebben 
om te bestaan. Ieder personage heeft zijn 
tegenspeler, ieder beeld heeft zijn steunpunt 
in een ander beeld ervoor en erna. Enkele 
regisseurs hebben dit als een beperkende 
illusie aangevoeld en geprobeerd films te 
maken waarvan de volkomenheid niet op 
aanvulling is gebaseerd, maar op één cen
traal en onbeweeglijk punt. Bresson en 
Dreyer schieten me meteen te binnen: hun 
inzicht is nooit dé optelsom van standpun
ten. Planwisselingen vullen bij hen niet aan, 
maar begrenzen momenten die onherroepe
lijk op zichzelf staan. Een keuze voor het 
onvolledige omdat er geen aanvullende cor
rectie aan te pas komt, maar tegelijk een 
keuze voor het volledige omdat alles in dat 
ene plan gezegd en getoond wordt.
Godard is zo’n monoculair, monologisch 
filmer geworden. Hij is uiteindelijk niet de 
kant van Renoir, maar die van Céline opge
gaan. Een kant waarin de ‘manier’ steeds 
woekerender alles parasiteert. Niet verwon
derlijk dat Godard vandaag zo kunstfahig is 
geworden. Om de absurditeit van die 
recuperatie duidelijk te maken, volstaat het 
Godard op te zoeken: aan zijn montagetafel, 
tussen gefilmde beelden, op een set, in ge
sprek met acteurs en producenten, binnen ' 
een ambacht en een traditie, tegenover een 
publiek dat niet in het museum, maar in de 
bioscoop zijnlange mars doorheen het beeld 
voltooit. Maar misschien is het bovenal 
belangrijk om Godards hypothese in zijn 
volle betekenis te vatten, namelijk dat het 
filmische epistemologische waarde heeft 
voor deze eeuw, en dat filmische is voor 
Godard geen abstracte idee van film, maar 
de concrete filmgeschiedenis. Het filmische 
is voor Godard niet eens de traditie van de 
experimentele film, maar van het commer
ciële product, van de mythes, van de gla
mour en de publieksillusies. Het filmische, 
dat zijn de epische plaatsen van zijn oer- 
roman: Hollywood en zijn helden en heldin
nen, Moskou en zijn massa en daartussen 
verloren, een Europa waarvan hij zich als de 
hoeder opwerpt.
Het filmische denken gaat dus voor Godard 
door het beeld van het lichaam van Depardieu 
en Bardot, van Delon en Hallyday, van 
Vartan en Montand. Dat is Godards grote 
paradox: denken met en doorheen al deze 
incarnaties van de commerciële illusie. Die 
illusie niet ontmaskeren, maar verderzetten. 
Godard is een clown, maar cynisme is hem 
juist daarom vreemd. Godard klaagt de illu
sies van het filmische niet aan, maar erkent 
juist hun kracht.

5. Godard zet tegenover het beeld voortdu
rend datgene wat het beeld mogelijk maakt: 
de camera, de stem die tegelijk achter de 
camera én voor het geprojecteerde beeld zit. 
Ieder beeld heeft zijn uitvoerder, ieder shot 
zijn schutter. Tegenover de onschuld van 
het beeld, een voortdurende herinnering aan 
haar schuld. Beelden bij Godard zijn nooit 
onschuldig. De blik, versterkt en gestuurd 
door de camera, is crimineel. Het pact van 
de filmfictie met misdaad, moord, oorlog en 
genocide is overduidelijk. Het filmbeeld is 
misdaad, herinnering aan en visioen van 
misdaad.
Godard wijst ons niet alleen op de breuk die 
de camera installeert, maar ook op de breuk 
van de productievoorwaarden. Steeds sleurt 
hij die andere stem, die andere logica, die 
andere blik binnen: van de producent, van 
de financiële middelen, van de subsidiënt. 
Godard heeft de stem van die meester nooit 
opgesloten in een bescheiden pancarte in de 
generiek. Het eigendomsmerk schuift steeds 
in het lichaam van het verhaal naar binnen, 
als een maffieus spoor dat van zijn films 
steeds een witwasoperatie maakt. Aan die 
tegenstelling wijdt hij de laatste resten van 
verhaal en enscenering die in zijn films 
overblijven. Misdadige mannen en vrou
wen vullen tot vandaag zijn films, maar hun 
criminele activiteit bestaat er nog slechts in 
dat ze de condities bedisselen waarin de 
film gemaakt zal worden.

6. Zijn films zijn meditaties. Geen betoog, 
maar een balanceren van gedachten, een 
schommelen van overwegingen, zoals een 
wolk hoog in de lucht met zijn schaduw over 
een landschap strijkt. Teksten, beelden, klan
ken, muziek, ze zijn hier niet aaneen
geschakeld tot een constructie, maar uiteen
gerukt als een kersenboom na het vertrek 
van een gulzige zwerm vogels.
De films van Godard zijn niet mooi, want 
geheel en al onbegrijpelijk, arbitrair en au
toritair. Hoogstens kan je ervan zeggen dat 
ze mooie plans hebben, dat de citaten intri
gerend, de muziek steeds verrassend gevoel
vol, de stiltes zo welsprekend zijn. Kortom, 
op de bouwwerf van Godard ligt veel prach
tig materiaal. Maar een mooie film zou de 
schoonheid van dat materiaal opheffen. 
Godard is geen cineast meer, hij breekt 
films. Zijn werf is een film-kerkhof.

7. Wat hem kinderlijk intrigeert, is de para
dox dat een lange strook film die in zijn 
handen ligt, in de projector één (bewegend) 
beeld wordt. ‘Lengte’ wordt in de projector 
‘duur’. Wat ‘verder’ is op de bobijn, is 
‘later’ in de film. Hier het aantal plans, daar 
een aantal seconden. Hoe je van ruimte in 
tijd overstapt. Wat Godard doet, is die ver
bazing omkeren en van tijd proberen naar 
ruimte over te stappen.
Wat hij nastreeft, zijn beelden die zich niet 
moeten verantwoorden. Beelden die de van
zelfsprekendheid hebben van een boom, 
een vallei, een omgevallen fiets. Beelden zo 
superieur zelfbewust dat ze absoluut zelf
standig kunnen zijn; beelden zonder verkla
ring, omdat ze voor hun bestaan geen motief 
behoeven. Aan acteurslichamen die pas
sieve evidentie geven (niet de actieve van de 
glamour). Acteurslichamen die zich niet 
hoeven te verliezen in een personage, in een 
motivering. Acteurs die niet spelen, maar 
doorheen het beeld stappen met dezelfde 
neutrale en onverschillige kracht waarmee 
ook dingen in zijn beeld aanwezig zijn.

8. Godard wordt bespookt door het verlan
gen om te vertellen en door de schaamte 
ervoor. Die schaamte laat hem toe steeds 
minder in de opeenvolging van het vertellen 
te investeren en steeds meer in wendingen 
en overgangen op zich. (Godard is steeds 
paradigmatischer en minder syntagmatisch 
gaan werken. Godard ontmoedigt de hori
zontale, chronologische opeenvolging ten 
voordele van verticale associatie.) 
Godard maakt figuratieve films, maar hij 
maakt ze abstraherend; hij vertelt, maar 
breekt toch het verhaal; hij ontroert, maar 
analyseert ook de ontroering. Die abstractie 
is het resultaat van eenvoudige beslissin
gen, meer bepaald van de ontwikkeling van 
een standpunt naast de figuur, naast de fic
tie. Hoe decadreer je het verhaal, het perso
nage, de betekenis? Vaak volstaat al een 
herhaling: dezelfde zin, hetzelfde gebaar, 
dezelfde handeling overdoen. Ook de com

mentaar in de stem van Godard introduceert 
een onlokaliseerbaar punt.- Nu eens in het 
verhaal, dan weer een beschouwing, of een 
commentaar erbuiten. Tevergeefs zoek je 
naar het punt van waaruit de tekst vertrekt. 
Godard maakt films zonder centrum, of 
waarvan het centrum - als een mobiele 
lanceerbasis - permanent verschuift.

9. Kan je een landschap, een lichaam, een 
gelaat filmen zonder het aan te tasten met 
snelheid? Kan je betekenis hanteren zonder 
die te laten bezoedelen door de snelheid van 
de herkenning? Hoe kan je snelheid aankla
gen als het onzuivere bij uitstek? Hoe kan je 
snelheid relativeren en ironiseren?
Wat kan je met acteurs doen in een film
beeld vandaag? Aan zijn acteurs geeft 
Godard steeds éen ergerlijk, wrevelig stem
mende stroefheid. Ze poseren, ze reciteren, 
ze zetten een bordkartonnen prestatie neer. 
Kortom, ze worden ontdaan van hun com
petentie, van hun mogelijkheden als acteur. 
Ze lopen dom en pretentieus in beeld, kreu
pel vaak en hoegenaamd niet in staat de 
belangstelling van de toeschouwer ergens 
naartoe te dragen. Ze staan op een scène, 
waar ze in eerste lezing een tekst zeggen, of 
een proef afleggen. Ze tasten, behalve met 
de materiële indicaties (blikrichting, loop- 
richting en ritme) in het duister. Ze stomme
len doorheen hun beelden. Dat geeft bij 
grote acteurs aanleiding tot een merkwaar
dig destructieve ervaring. Zeker ook wan
neer ze hun ‘plan trekken’ maar juist daar
door belachelijk worden omdat de inhoud 
die ze aan hun aanwezigheid geven nergens 
bevestigd, maar overal tegengesproken 
wordt.

10. Godard of het probleem van de verta
ling. Want hij doet nooit iets anders dan 
teksten, ideeën, beelden verschuiven: naar 
een ander medium, in een ander lichaam, 
naar een andere toon, in een andere positie. 
Niets is bij hem in een context ingebed, alles 
is verplaatsbaar. Niet volgens een systeem, 
willekeur speelt een grote rol in zijn Werk. 
Dat maakt zijn creativiteit ook zo sadistisch. 
Hij denkt nooit mee, maar steeds tegen en 
liefst buiten. Het groteske loert steeds om de 
hoek. Betekenissen, vormen hebben geen 
bestaansrecht bij hun geboorte: dit is de 
absolute terreur van gelijkschakelingen zon
der (verzachtende) omstandigheden.
Godard is bereid ook zelf de volle prijs te 
betalen. Die heet voor hem onthechting. 
Niet toevallig dat religieuze thema’s gere
geld opduiken: het zijn sterke, zuiverende 
machines. Godard die over geen enkele 
goedgelovigheid beschikt, heeft een im
mens potentieel aan ’slecht-gelovigheid’. 
Dat laat hem toe om permanent in beweging 
te zijn, van de ene positie naar de andere. 
Het is als de permanente beweging van de 
film zelf: van het ene plan naar het andere. 
Die overgangen van plans probeert Godard 
zo radicaal, zo zuiver, zo absoluut mogelijk 
te maken. Het lukt hem nooit, het kan ook 
nooit lukken. Zijn weg is dan ook als een 
pelgrimstocht: niet van beeld naar beeld, 
maar langs de smalle bergpas die van over- 
gang naar overgang voert. Wie hem volgt; 
dreigt snel ieder houvast te verliezen in deze 
luchtloze ruimte tussen twee beelden. Het is 
daar, tussen twee pictures, dat hij het andere 
beeld vermoedt, dat geen prent meer kan 
zijn, maar een openbaring moet worden. 
Tussen twee natures mortes bereidt hij het 
ontoonbare voor. Maar de kijker, die ver
traagt alsmaar en blijft steeds verder achter 
hem. Zo houdt hij misschien de juiste af
stand, nodig om het ontoonbare te kunnen 
zien, als het aan Godard verschijnt.

Dirk Lauwaert

Recent realiseerde Jean-Luc Godard on
der andere de volgende films/video’s 
(waarop deze tekst onder meer gebaseerd 
is): “Histoire(s) du cinéma” (video, 1989- 
1995), “Nouvelle Vague” (film, 1990), 
“Hélas pour moi” (film, 1993), “JLG par 
JLG” (film, 1995 ). “For ever Mozart”, 
Godards meest recente film, wordt op 27 
november 1996 uitgebracht in Frank
rijk.
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GASTKUNSTENAAR

FRED BOFFIN
Michel Helsen, ‘Sporen 13’ - acryl op doek - 237 x 189 cm -1995.

(P

Michel Helsen
‘Sporen'

23/11/96 t/m 15/12/96

krijgt bezoek van

GILBERT LENS 
HILDE SWINNEN 

GEERT VANALLEMEERSCH

De SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst

Doelenstraat 41,2440 GEEL 
tel. 014-58.27.51

Openingsuren: 
don.: 19-22 u., zat.: 14-17u., zon.: 14-17 u. en op afspraak

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 

op zaterdag 2, 9, 16 november & 7, 14, 21 december 
op zondag 3, 10, 17 november & 8, 15, 22 december ‘96 

van 15 tot 18 uur en altijd ook op afspraak 
telefoon (050) 31 14 05 of 34 36 89

VRAAG
ONZE
ADVERTENTIETARIEVEN

galerij c. de vos
Kunst

■ In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

STEFAN ANNEREL

(v)
ACCENTEN

[ een visie op grafische vormgeving ]

24 november - 22 december 1996

Herman Lampaert
van 18 november tot 20 december 1996

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

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 wçet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

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

dK 
G

open: do-vr-za 14 -18 uur 
zo 10.30 -13.30 uur 
en na afspraak

Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas

Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03-231 22 86 F 03-231 98 78

KUNSTInHUIS

Sint-Lucaspassage

WU WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.
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KUNST
Een feuilleton in afleveringen

Aflevering 6: Het gaat hier verschrikkelijk stinken

Wat voorafging

Na de opening van de “Henry Morton InMemoriam Tentoonstel
ling" hebben enkele grensverleggende kunstenaars het Museum 
Het Einde in de as gelegd. Nu er van Morton niets meer rest dan een 
rechterschoen acht de Grote Chef de tijd rijp voor de oprichting van 
een monument ter ere van de betreurde kunstenaar. Het onderzoek 
naar de moord op Morton wil nog steeds niet vlotten. De massaal 
verspreide robotfoto van Cor Poulijn levert slechts één tip op: Nora 
IJzel, een galeriste, herinnert zich een ontmoeting tussen Poulijn en 
Fernando. Hélène Hübschmidsk bekent dat ze op grote schaal 
werken van Morton heeft vervalst Kapitein Iglo maakt zich 
schuldig aan chantage. En Fons Blunders beoordeelt samen met 
zijn dreamteam het jongste nummer van “Artefact & Factuur”.

1. In de rechtszaal

Op een bankje, enkele meters van een grote dubbele deur, zat 
inspecteur Hamer op een lucifer te kauwen, ongevoelig voor de 
drukte omhemheen. Het talrijk opgekomen publiek, hoofdzakelijk 
journalisten, beende opgewonden door de gangen van het gerechts
gebouw, razend benieuwd naar de straf die Hélène Hübschmidsk 
en Kapitein Iglo te wachten stond: de galeriste voor de aanmaak en 
verkoop van valse Mortons, de SILHO-directeur voor afpersing. 
De pleidooien waren al een tijdje afgelopen, en elk moment kon het 
publiek weer de zaal ingeroepen worden voor het vonnis. De 
advocaten van de beschuldigden hadden het slim gespeeld. Uiter- 
aard konden ze de misdrijven vanhuncliëntennietontkennen,maar 
ze prezen hun niet af latende inzet voor de kunstsector. Bovendien 
waren er belangrijke verzachtende omstandigheden in het spel: de 
zware financiële tegenslagen waarmee de artistieke wereld had af 
te rekenen. Nood brak wet volgens de raadsmannen: de begane 
misstappen waren vooral het gevolg van de zorg om de balansen 
weer in evenwicht te krijgen. Persoonlijk voordeel kwam, zo 
beweerden ze, pas op de tweede plaats. Hamer had de dienstdoende 
rechter goedkeurend zien knorren. Zelf had hij zich stierlijk ver
veeld de hele tijd.
Eindelijk, daar kwam Nagel aandraven met in elke hand een 
kartonnen bekertje gloeiende koffie.
“Waar blijft in hemelsnaam dat vonnis? Zo moeilijk kan de 
beslissing toch niet zijn?” bromde Hamer.
‘Misschien doet de rechter eerstnog een tukje. Hetleek me er eentje 
van de oude stempel.”
De inspecteur zuchtte. “Een middagdutje! Hoe lang is dat niet 
geleden! Sinds ik met deze zaak bezig ben, wordt mij geen minuut 
rust meer gegund. En wat hebben we al aan het licht gebracht?” 
“Stil chef, het gonst hier van de persmuskieten.”
“We hebben niet eens een lijk. En wat de vermoedelijke dader 
betreft, die lijkt wel van de aardbodem verdwenen. Niemand heeft 
Poulijn de afgelopen maanden nog gezien.”
“En Nora IJzel dan? Ze zag hem samen met Fernando, twee dagen 
voor die werd vermoord.” *
‘Toch wel vreemd dat er niet meer tips zijn binnengekomen.” 
“Ze was anders erg precies in haar verklaring. Kon Poulijn nauw
keurig beschrijven. Wist exact waar ze hem gezien had.” 
Hamers gezicht trok in een plooi, ten teken dat hij heel diep nadacht 
“Dat was toch aan de Keizersgracht, zei je? Vlak voor de deur van 
haar galerie?” 
Nagel knikte.
“Kan niet. Normaal gezien moet ik er elke ochtend met de auto 
langs, maar tot voor enkele weken lag de boel daar helemaal 
opgebroken. Verschillende maanden aan een stuk. Grondverzak
kingen en rioleringswerken.”
“O... Nou... Misschien heeft ze zich vergist” opperde Nagel. 
“Hmm. Weet je wat Nagel, haal die dame maar eens naar het 
bureau. Misschien dat haar verklaringen daar nog wat preciezer 
worden.”
De chef bleek andermaal in een rothumeur, zoveel was duidelijk. 
Nagel zocht iets om hem op te vrolijken.
‘Maar die vervalsingsaffair hebben we toch tot een goed einde 
kunnen brengen ! Hübschmidsk ging onmiddellijk door de knieën. 
En Iglo deed eerst alsof hij het in Keulen hoorde donderen, maar al 
snel heeft ook hij alles opgebiecht”
“Ik heb de tape beluisterd,” bromde Hamer. “Die man herhaalt 
precies wat je aan hem vraagt. Alsof je een papegaai verhoort. 
Verdomme toch, waar blijft dat vonnis?”
Hamers’ woorden waren flog niet koud, of een soort lakei zwierde 
de dubbele deur open en maande de mensen met luide stem aan 
opnieuw in de zaal plaats te nemen. Onmiddellijk schoof de 
menigte naar binnen.

Voor een afgeladen volle zaal vuurde de rechter, een kaal oud 
mannetje met een zwarte hoornen bril, een stevige preek af op de 
beklaagden. Hélène Hübschmidsk moest vanachter haar smaak
volle voile aanhoren hoe ze, ondanks een uitstekende opvoeding, te 
werk was gegaan als een ordinaire zwendelaarster. Ze was er niet 
voor teruggedeinsd om de dood van een goede vriend - "jaja, een 
goede vriend, geachte aanwezigen!” - te misbruiken voor vulgair 
geldgewin. Enkele korte, droge snikken warén haar antwoord. Iglo 
kreeg het zo mogelijk nog harder te verduren. Hij, een staats
ambtenaar in volle dienst betaald door de gemeenschap, had het 
nodig gevonden om de laaghartige praktijk van afpersing te 
beoefenen, kijfde de rechter. De Kapitein keek als een schaap voor 
zich uit Ónmogelijk erachter te komen wat er door hem heen ging. 
Maar daarna nam de oude baas wat gas terug. De beklaagden 
hadden ook vele verdiensten, vond hij, en er stonden hen nog 
belangrijke opdrachten van cultureel-maatschappelijke aard te 
wachten. Een strenge straf zou nefaste gevolgen hebben voor het 
toerisme, wat dan weer zijn weerslag had op horeca-inkomsten, de 
plaatselijke werkgelegenheidenzovoortNee,hetfeitdat ze terecht
stonden, was op zich al erg genoeg.
“Daarom, en aangezien beide een blanco strafregister hebben, 
veroordeel ik Hübschmidsk, Hélène tot een geldboete van 100.000 
frank, en Iglo, Kapitein tot een geldboete van 75.000 frank. Ik 

verklaar de zitting hierbij voor gesloten.”
Opluchting alom! Onderdrukte juichkreten, handgeklap, felicita
ties ! Geflits van fotolampen, gezoem van camera’ s. Hübschmidsk 
viel snikkend in de armen van haar raadsman, terwijl Iglo op zijn 
uurwerk keek.
“Kom,” zei Hamer tot zijn assistent “we gaan weer aan het werk.”

2. Op de kamer van de Grote Chef

De Grote Chef hing zijn colbert op een kleerhanger en maakte de 
knoopjes van zijn gilet van onder naar boven los. Op hetzelfde 
moment liet hij een even achteloos als volumineus “Ja!” los, want 
er werd op de deur geklopt Daarop trad een van zijn troetelkinderen 
binnen, de jonge conservator Maarten van Buitenwijk.
“Ga zitten jongen,” zei de directeur, die de indruk maakte dat aan 
het onderwerp van gesprek niet al te veel woorden hoefden te 
worden vuilgemaakt. Uit zijn tas haalde hij een schoen die hij voor 
Maarten neerzette.
“Vanochtend heb ik Hübschmidsk aan de lijn gehad en zij schijnt 
iemand te kennen die ‘m volmaakt kan vergulden. En weetje wat 
zeerbij zei?Datzeer‘kein centime’ aanhoeftte verdienen! Iklachte 
me rot tot drie keer toe: ‘kein centime’ ! Dus laat die schoen maar 
gauw bij haar bezorgen, hebben wij er ook geen omkijken meer 
naar! Hoe staat het met de sokkel?’
“Aan de sokkel wordtgewerkt Maar als ik heteven mag opwerpen, 
chef, het is u toch niet ontgaan dat mevrouw Hübschmidsk onlangs 
is veroordeeld voor het vervalsen van werk van Henry Morton?’ 
De Grote Chef had maar één schraap van de keel nodig om te 
verhullen dat hem dat inderdaad ontgaan was, zoals hij trouwens, 
nadat hij tegen wil en dank het lijk had gevonden, zijn uiterste best 
had gedaan om de hele verdere Morton-zaak aan zich te laten 
voorbijgaan. Hij ging naar voren hangen over zijn bureau en keek 
de veelbelovende museumkracht met opgetrokken wenkbrauwen 
aan.
“Luister, Maarten, als jij ooit nog eens, in de verre toekomst, aan 
deze kant van dit bureau wilt komen zitten - en volgens mij koester 
jij die ambitie tot in je tenen - dan moet jij nog een hoop leren. Ten 
eerste: veroordelingen, daar sta je boven. Museumdirecteuren en 
aanverwanten worden aan de lopende band veroordeeld, dus als je 
daar geennatuurlijkeimmuniteittegen ontwikkelt, blijfjenergens.” 
Maarten wilde iets zeggen, maar een niet mis te verstaan handge- 
baar van zijn baas snoerde hem de mond.
‘Ten tweede: juist omdat die Hübschmidsk is veroordeeld, kan ze 
zichnugeenslippermeerveroorloven.‘Kein centime,kein centime’, 
wat denk je dat dat anders betekent dan dat ze hoe dan ook bij ons 
in de gunst wil blijven? Altijd gebruik van maken jongen, van zulke 
mensen. En dan,neenee,laatmeeven uitspreken... ten derde: dacht 
je nou werkelijk dat die hele Morton mij een bal interesseert, of ooit 
een bal geinteresseerd heeft? Op de avond voor de moord heb ik 
hem voor het eerst ontmoet, nota bene ! Maar ik zou wel gek zijn als 
ik nu, nu hij een hot item is, de kans zou laten liggen om goede sier 
met hem te maken. Het is een kleine moeite ! Zeker als anderen ook 
nog het werk voor je willen doen! Dus jongen, breng die schoen 
maar gauw naar tante Hélène.”
“Goed Chef,” zei de leerling-directeurnuzondermorren.“Maarwe 
moeten het ook nog even over de onthullingsplechtigheid hebben. 
Wat had u gedacht, ingetogen of uitpakken?’
“Jongen denk na, uitpakken natuurlijk! Ik wil dat tout-le-monde 
erbij is. En dathoudt op de eerste plaats in dat de beide Ministers van 
Cultuur er zijn, van Nederland en Vlaanderen bedoel ik. Tenslotte 
is de ongelukkige gestorven op de avond dat hier een gezamenlijke 
viering gaande was, dus het lijkt me zeer gepast als beide Excellen
ties nu acte de présence geven. Nodig ze vandaag nog uit! En niet 
per brief maar telefonisch, bel er net zo lang achteraan tot je ze 
persoonlijk te spreken krijgt En zeg ze dat ik, als ze het wagen niet 
te verschijnen of ons met een ambtelijke loopjongen af te schepen, 
dat ik dan ook mijn zusje stuur!”
De jonge conservator glimlachte welwillend naar zijn leermeester, 
greep de schoen van het bureau en verliet de kamer.

3. Hamer en Uzel

Een beetje bedremmeld kwam Nora Uzel het politiebureau binnen. 
“Ah, mevrouw!” riep Hamer, “komt u binnen. Koffie, thee? Gaat 
u gerust zitten!”
“U... wou mij nog wat vragen?’
“Niks bijzonders hoor, gewoon routine. Maar ga toch zitten, dat 
praat een stuk makkelijker.”
Ze zette zich.
“Het zitnamelijk zo,’’vielHamer met de deur in huis, “mijncollega 
vertelde dat u Fernando en Poulijn nog gezien hebt twee dagen voor 
Fernando’s dood, en dat bij uw galerie, aan de Keizersgracht Dat 
klopt toch?”
“Eh ja, jazeker,” stamelde Uzel.
Hamer haalde zijn SumMum-potloodstompje tevoorschijn en 
noteerde enkele gegevens.
‘ Mijn vraag is of u daar wel zeker van bent. U zult toch immers wel 
weten dat de weg daar verscheidene maanden opgebroken lag?’ 
Uzel trok een gezicht alsof ze een aartsmoeilijke examenvraag 
kreeg voorgelegd en de stof niet onder de knie had.
“Ehm... Even kijken.. . Ben ik daar wel zeker van...? Nee, toch 
niet.. .Tamelijk onzeker eigenlijk... Nee, ik weet het nu welzeker: 
ik ben er helemaal niet... eh... zeker van...”
Dat deed Hamer even de wenkbrauwen fronsen.
“Kuntu mij dan zeggen wanneer u Poulijn en Fernando wél gezien 
hebt en waar? We hebben namelijk precieze gegevens nodig.” 
Weer dacht Uzel diep na, maar op deze vraag moest ze het antwoord 
al helemaal schuldig blijven.
‘Mevrouw Uzel, u heeft hen toch wel gezien, neem ik aan?’ 
Maar het onhandige gebaar waarmee ze haar sjaaltje een beetje 
losser knoopte, liet het ergste vermoeden. Hamer ging rechtstaan. 
“Komop,wieofwathebtugezien,enwanneer?Ikwilhetnuweten. 
Of houdt u misschien iets achter?”
Uzel hapte naar lucht

“Dat is het dus! U houdt iets voor ons achter!”
In een stuntelige poging het onheil af te wentelen, schudde ze van 
nee. Hamer werd kwaad.
“U doet erg verdacht mevrouw. Zo verdacht dat ik weleens hele 
rare dingen zou kunnen gaan denken. Dat u meer weet over de 
moord op Fernando bijvoorbeeld. Of dat u zwijgt omdat u iemand 
in beschermingwil nemen. Ergernog:datuerzelfiets meete maken 
hebt”
Dit laatste had blijkbaar effect. Uzel raapte al haar moed bij elkaar 
en keek de politieman zo brutaal ze kon in de ogen.
“Ik zeg niks en ik weet niks!”
“Aha!” zei Hamer, “ik voel dat we ergens naartoe gaan! Goed, ik 
heb tijd, ik wacht wel even.”
Uit de middelste bureaulade diepte Hamer een nagelvijltje op, dat 
hij onder het fluiten van een vrolijk wijsje goed ten dienste wist te 
maken. Een reisbrochure die daar toevallig lag, ving het vijlsel 
keurig op. Vrijgezel of niet Hamer ging prat op zijn onberispelijk 
voorkomen!
“Houdt u van reizen, mevrouw?’ vroeg de inspecteur plots. 
Niet begrijpend keek Uzel hem aan.
“Nou ik wel! Als kind al was ik dol op verre reizen. Vooral 
ontdekkingsreizen. Van die lange avontuurlijke tochten door don
kere wouden in Afrika. Congo bijvoorbeeld.”
Uzel beloerde hem met argwaan. Hamer kreeg er plezier in.
“Kent u Stanley, de grote ontdekkingsreiziger? Dat was nog eens 
eenkerel!Dehelduitmijnkinderdromen!Zoals hij wou ik worden! 
Helaas, er valt allang niks meer te ontdekken. Daarom ben ik maar 
bij de politie gegaan. Hoewel dat af en toe ook best spannend is, 
hoor. Zo werd ik laatst met iets heel eigenaardigs geconfronteerd. 
Een echt raadsel eigenlijk. Weet u hoe Fernando aan zijn eind is 
gekomen? Nee, uiteraard niet Wel, de arme man werd omgebracht 
met een Stanley-mes, zo’n vlijmscherpe allessnijder, u kent het 
vast Maar weet u wat nou het gekke is? Ik ben het ook maar 
toevallig op het spoor gekomen, maar de voornamen van Stanley, 
die luiden HENRY MORTON, begrijpt u? Stanley heet dus voluit 
HENRY MORTON STANLEY. En weet u wat ik toen dacht toen 
ik dat op het spoor kwam? Nee? Ik dacht toen: iemand - de 
moordenaar van Fernando bedoel ik - wil per se dat beide zaken met 
elkaar in verband gebracht worden. Anders gezegd: de moordenaar 
van Fernando wil de schuld in de schoenen schuiven, van de 
moordenaar van Henry Morton. De moordenaar van Fernando wil 
dus dat Cor Poulijn de schuld krijgt Volgt u nog? Tja, erg 
ingewikkeld allemaal, wie dat heeft bedacht maar daar zijn politie- 
inspecteurs dan voor, om nog slimmer...”
“Ik heb het gedaan,” zei Uzel.
Op slag werd Hamer weer enstig. Hij gaf de schuldige enkele 
seconden om zich voor te bereiden, en zei toen rustig: “Ik luister”. 
Uzel begon haar verhaal.
“U weet waarschijnlijk dat de kunstwereld bittere tijden door
maakt. .. De vraag naar kwaliteitsproducten is zo goed als stil
gevallen, de prijzen zijn ingestort... Een kleine galerie heeft 
nauwelijks overlevingskansen... Vindtuheteerlijk,inspecteur,dat 
een mens keihard werkt en in ruil daarvoor beloond wordt met het 
vooruitzicht dat hij zijn zaak moet sluiten?’
Ze werd heftiger.
‘Terwijl bij sommigen het geld als slijk naar binnen stroomt! 
Omdat ze toevallig een dode kunstenaar onder dak hebben! Niks 
vervelender dan het werk van Morton, maar sinds hij dood is, 
verkoopt het als gek! Oh, ik heb er nooit aan getwijfeld dat 
Hübschmidsk er meer van weet Ze zou het niet durven zeker, het 
monster, om een van haar kunstenaars uit de weg te laten ruimen en 
nadien de winsten op te strijken... Wanhopig was ik... Het einde 
nabij... Toenkreegikeen duivelse inval... Alsikhetlotnuookeens 
een handje toestak... Als ik nu ook eens werk van een dode 
kunstenaar kon aanbieden op de markt... Het was de enige manier 
om de galerie van de ondergang te redden...”
Ze moest even slikken.
“Waarom Fernando?’ liep Hamer op de pointe vooruit 
Uzel keek hem hulpeloos aan.
“Omdat... Omdat... Misschien omdat weinig mensen zijn dood 
zouden betreuren... Een vervelende klootzak, dat was het... Nooit 
tevreden met de percenten... Altijd sjagrijnig...” Als een klein 
meisje begon ze nu te grienen.
“Ik neem aan dat u het niet eigenhandig hebt gedaan?’ 
Uzel schudde snikkend van nee en diepte een papiertje op met de 
naam van een zware jongen die Hamer bekend voorkwam.
“U hebt waarschijnlijk veel Fernando’s verkocht de laatste tijd?’ 
“Zelfs dat niet” was het wrange antwoord.

4. De geuren van de kunst

Drs. Yvonne Plethuizen voelde zich duidelijk niet helemaal op haar 
gemak. Ze keek wat onrustig om zich heen in het zaaltje van het 
SumMum, vlak naast de museumwinkel, waar ze op deze onbe
stemde donderdagochtend een lezing zou geven met de titel “De 
Geuren van de Kunst/De Kunstvan het Geuren”.
toehoorders?Nog steeds niemandtezien,terwijlzijtochalovertien 
minuten, om elf uur precies, zou moeten beginnen te spreken. Zij 
bladerde nog eens zenuwachtig door haar aantekeningen, contro
leerde voor de zoveelste keer de afstandsbediening van het dia- 
apparaat haalde een zakdoek uit haar tas en bracht die naar haar 
neus.
Eindelijk verscheen er een handjevol mensen in de deuropening, 
vier oudere vrouwen en een jongeman. “Komt u verder,” riep 
Yvonne. Ze wachtte nog een paar minuten op wat aanvulling, maar 
toen de klok kwart over elf aanwees, besloot ze te beginnen. Haar 
vijfkoppig publiek zat al geduldig klaar met aantekenblokken en 
pennen in de aanslag.
“Dat er vandaag zo weinig mensen zijn, geeft mij de kans wat 
informeler te werk te gaan dan gewoonlijk. Laat ik u allereerst het 
volgende voorleggen. Denkt u zich eens in dat er in deze museum
zaal een kunstwerk zou zijn gerealiseerd dat nu eens niet bestond uit 
beelden, woorden of geluiden, maar uit geuren. Sterker nog, 
probeert u zich eens in te denken dat er in dit hele museum nooit iets
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anders te bewonderen viel dan kunst gemaakt van geuren. Dat is 
heel moeilijk voor te stellen, omdat er dan steeds nieuwe tentoon
stellingen zouden moeten worden gemaakt terwijl de oude nog niet 
waren afgebroken. Geuren hebben namelijk weliswaar de eigen
schap dat ze op commando verschijnen maar niet dat ze op 
commando verdwijnen, ze zijn uitermate traag. Neem bijvoorbeeld 
de gemalin van Napoleon, Joséphine. Die was zo dol op muskus dat 
die geur in haar boudoir zelfs na zestig jaar nog te ruiken viel. En dat 
de tentoonstellingen in dit museum slechts eens in de zestig jaar 
zouden wisselen, dat is natuurlijk ondenkbaar.”
De toehoorders penden ijverig alles neer wat Yvonne zei. Terwijl 
zij hen even liet uitschrijven, vormde zij met haar handen een 
mondmasker dat zij voor haar mond en neus hield. Zij haalde adem 
en ging verder.
“Een ander experimentje. Ik laat u een dia zien en dan moet u voor 
uzelf nagaan wat voor geuren u erbij associeert. Het is een dia van 
een schilderij van Lodewijk XIV, geschilderd door Rigaud. Als 
deze vorst op één schilderij is afgebeeld als een absoluut monarch, 
dan is het wel op dit Zoals u ziét, spatten de pracht en de praal er af. 
Wat is de bijbehorende geur vooru? Denkt u maareven na en schrijf 
opwatuniikL”
Yvonne keek door het zaaltje terwijl haar neusvleugels nerveus op 
en neer wipten.
“Bent u zover?” hernam zij. “Dan vertel ik u nu dat er in het paleis 
van Versailles, waar deze Lodewijk zetelde, niet één WC was, en 
dat hij nooit zijn tanden poetste. Kijkt u met die wetenschap nog 
eens naar deze zonnekoning, en schrijf dan opnieuw op welke geur 
u bij dit schilderij vindt horen.”
Haar klasje glimlachte en deed wat het gevraagd werd. Maar opeens 
zei Yvonne: “Sony hoor, maar ik moet even weg.”
Net buiten de zaal stond zij even stil, zij voelde de neiging tot 
kokhalzen. In haar neus zat de geur van bedorven vlees en rotte 
eieren. Zij wankelde wat langs de balustrade, ging op een bank 
zitten en herstelde enigszins. Toen liep zij terug naar de zaal en zei 
tegen de vijf aanwezigen: ‘Ik ben plotseling een beetje misselijk 
geworden,en ben bang dat ik ervoorvandaag mee moet ophouden. 
Vindtuhet heel erg om een andere keer terugtekomen?Sorry hoor, 

het spijt mij vreselijk. Ik bel wel even naar de kassa, dan kunt u uw 
geld terugkrijgen."
‘ “Dat hoeft niet hoor,’ ’ zei een van de vrouwen. ‘ ‘Als u ons maar laat 
weten wanneer u terugkomt, dan kunnen wij er weer bij zijn. Want 
het wasontzettend interessant. Heel gek, maartoenudatgezegdhad 
van die WC en dat tandenpoetsen, toen vonden wij het hier opeens 
heel erg stinken, hè Miep?”
“Nou!” zei Miep, “heel erg!”

5. Enkele uren later in het SumMum...

Wie de onthullingsplechtigheid van het Morton-monument van 
bovenaf bezag, kreeg in de eerste plaats natuurlijk de grote, met een 
zwart doek omhangen kubus in de gaten. Hij prijkte keurig in het 
midden van de zaal en goed zichtbaar op een verguld verhoogje. 
Bijna even opvallend was de figuur die bij het object had postgevat 
en er geen duimbreed van week: de Grote Chef zelve. Met beide 
voeten op de eerste trede van het podiumpje overzag hij het 
gebeuren als een ouderwetse surveillant. Maar ook zijn horloge 
hield hij goed in de gaten. Nog vanavond immers vertrok zijn 
vliegtuig naar Chili.
Vlak voor hem stond een dame van middelbare leeftijd die op haar 
paasbest was uitgedost, en daarenboven ook nog eens straalde als 
Beatrix op Prinsjesdag. Heel terecht ook, want per slot van rekening 
was zij het, mevrouw Schakel, die de schoen van Morton gevonden 
had!
De meeste aanwezigen hadden voorlopig geen aandacht voor de 
zwarte doos. In een groepje van voornamelijk galeristen stal Andy 
Cooreman de show. Het gesprek ging over de galerie van de 
toekomst, en daar wist Andy alles van, sinds hij terug was van een 
prospectiereisje naar New-York.
“De galerie van de toekomst moet een gigantische ruimte zijn waar 
artistieke dromen zo groot als Dakota’s kunnen opstijgen en weer 
landen!”kwam het er vol vuur uitHij maakte daarbij gebaren alsof 
hij al flink van de grond was gekomen. Flip Van de Waeter 
verduidelijkte het als volgt: "Galerist zijn, dat is creativiteit combi
neren met idealisme. Geld is bijzaak. “Juist, Flip!” knikten twee 
dikkerdjes die een galerie dreven in een provinciestad en door het 
leven gingen als de Bobjes. Toevallig kwam Mia Kleptoe langs, 
critica bij de “Nouveaux Riches Courant”. “Volgens mij is een 
galerie gewoon een winkel,” zei ze.
Iets verderop verzamelde zich een groepje met een paar verzame
lende Hansen - Hans Anders en Hans Palingboer. Zij hadden 
gezelschap gekregen van enkele kunstbonzen, Bill Stretch, Piet 
Gruwel en Karei Aanstaande, en van kunstprofessor Cor Blader
deeg. Een stelletje kunstenaars dat zich daar vlakbij ophield, maakte 
zich opvallend vrolijk over die machtsconcentratie.
OokJean Prefab was van de partij, omringddooreenpaarpiepjonge 
essayisten. “Ik wil ze altijd maar jonger,” had hij onlangs in een 
interview gezegd. Iedereen wist dat hij betaald werd voor zijn 
aanwezigheid hier, maar waarom men hem juist vroeg, dat kon 
niemand zeggen - ook hijzelf niet Misschien omdat zijn optreden 
het gebeuren altijd een tikkeltje historischer maakte. Ongevraagd 
kreeg hij het gezelschap van een grijnzende Luc Tuymans. 
"Aaigenlaaik zain waai kunstenaors toch voil smerige hoeren, hè 
Jean?’ Waarop Prefab naar de toiletten verdween, om even later, 
snuivend door beide neusgaten, terug te keren.
Zo zocht ieder naar het pleziertje waaraan hij het meest behoefte 
had. De twee knapen bij het hapjesbuffet bij voorbeeld, vonden hun 
heil in een gesprek, doordesemd van goedmoedige filosofie. Geen 
wonder als je wist dat het Bert en Lassie waren.
Bert: “Openheid... ! We moeten ons denken openhouden... ! Her
senen mogen geen verstopte neuzen worden... !
Lassie: “Laat de kunst als Vickx op ons inwerken!”
Weer ergens anders stonden Beavis & Pitbül. Ze zeiden niks, ze 
zagen alleen hoe het er aan toe ging. En Hamer? Die kon zijn 
ergernis nauwelijks onderdrukken toenhij de hele kunstmeute voor 
de zoveelste keer zag opdraven.

Commotie bij de ingang! Een bataljon mannen in donkerblauwe 
maatpakken en vrouwen in kleurige mantelpakjes betrad de ruimte. 
Het bleek de voorhoede van de hofhouding van de Vlaamse 
Minister van Cultuur, Jan Noppes, die door zijn baas, de Vlaamse 
Minister-President, was uitgezonden om Vlaanderen in het Buiten
land te vertegenwoordigen. Omdat zowat alle aanwezige Vlamin
gen potentiële subsidietrekkers waren, werd Noppes stante pede 
door zowat alle aanwezige Vlamingen bestookt met eisen voor 

meergeld. “Jaja,” glimlachte Noppes stijfjes, "jaja." Waarnahij hen 
doorverwees naar zijn adviseur, Erik Verkwanselen. De Neder
landse Staatssecretaris voor Cultuur, Ed Neus, kwam even later 
binnen in gezelschap van zijn vrouw. Het duurde niet lang, of beide 
eminenties liepen elkaar spreekwoordelijk tegen het lijf.
Noppes: ‘Waarde collega, hoe komt het toch dat men u niet 
voortdurend lastig valt met vragen voor meer centen? Wat is toch 
uw geheim?’
Neus: “Nou, gewoon, wijhebben een kunstenplan en delen op basis 
daarvan subsidies uit.”
Noppes: “Hm. Geen slecht idee. Een kunstenplan zegt u, daar ga ik 
eens een commissie op zetten.”

Wie aandachtig toekeek, zag hoe iemand de hele tijd kriskras door 
de zaal liep. Het was drs. Y vonne Plethuyzen, die al sinds de middag 
hetgebouw afspeurde met de neus in de lucht. Niemandscheen haar 
op te merken, op één iemand na dan, een oude man. Meestal stond 
hij doodstil, doch af en toe draaide hij zijn hoofd met een kort rukje, 
als een reptiel in een gloeiend hete woestijn, en snoof dan naar een 
geur, zo voorzichtig, alsof het een geur betrof die niet van deze 
wereld was. Zo kwamen ze elkaar al snuivend tegen.
“Ruikt u het ook, mijnheer?’ vroeg Plethuyzen bezorgd. Een 
angstige blik was het antwoord, gevolgd door de onheilspellende 
woorden: “Het gaat hier stinken... ! Het gaat hier verschrikkelijk 
stinken...!”

“Eén, twee.. .ja, kunnen we..?’galmde het plotseling door de zaal. 
De Grote Chef, inmiddels voorzien van een micro, was op de 
tweede trede van het verhoogje geklommen voor een speech. 
“Excellenties, het verheugt mij buitengewoon dat u hier vandaag 
deze ontroerende Vlaams-Nederlandse bijeenkomst opluistert met 
uw aanwezigheid. Nog elke dag houdt de dood van Henry Morton 
mij bezig, en dat is ook logisch, want niet alleen heeft hij een van de 
belangwekkendste na-oorlogse oeuvres gerealiseerd, het is ook 
hier, in ons eigen SumMum geweest, dat zijn lichaam van zijn ziel 
werd gescheiden, en het was mijn eigen persoon op wie de droeve 
taak rustte om die ontzieling vast te stellen. Het leek ons dan ook niet 
meer dan onze plicht om ter nagedachtenis van Henry Morton in 
ons museum een monumentopterichten.Ikkanerniet omheen hier 
met name een van onze zeer alerte personeelsleden te noemen, 
mevrouw Schakel, de attente vindster van wat naar onze stellige 
verwachting de kunstgeschiedenis zal ingaan als hèt symbool van 
Mortons kunst en leven...”
Met een ruk trok de Grote Chef het doek naar beneden. Onder het 
glas, op een schuine sokkel, blonk een vergulde Crocket & Jones, 
die mede door een uitgekiende belichting, een feeërieke aanblik 
bood. Nadat de genodigden heel even niet wisten wat ze moesten 
doen en elkaar hulpeloos aankeken, gaf de Grote Chef het goede 
voorbeeld: hij klapte in de handen. Een stormachtig applaus barstte 
los, vreugdekreten weerklonken.
“Beste menseu,” probeerde een scherpe stem de aandacht te 
trekken, “beste menseu,” klonk het vervolgens nog scherper en 
luider. Het was mevrouw Schakel, die met grote verontwaardigde 
ogen op het veihoogjenaastdeGroteChefwas geklommen. “.. .het 
spijt me dat ik het mot zegge,” riep ze beslist, “maar dit ken niet de 
schoen van meneer Morton wezen. De schoen dieikgevondenhep, 
was een rechterschoen. Terwijl dit hier een linker is !” 
Verstomming. Ongeloof. De Grote Chef bekeek de schoen en zag 
dat mevrouw Schakel gelijk had. Hij baande zich een weg naar van 
Buitenwijk, maar nog voor hij hem de huid kon volschelden, zei die 
met klem: “Ditis niet de schoen die ik bij Hélène Hübschmidsk heb 
afgeleverd!”
‘Hübschmidsk! Waar is Hübschmidsk!” vroeg men zich nu luidop 
af. Hamer stond op scherp. Vanop een afstand zag hij hoe 
Hübschmidsk in de massa herkend werd. Enkele omstaanders 
bestookten haar met vragen, maar haar enige antwoord bestond in 
een fysiologische reactie. Ze werd spierwit, en toen ze door nog een 
aantal mensen omstuwd werd, viel ze flauw.
Dat voorval werd echter geheel overschaduwd door geroep en 
geschreeuw aan de overkant van de zaal. Daar stoven plots mensen 
uit elkaar, ze strompelden en struikelden onder het uitkrijsen van 
hun afkeer. Dat werkte zo aanstekelijk dat de paniek zich in een 
mum van tijd van de hele zaal meester maakte. Hamer werd 
meegesleurddoorde vluchters,maar hijroeide met allemachttegen 
de stroom op.
“Chef!”brulde iemand, “Hiero!” Hamer enNagel vonden elkaar in 
de chaos en beukten zich samen een weg naar de plek des onheils. 
Tegenstand ondervonden ze vooral van het cordon rond Noppes, 
dat een tót kotsens toe bewogen minister naar de uitgang wilde 
loodsen. Uiteindelijkbereiktenderechercheurs hun doel, maar god, 
wat ze aantroffen...
Achterin de zaal stond de deur van een bergkast helemaal open. Op 
de grond, vlak ervoor, lag een in zware plasticfolie verpakte rol, 
vakkundig dichtgetapet met extra sterke kleefband. De inhoud van 
de rol schemerde vaag doorheen het plastic. Het was een lichaam 
in verregaande staat van ontbinding. Drs. Plethuyzen stond als 
versteend en met dichtgeknepen neus tegen de muur geplakt 
"Blijfkalm! Ditisde politie!" riepNagelhetvolktoe. "Kalmblijven 
alstublieft!” Na herhaalde oproepen bleef er in sommige geesten 
iets van de boodschap hangen. De rast keerde enigszins weer.
“Verwittig de centrale,’ ’ zei Hamer toen tot zijn assistent ‘ “En meldt 
meteen dat het lijk van Henry Morton is gevonden.”

6. Pauvre Henry

Tegen 140 kilometer per uur scheurde de groene Simca met het 
rechercheduo over het asfalt, op weg naar het Zuiden. In het 
SumMum zat hun taak er voorlopig op. Nadat een lijkwagen de 
dooie had weggereden voor een autopsie, waren de resterende 
bezoekers afgezakt naar een paar kroegen in de buurt Tevergeefs 
had Hamer ondertussen naar Hübschmidsk gezocht Tussen de 
flauwgevallenen lag ze niet meer, en niemand had haar zien 
weggaan. Maar buiten was haar Mercedes niet meer te bekennen. 
In een flits besloot de inspecteur daarom over te gaan tot iets dat hij 
veel te lang had uitgesteld: een huiszoeking bij de galeriste. Hoe het 
verhaal zich ook ontwikkelde, elke keer bleek zij er een rol in te 
spelen. Datkongeentoevalmeer zijn. Bovendienlieten de woorden 
van Nora Uzel hem niet los: “Ze zou het niet durven zeker, het 
monster,omeenvanhaar kunstenaars uit de wegtelatenruimen...” 
Zou Hübschmidsk-?
“Moeten we nu echt nog zo laat naar het Zuiden?’ vroeg Nagel 
geeuwend.
“Niet zeuren, Nagel.”
“Maar kan het morgen niet? Ik ben kapot. Weetje wat we stoppen 

bij Van der Valk en we gaan morgen verder.”
“Dan zijn we misschien te laat,” zei Hamer. “We hebben ons laten 
inpakken. Die bekentenis, dat proces. Het ging allemaal te vlot En 
dan die zaak met die schoen. Ik bedoel, hoe kanje je nou van schoen 
vergissen, als er maar één schoen is? Ik zeg dat er iets niet klopt” 
“De kans dat we haar thuis aantreffen, is bijzonder klein,” pruttelde 
Nagel tegen.
“Dan doen we het zonder haar.”
“Toch niet wij met z’n tweetjes?”
‘We krijgen hulp. Onze zuiderburen sturen een team.”
Met een diepe zucht liet Nagel zijn verzet varen. Dat vervloekte 
Schengen-akkoord, dacht hij bij zichzelf.

Twee uur later arriveerden Hamer en Nagel in de Tentoonstellings- 
wijk, voorgereden door een rijkswachtcombi onder gezag van 
brigadier Firmin Van Wambeke. De ontmoeting tussen beide 
teams verliep efficiënt en hartelijk. Afspraak was dat de leiding van 
de operatie onverminderd bij inspecteur Hamer berustte. Openkele 
tientallen meters van het huis van Hübschmidsk hielden de combi 
en de Simca halt.
“Zie je dat, chef? Er brandt nog licht!”
Iedereen stapte uit Behoedzaam naderden ze de woning, en ze 
zagennudat op alle verdiepingen, van de galerie op debegane grond 
tot de zolderkamers, de lampen brandden. De voordeur stond 
wagenwijd open. Op de stoep was, heel slordig, een Mercedes 
geparkeerd.
“Ze is thuis,” zei Hamer.
Het team, met Hamer en Nagel voorop, drong geruisloos binnen. 
In de galerie viel niemand te bespeuren, zodat de zoektocht zich al 
snel naar de etages verplaatste. Maar ook daar was geen kat te zien, 
niet in de riante woonkamer, niet in de talrijke slaapkamers. De 
zolderverdieping wenkte.
"Sst," deed Hamer, toen zebijde trap stonden dienaar de dakkamers 
leidde. Iedereen hield zijn adem in. Een rustige, ondefinieerbare 
bedrijvigheid werd hoorbaar, af en toe verstoord door een snik. De 
inspecteur gebaarde dat hij naar boven ging en dat alleen Nagel mee 
mocht. God, wat kraakten die treden! Maar niets wees erop dat 
iemand hen hoorde. De deurknop kwam stilaan binnen hand
bereik...
Het eerste wat beide mannen zagen, waren de tatami-matten die de 
gehele zoldervloer bedekten. Hübschmidsk, die op een van de 
matten geknield zat, keek met een betraand gezicht even om naar 
de indringers, maar richtte haar aandacht dan weer op een man die, 
eveneens gezeten, druk in de weer was met een schaar, een meetlat 
en een paar potloden. Hij knipte en mat met het puntje van zijn tong 
tussen zijn lippen, zo ijverig, dat hij niemand opmerkte. Als hij weer 
een diagrammetje klaar had, legde hij het voor zich uit en lachte 
daarbij als een kleuter.
“Sehen sie, inspector, dit is alles wat er overblijft van de groe 
Künstler Henry Morton.”
Hamer kwam een paar stappen dichterbij.
“Morton?’ herhaalde hij met ongeloof, “maar in het SumMum...” 
“Het body inde kast is het body von Cor Poulijn. Jarenlang heefthij 
Henry bedreigd. Même avec la mort! En waarom? Parce-qu'il était 
jaloux! Comme tout le monde! De son pureté!” 
Ze trilde van emotie.
“Ze hebben elkaar rencontré die nacht Poulijn sagte dat hij de 
GroBe Chef bezocht had, en zich voor Henry had uitgegeven. Henry 
was razend. Poulijn lachte hem uit Hij zei dat hij Henty kaputt 
machen wollte!"
“Nou, dat is dus blijkbaar anders gegaan,” wierp Hamer tegen.
“Self-defence, inspector. Nur self-defence.”
Op handen en voeten kroop Morton over de matten om een kadertj e 
te gaan ophangen. Nagel bemerkte dat de werken aan de muren in 
niets verschilden van het oeuvre dat hij al kende. Mortons artistieke 
vermogens waren dus intact gebleven! Heel interessant!
“En uw aandeel in deze affaire?’ vroeg Hamer.
“Ik was net terug van het SumMum, toen Henry me ‘s nachts 
telefonierte. Complètement in paniek. Hij vroeg me onmiddellijk 
terug te keren en het nodige mee te brengen. Inpakmateriaal und 
so... Wat kon ik anders doen?’
Ze mijmerde even, alsof ze de vraag nog eens overdacht en er het 
juiste antwoord voor zocht
“De GroBe Chef had ons bijna entdeckt. Hij dacht dat het Morton 
was die daar lag...”
“U bent dus medeplichtig,” luidde Hamers conclusie, “hebt u ook 
getracht de twee brieven van Morton te stelen?’
Ze knikte. “PauvreHenry,hij wildeallang vandezehatelijke wereld 
verschwinden. Dit is mijn big chance, zei hij voortdurend. Ze 
denken allemaal das ich tot bin ! Hij besloot om deze chambre niet 
meer te verlaten, en enkel nog te werken. Dat is ook precies wat hij 
gedaan heeft, mais finalement ça lui rendait fou... Verrückt is hij 
geworden, de wandelingen die hij in deze Zimmer maakte, hebben 
hem gek gemaakt”
Het kadertje hing inmiddels kaarsrecht Morton kraaide het uit van 
de pret Ook stootte hij enige verstaanbare woorden uit: “Pipi, kaka 
&dada!”
‘Maar...,” deed Nagel voorzichtig, “.. .als de werken van Morton 
geen vervalsingen zijn, dan heeft die Iglo u afgeperst voor iets 
anders...”
‘ Toen we de volgende morgen von het SumMum arrivierten, wilde 
hij me net een Besuch brengen. Il voudrait bien garder le secret 
maar dan wel tegen Bezahlung...”
In de stilte die viel, keken Hamer en Nagel elkaar een beetje 
hulpeloos aan. Geen van beide durfde te zeggen wat er eigenlijk 
gezegd moest worden. Hübschmidsk zelf verloste de heren ten
slotte uit hun lijden.
“Ik moet waarschijnlijk mitkommen, nicht?’
De inspecteur knikte.
“Aber... wat dan mit Henry? Hij mag niet allein sein!” De angst 
kraakte haar stem. Morton, die zijn naam hoorde noemen, kroop 
naar haar toe. Dikke tranen rolden over Hélène’s wangen.
“We zullen voor hem zorgen, mevrouw,” zei Hamer.Enalsomzijn 
erewoord kracht bij te zetten, stopte hij zijn rode, tot het uiterste 
gereduceerde SumMum-potlood in de handen van de verweesde 
kunstenaar.

EINDE

Linda Warmoes
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

JEFF WALL. In 1990 schonk de Nederlandse staat 1 mil
joen gulden aan Rotterdam ter gelegenheid van 50 jaar 
wederopbouw en 650 j aar stadsrechten. Het bedrag was 
bestemd voor een monument. De besluitvorming liep ver
volgens in het honderd en een ontwerp dat al was goedge
keurd, werd toch niet uitgevoerd. Uiteindelijk formuleerde 
een commissie onder auspiciën van het Rotterdamse Cen
trum voor Beeldende Kunst de opdracht opnieuw en werd de 
precieze locatie vastgelegd - op de Kop van Zuid, vóór Hotel 
New York aan de voormalige pier van de Holland Amerika 
Lijn. Vervolgens werd Jeff Wall benaderd met het verzoek 
een voorstel voor deze plek in te dienen. Walls ontwerp, dat 
als alles goed gaat eind 1997, begin 1998 zal worden gerea
liseerd, werd in september gepresenteerd in Museum 
Boijmans Van Beuningen. Het behelst een imaginair bagage- 
depot: een octogonaal stelsel van schappen, ongeveer twee 
meter hoog, dat aan één zijde geopend is, zodat men het kan 
betreden. Op drie lagen planken ligt her en der bagage uit 
verschillende periodes - van de late 19de eeuw tot heden. Het 
geheel zal in gietijzer worden uitgevoerd - de kunstenaar 
spreekt van een gietijzeren snapshot om aan te geven dat hij 
het niet als een Fremdkörper 'm zijn fotografische œuvre ziet. 
Doordat de bovenste achthoek van het depot licht verscho
ven is ten opzichte van de onderste twee octogonen, ontstaat 
een dynamische werking - Wall vergelijkt zijn curieuze 
constructie daarom met barokarchitectuur. Een lantarenpaal 
die op het pleintje in het midden staat, zal de gietijzeren 
constructie ‘s nachts verlichten. Dan zal de onwerkelijke, 
spookachtige kwaliteit van het ontwerp vermoedelijk het 
best tot zijn recht komen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling “Face à l’histoire”, 
vanaf 17 december in het Centre Pompidou in Parijs, waar
aan tevens Chris Dercon meewerkt, krijgt Museum Boijmans 
Van Beuningen een langdurige bruikleen met de compli
menten van de kunstenaar en de Amerikaanse verzamelaar 
David N. Pincus. Vanaf april 1997 kan men er het grote 
“Dead troops talk” van Wall zien, voluit “A vision after an 
ambush of a Red Army patrol, near Moqor, Afghanistan, 
Winter 1986". Liefdadigheid continueert zich voorts in 
bruiklenen van een installatie van Hélio Oiticica vanwege 
zijn familie en werken van Man Ray en Marcel Duchamp. 
(S.L.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Elk academiejaar worden 
hier lezingen georganiseerd met een sprekende inhoud. Op 
de nieuwe affiche prijkt een laatste aflevering in de serie 
“Crisis in criticism ” met Jean Fisher, hoofdredacteur van het 
in London gevestigde “Third Text” en Koen Brams van “De 
Witte Raaf’. Op 6 december volgt hét seminarie “Art-market- 
value(s)” of hoe de marktwaarde van kunst in het optreden 
van curatoren en critici verweven kan zijn. Sprekers zijn 
onder meer Anthony Reynolds en Bart Cassiman. Van 18 tot 
31 januari wordt “A scenic de-tour through commodity cul
ture ” ondernomen, met op de openingsdag zelf een sympo
sium en verkoopstentoonstelling - markt! - en een reeks 
interpellaties in de meest gezellige winkelbuurten van Maas
tricht. Een onderzoek naar de voortdurende, onoverwinne
lijke metamorfosen van consumptiegoederen. Geïnteres
seerden melden zich best bij Karin Vlietstra, Jan Van Eyck 
Academie, Academieplein 1, 6211 KM Maastricht (043/ 
325.42.85). (E.W.)

FELIX DE BOECKMUSEUM. Dit museum met plenty 
parkeergelegenheid is opgevat als een rondgang van 5 zalen 
netjes over 2 verdiepingen geordend rond een centrale vide 
met op de benedenverdieping zelfs een wonderlijke ruimte 

met blacklightsl U moet weten dat de tot ridder geslagen 
kunstschilder en boer Felix De Boeck (1898-1995) - met een 
neus voor experiment - doeken konterfeitte afgestemd op 
zulke fijnzinnige effecten. Voorts kan men via een 
schilderijengaanderij opteren voor een kleine verpozende 
wandeling naar een besloten cel. Daar reveleert een reeks 
monochromen De Boecks zeer geliefde thema van het zelf
portret in onvermoeibaar herhaalde cirkelvormige halen, 
getrokken in de verfmaterie. Tevens staan een kleine aula en 
een cafetaria (plaatsing van de bar is nakend) ter beschikking 
van de bezoeker; met zicht op een groot grasveld - een erf - 
aansluitend op de hoeve van deze devote kunstenaar. Bij al 
deze weelde zou men vergeten te vermelden dat Felix bij 
leven en welzijn 400 werken schonk aan de Vlaamse Ge
meenschap en de bouwgrond aan de gemeente Drogenbos. 
Reeds in 1969 organiseerde vertrouweling - inmiddels con
servator - Jan De Kelver op de zolder van het gerestaureerde 
gemeentehuis een tijdelijk bedoelde tentoonstelling,diebleef 
hangen... tot onlangs dus. Gebukt onder de gewenning der 
jaren is het de conservator wellicht ontgaan dat Felix eigen
lijk een zeer goede amateurschilder is, misschien zeer lang 
geleden zelfs een frisse tweederangsschilder. De Boeck Was 
in die dagen, ten tijde van de Grote Oorlog, deelgenoot van 
de kring der eerste abstracten... doch terwijl zijn vrienden 
naar Parijs trokken, moest de brave man noodgedwongen op 
zijn erf letten. Vandaar wellicht de meligheid, die decaden 
lang voortsudderde. Een echte wetenschappelijke studie 
over De Boeck werd nog niet uitgevoerd, of - wie weet - in 
elk geval niet voor publicatie vatbaar bevonden. En toen 
kwam het tijdperk van de vele partijpolitieke onderonsjes, 
met onder meer C. V.P.-zwaargewicht Jean-Luc Dehaene uit 
Drogenbos, welbekend om zijn culturele fijnzinnigheid. Als 
compensatie voor de museumwens van Karel Geirlandt ten 
titel van zijn vriend Roger Raveel, kon dit wel tellen. Samen 
met het nog op te leveren Raveelmuseum als VL.D.-pendant 
(zie vorig nummer) maakt het De Boeckmuseum nog deel uit 
van de post onverantwoorde uitgaven van de liberale ex- 
minister van cultuur Patrick Dewael. Aan beide hing een 
prijskaartje van minstens 80 miljoen BF ‘t stuk, voor reke
ning van de Vlaamse Gemeenschap. Zelfs een megalomaan 
als Antoine Wiertz zou zo’n prestatie nooit geklaard hebben 
en ook Paul Delvaux diende zich tevreden te stellen met een 
ere-stationschefschap en een kuise private stichting. Het 
Felix De Boeckmuseum, vesting ter bescherming van de 
Vlaamse rand rond Brussel, vindt u in de Kuikenstraat 6, 
1620 Drogenbos (02/377.57.22). Aan het eind van een 
zijstraatje van een verstopte rijksweg gelardeerd met vesti
gingen van Carpetland, GB Quick, Citroen en andere. De 
realisaties van Ons Soort Mensen overtreffen onverbiddelijk 
de parodiërende fictie. (E.W.)

LICHAAM/CENSUUR. Rond het oeverloze oerthema van 
het laatste "decennium “Lichaam/lichamelijkheid” wordtin 
Leuven - naast ontmoetingen, publicaties en een fotografie- 
tentoonstelling met onder meer Daniel Brunemer, Annelies 
De Mey, Fréderique Debras, Nathalie Amand, Dirk 
Braeckman en Nadine Tasseel - een symposium ingericht 
door het Instituut voor Culturele Studies, het Cultureel 
Centrum en De Kunstbank, die zich sinds kort als centrum 
voor hedendaagse beeldcultuur wil profileren. Dirk van 
Bastelaere zal er uitwijden over portretfotografie, Pool 
Andries interpreteert het werk van Dirk Braeckman en Jan 
Baetens analyseert dat van Malou Swinnen. Lieven De 
Cauter verwerkte een gesprek met fotografe Nadine Tasseel 
over (onder meer) het pornografische en het sublieme lichaam 
tot een dialoog die door twee acteurs naar voor zal worden 
gebracht. Dieter Lesage bekijkt paspoortfotografie. Anna 
Tilroe zal het hebben over de massale aandacht voor het 
lichaam en de bezwering van de dood en Eric De Kuyper, 

tenslotte, over het mannelijke en vrouwelijke naakt bij 
Muybridge. Op 30 november vanaf 10.00 uur in de 
Erasmuszaal, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, 
3000 Leuven (016/32.48.43). Inschrijven kan via De Kunst
bank, Vaartstraat 30, 3000 Leuven (016/23.31.23).
Een week eerder worden in Gent tijdens een lezingendag op 
initiatief van het tijdschrift “Obscuur” en Amarant, aspec
ten van censuur in fotografie onderzocht. Dirk Lauwaert 
vertrekt vanuit de vraag: móet ik naar alle beelden kijken? De 
meest verspreide en domste vorm van censuur is zelfcensuur, 
vindt Johan De Vos, de fotograaf die zelf denkt dat hij 
bepaalde foto’s niet mag maken, terwijl Philippe Pirotte het 
gegeven van auto-censuur verder uitwerkt, onder meer aan 
de hand van foto-advertenties. Mare Holthof stelt dat evi
dente scherpte het wezen is van de nieuwe censuur: hoe 
scherper een foto, hoe meer realiteit er weggecensureerd is. 
Paul De Vylder tracht de begrippen ‘beeld’, ‘censuur’ en 
‘ritueel’ in een vertoog met elkaar te verbinden en Arjen 
Mulder rondt af met de vraag: zijn er (nog) wel beelden die 
niet kunnen? Op 23 november vanaf 10.00 uur in Amarant, 
Hoogpoort 50,9000 Gent (09/233.03.24). Inschrijvingen via 
“Obscuur”, Vlaanderenstraat 41,9000 Gent(09/225.66.40). 
Tot 24 november brengt “Obscuur” in een neogotisch leeg
staand gebouw op het nummer 1 van de Gentse Predikheren
lei de tentoonstelling “Cesuur. Rustplaats of opgedrongen 
pauze?” met fotowerk van Katrien Allaert, Bert Danckaert, 
Matthew Forman, Sven Marievoet en Marc Provins.

FISH STORY. Dit tekst- en foto-essay van Allan Sekula 
werd van 18 tot 20 oktober als uitgangspunt genomen en als 
werkmateriaal gebruikt voor het “Symposion über 
Fotografie XVI” in het Oostenrijkse Graz. Naast Sekula 
zelf, spraken of debatteerden onder meer ook Michael Asher, 
Hartmut Bitomsky, Benjamin Buchloh, Kristin Ross, James 
Welling en Herta Wolf over de plaats van de actuele fotogra
fie: tussen discours en document. Alle teksten veschijnen in 
de loop van volgend jaar in het nummer 58-59 van het 
tijdschrift “Camera Austria”, Sparkassenplatz 2, 
A-8010 Graz (0316/81.55.500). (E.E.)

Wissels

VAN GOGH MUSEUM. De Brit John Leighton wordt 
vanaf 1 maart 1997 de nieuwe directeur van het Amster
damse Van Gogh Museum. Hij volgt Ronald de Leeuw op, 
die per 1 december wisselt voor het Rijksmuseum. Als 
conservator 19de-eeuwse schilderkunst van de Londense 
National Gallery was Leighton verantwoordelijk voor ten
toonstellingenals “Degas:beyondimpressionism”en “Degas 
as collector”. VerwachtwordtdatLeightondedoorDe Leeuw 
ingeslagen koers in grote lijnen zal voortzetten: niet uitslui
tend teren op de VanGogh-collectie, maar een breed en 
prikkelend tentoonstellings- en aankoopbeleid voeren op het 
gebied van de kunst van de late 19de eeuw. (S.L.)

Plastische kunst

AANKOPEN VLAAMSE GEMEENSCHAP. Naar twee
jaarlijkse gewoonte stelt de Vlaamse Gemeenschap in het 
Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen een ruim 
overzicht van de aangekochte kunst tentoon, ditmaal uit de 
periode 1994-1995. Aankopen als deze gebeuren deels op 
advies van de Commissie voor de Beeldende Kunst, deels 
door het MUHKA, het Museum van Hedendaagse Kunst, 
Gent en het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 
Oostende. Enkel de aankopen van de adviescommissie zul
len getoond worden, waarbij men mag aanstippen dat er dit

Peter Rogiers

24 oktober tot 30 november 1996

Louise Bourgeois

5 december 1996 tot 22 februari 1997

Xavier Hufkens

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

Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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SPECIALE
AANBIEDING

keer een paar echt uitzonderlijke aanwinsten te bespeuren 
zijn: onder meer het "TV-kwis decor” van Guillaume Bijl, de 
goddelijke, onweerstaanbare pin-up “Feltra” (1966) van 
Panamarenko, “De IJzertoren ” van Luc Tuymans. Het lijkt 
alsof er een kentering heeft plaatsgevonden, die trouwens 
ook af te lezen valt in de beleidsverantwoording en 
beoordelingscriteria voorgelegd aan Minister van Cultuur, 
Welzijn en Sport Luc Martens. Men opteert voor een kwali
tatief museale collectie, beperkt in omvang en met een optie 
om voor bestaande lacunes {“Feltra”) binnen de mogelijk
heden oplossingen te zoeken. De aankopen, ten belope van 
10 miljoen BF jaarlijks, worden niet meer in eerste instantie 
verricht ter ondersteuning van de kunstenaar. Voor die 
ondersteuning wordt bijna 15 miljoen BF uitgetrokken, ge
lijk opgesplitst in substantieel ondersteunende en gewone 
beurzen, waarbij de eerste categorie 250.000 BF ontvangt. 
Minstens 100 kunstenaars worden via een van beide beurzen 
ondersteund. “Aanwinsten van de Vlaamse Gemeenschap 
1994-1995” loopt samen met de groepstentoonstelling 
“Above-below the surface ” van 22 november tot 12 januari 
in het MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/ 
238.59.60). Het Provinciaal Museum in Hasselt toont van 
31 januari tot 30 maart 1997 een echte tentoonstelling van de 
commissie-aankopen sinds 1992.

E.S.P.M.D.in P.M.M.K.n.v. Conservator Willy Vanden- 
bussche bevestigt met dé Belgische blockbuster van het jaar 
zelfs de meest botte vooroordelen. Dit is inderdaad een 
nietszeggende, holle accumulatie met schilderijen van be
kende dode Belgische kunstenaars. Hij lokt er busladingen 
volk mee, die in wezen weinig meer te vreten krijgen dan een 
onmogelijke wandeling door de krochten van een muffe 
museumuitbreiding met te lage plafonds, ondermaatse 
belichting, domme accrochages tegen een clichématig 
achtergrondverfje per kunstenaar, enzovoort. Men stroomt 
even ‘wijs’ het museum buiten als men er binnengleed. Elke 
denkbare deontologische regel van de museale praktijk wordt 
hier met de voeten getreden. Dat de rinkelende kassa het 
toekomstig aankoop- en tentoonstellingsbeleid van het 
Oostendse museum ten goede zou kunnen komen, kan nau
welijks de promiscuïteit van deze simpele opportunist ver
hullen. De Belgische overheden dienen stilaan tot het besef 
te komen dat dit museum met dit beleid onder de regelgeving 
van economie en toerisme ressorteert, in plaats vanmiddelen 
op te souperen uit het cultuurfonds. In ministeriële bewoor
dingen zou dit weerklinken als: “Een creatieve oplossing 
illustreert met glans de innovatieve voordelen van het 
subsidiariteitsbeginsel bij een op maat gesneden partner
ship.” “Ensor, Spilliaert, Permeke, Magritte, Delvaux” han
gen nog tot 2 februari 1997 in het Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende (059/ 
56.45.99) en in andere filialen in Oostende en omgeving.

IRENE, SCUT, MAGRITTE & Co. Het verhaal is onder
tussen bekend. Het legaat van Irène Hamoir, weduwe van 
Louis Scutenaire, completeerde de reeds opmerkelijke 
Magritte-collectie van de Brusselse Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten tot een uniek en representatief corpus schil
derijen, gouaches en tekeningen. Aan de Koninklijke Bibli
otheek vielen de bibliotheek en het documentatiemateriaal 
van een van de kernverzamelingen van het Belgische surrea
lisme ten deel. Eén van de heel schaarse wapenfeiten van een 
Belgisch museum; dankzij de ‘goede contacten’ die de 
museumstaf erop nahield, is een 20ste-eeuwse kunstenaar 
van A tot Z aanwezig en voortreffelijk gedocumenteerd. 
Althans wat René Magritte betreft, want het legaat betreft 
lle werken in bezit van het literaire koppel. Naast de 

100 nummers van Magritte vormen nog zo’n 150 werken 
van tientallen vrienden of kennissen een ontnuchterende 
pendant in deze verzameling Scutenaire-Hamoir. Het koppel 
lijkt esthetische prerogatieven als allerlaatste aankoopregel 
gehanteerd te hebben; vriendschap en leuke ervaringen kre
gen blijkbaar de voorrang. De tentoonstellingszalen van de 
eerste verdieping belichten verder de beide protagonisten 

met correspondentie, vele portretten en biografisch 
geconnoteerd materiaal, gevolgd door een tot de verbeelding 
sprekende verdieping Magritte en tenslotte driehoog het 
kameleontische luik met de productie van “& Co”. .
De lijvige catalogus licht de persoonlijkheden, activiteiten 
en vrienden van het bonte duo nader toe met (de voor dit 
museum kenmerkende) ruime zin voor anekdotiek en vriend
schappelijk vertoon. In haar voorwoord heult Gisèle Ollinger- 
Zinque samenzweerderig mee met Scutenaire omtrent het 
dubieuze kwaliteitslabel van de verzameling. De pot op met 
kritikasters, die het bijzondere en sympathieke van deze 
collectie niet weten te appreciëren, leest men tussen de 
regels. Met deze ‘intentieverklaring’ - zoals ze het zelf noemt 
- springt ze lichtvoetig over twee museale drempels. De 
motivatie om dit conglomeraat te verwerven stond of viel 
met de Magrittes en een handvol werken van onder meer Jane 
Graverol of E.L.T. Mesens. Bovendien springen de biogra
fische particulariteiten van deze private collectie in deze 
museale omgeving des te meer in het oog. De tentoonstelling 
en de catalogus zitten op een zeer hybride, gespleten wijze 
tussen beide sferen gewrongen. Men jongleert onvermijde
lijk met private, anekdotische, historische, esthetische en 
archivale categorieën , zonder er zich een enkel ogenblik 
werkelijk over te bezinnen. Dat lijkt me een gemiste kans. 
“Irène, Scut, Magritte and Co: het bekoorlijke is mooi ” loopt 
nog tot 15 december in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten, Koningsplein 3, 1000 Brussel (02/508.32.11), 
waarna we benieuwd uitkijken hoe, waar én welke aanwins
ten in de permanente collectie ingevoegd zullen worden. 
(E.W.)

CARL ANDRE. Alexander van Grevenstein, de directeur 
van het Maastrichtse Bonnefantenmuseum, is nogal ge
fixeerd op de groten der jaren ’60 en ’70. Helaas laat hij zich 
daardoor soms verleiden tot het aankopen van laat en kwali
tatief minder werk van deze oude meesters, die bovendien in 
de meeste gevallen al ruimschoots in andere Nederlandse 
musea zijn vertegenwoordigd. De tijdelijke tentoonstelling 
“Sub specie aetemitatis” met 3 monumentale werken van 
Carl Andre is echter dusdanig dat men zou wensen dat deze 
opstelling permanent behouden blijft. De beelden, eigenlijk 
al meer installaties, zijn aan te treffen op de bovenste verdie
ping van de Wiebengahal, die met haar tot aan de vloer 
reikend tongewelf een doorsnede in de vorm van een halve 
ellips heeft. Andre heeft de afmetingen van 2 van de beelden 
aangepast aan deze ruimte. “Lament for the children " werd 
in 1976 voor het eerst in New York getoond: honderd 
betonnen paaltjes vormen een raster van 10 maal 10. Het 
tweede werk, “07515 Karlsplatz ” is één van Andre’s sculp
turen met ruwe houten balken. Deze werd in 1992 voor een 
tentoonstelling in Krefeld gemaakt. Hoogtepunt is het grote 
“Floorpiece 6-Metalfugue (for Mendeleev)”, dat uit 1296 
tegels bestaat. Ieder van de zés gebruikte metalen (alumi
nium, staal, koper, zink, tin en lood) komt 216 maal voor in 
deze tegelvloer, die is onderverdeeld in 36 vierkanten. Andre 
werkt binnen dit raster alle mogelijke combinaties van de 
materialen af, met als resultaat een grote hoeveelheid dam- 
bordpatronen met een verschillende mate van contrastwerking 
tussen de materialen. Hun volgorde in dit werk is bepaald 
door de plaats die ze innemen in het periodiek syteem der 
elementen, hetgeen de titel verklaart. Het tongewelf van de 
zaal wordt enkele malen door bovenlichten doorbroken. 
Hierdoor wordt de ruwheid van het materiaal benadrukt en 
de oneffenheden van de metalen tegels, van beton en hout. 
Van het contrast tussen deze nadrukkelijke stoffelijkheid en 
de ideale geometrische orde leven Andre’s werken. Tot 
maart 1997 in de Wiebengahal van het Bonnefantenmuseum, 
Avenue Céramique 250, Maastricht (043/329.01.90). (S.L.)

BONNEFANTENMUSEUM. Naast het werk van Carl 
Andre in de Wiebengahal biedt het Bonnefantenmuseum 
nog een handvol opmerkelijke combinaties. De langlopende 
verbluffende presentatie in de koepelzaal vervolgt in een 
subliem project van Sol LeWitt. Tot assistent gebombar-

15. /1.96-21.12.96

osc,s MICHAUXGALLERY
Bortier Galerij 12 B-1000 Brussel 
Tel : 32-2-511.09.21 - Fax : 32-2-502.68.54 
don, vrij, zat 14.30 - 18.00 jeu, ven, sam

Faces and names
Fotowerken, fotoinstallaties - nieuw werk van Ine Lamers

15 november 1996 
tot en met
19 januari 1997

Een tentoonstelling naar aanleiding van 
de Anjerfonds - Chabotprijs die vorig jaar 
aan Ine Lamers werd uitgereikt.

Chabot h u se u M—-cee” hrE-s-de st. gga 
eeg-dg* gameg8shes8meggmëë,Edüe genESi, 336 82025921082

Rotterdam Museumpark villa’s
Een architectuurpresentatie t.g.v. uitgave
van het themanummer Wiederhall 20

t 15 november 1996 
tot en met ■ . Museumpark I I

19 januari 1997+3110436 37 13

Chabot Museum Rotterdam
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Plastische kunsten kort

■ Casino Luxembourg, Forum d’Art Contemporain, rue 
Notre-Dame 41, 2013 Luxembourg (0352/22.50.45): 
“Photopeintries” Philippe De Gobert, Ganriele Di Matteo, 
Andreas Schön en Herman Steins; “Inviter” met Giovanni 
Anselmo: tot 1 december; “Stanze pour la peinture” met 
werk van onder meer Elsworth Kelly, Niele Toroni, Helmut 
Federle en Gerhard Richter: 12 december tot 16 februari.
■ Frac Champagne-Ardenne, Place Museux 1,51100 Reims 
(326.05.78.32): “Museum in progress” overzicht van reali
saties van dit Weens productiecentrum; schilderijen van 
Christophe Vigouroux: beide tot 24 november.
■ L’Aquarium, rue Ferrand 8, 59300 Valenciennes 
(327.22.57.63): “Si je peux le dire ainsi: père ambigu” van 
Stephen Schofield: 16 oktober tot 23 november.
■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62102 Calais 
(321.46.77.10): “Voyages sans passeport, œuvres de la 
collection du British Council” met werk van onder meer 
Tony Cragg, Bill Woodrow en Barry Flanagan: tot 27 no
vember.
■ Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, rue Richelieu 25, 
62100 Calais (321.46.48.40): “Del Marie, la polychromie 
dans l’espace, 1945-1952": tot 1 december.
■ Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Arsenal, 
59820Gravelines(328.23.15.89): “DelMarle, rétrospective 
dessins et estampes”: tot 1 december.
■ Centre Georges Pompidou, rue Beaubourg, 75191 Paris 
cedex 04 (144.78.12.33): 2 dia-projecties van James Cole
man: tot 18 november; Luciano Fabro: 9 oktober tot 6 januari. 
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avenue du 
Président Wilson 11,75116Paris(153.67.40.00): “Life/live, 
jeunes artistes Anglais” en Georg Baselitz: tot 5 januari.
■ Musée du Louvre, Quai du Louvre, 75058 Paris cedex 01 
(140.20.50.50): “Nouvelles acquisitions du département des 
Peintures 1991-1995”', “La griffe et la dent, sculptures 
d’animaux par Antoine-Louis Barye (1795-1875)”: tot 13 ja
nuari.
■ Musée Rodin, rue de Varenne 77, 75007 Paris 
(144.18.61.10): “Rodin, les Marbres de la collection 
Thyssen”: tot 5 januari.
■ Domaine de Kerguéhennec, 56500Bignan (297.60.44.44), 
La Criée, Place Honoré-Commeurec en Musée des Beaux- 
Arts, Quai Emile Zola 20, 35000 Rennes (299.28.55.85): 
een retrospectief in 3 delen van de schilderijen van Eugène 
Leroy vanaf 1953: tot 24 november.
■ Le Consortium, rue de Longvic 37, 21000 Dijon 
(380.31.67.44): Donald Judd, Lili van der Stokker en Daan 
van Golden: tôt 30 november.
■ Le Creux de l’Enfer, Vallée des Usinés, 63300 Thiers 
(473.80.28.08): “Lapenséémagmatique”vanBizhanBassiri: 
tôt 5 januari.
■ Château des Adhémar, 26200Montélimar (475.01.07.85) 
en Château de Grignan, 26230 Grignan (475.46.51.56): 
“Jocaste en Arcadie, à Madame de Séyigné, une évocation 
contemporaine du 17ième siècle” met werk van onder meer 

Karen Knorr, Cindy Sherman, Luciano Fabo, Andreas 
Gursky: tot 3 januari.
■ Le Nouveau Musée, Rue du Docteur Dolard 11, 69100 
Villeurbanne (478.03.47.00): “Whole and parts, 1964-1995” 
van On Kawara: 8 november tot 1 februari.
■ Magasin, Cours Berriat 155, 38028 Grenoble cedex 1 
(476.21.95.84): Allen Ruppersberg; Bas Jan Ader, Guy de 
Cointet, Wolfgang Stoechle; "TAZ (movable observation 
post/high view point)” van Jouke Kleerebezem en Paul 
Perry; Joep van Lieshout; “Pour y habiter” van Alicia 
Framis: tot 5 januari.
■ Musée de Grenoble, Place de Lavalette 5,38010 Grenoble 
cedex 01 (476.63.44:44): “Morris Louis”: tot 16 december.
■ Arc en Rêve, Centred’ Architecture, rue Ferrère 7,33000 
Bordeaux (556.52.78.36): “Nouvelle architecture en 
Flandre ” met onder meer Xaveer De Geyter, Stéphane Beel 
en Christian Kieckens: tot 24 november.
■ Kunsthalle in Emden, Hinter dem Rahmen 13, 26721 
Emden(04921/97.50-0): “TanzinderModeme, vonMatisse 
bis Schlemmer”: tot 26 januari.
■ Kunstsammlungen,Böttcherstrasse 6-10,28195 Bremen 
(0421/336.50.66): “Paula Modersohn-Becker in Bremen": 
tot 6 april.
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40102Düsseldorf (0211/83.81-0): “René Magritte, die Kunst 
der Konversation ”: van 23 november tot 2 maart.
■ Westfàlisches Landesmuseum für Kunst und Kunst- 
geschichte, Domplatz 10,48143 Münster (0251/59.07.01): 
“Farben des Lichts, Paul Signac und der Beginn der Mo- 
demé von Matisse bis Modrian": van 1 december tot 16 fe
bruari.
■ Kunstmuseum Wolfsburg, Porschstrasse 53, 38440 
Wolfsburg (05361/26.69-0): “Full house, young British 
art”: van 14 december tot 31 maart; “Bordering on fiction, 
Chantal Akerman’s D’Est”: tot 19 januari.
■ Bonner Kunstverein, Hochstadenring 22, 53119 Bonn 
(0228/69.39.36): Peter Kogler: tot 12 januari.
• Heidelberger Kunstverein, Hauptstrasse 97,96018 Hei
delberg (06221/18.40.86): “Mitdummen Fragenfdngtjede 
Revolution an, Joseph Beuys - die Sammlung Staeck”: tot 
8 december.
■ Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Strasse 30-32, 
70173 Stuttgart (0711/212.40.50): in samenwerking met 
Kunsthalle Tübingen en de Württembergischer Kunstverein 
toont “Sammlungsblöcke” werkgehelen van Amerikaanse 
en Duitse kunst sinds 1960 - van Carl Andre tot Andy Warhol 
- uit de verzameling van Josef en Anna Froehlich: tot 
24 november.
■ Portikus, Schone Aussicht 2,60311 Frankfurt am Main 
(069/60.50.08.30): “Semikolon” met werk van onder meer 
Marijke van Warmerdam, Joseph Grigely en Paul Noble: tot 
24 november; Tobias Rehberger: vanaf 29 november.
• Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311 
Frankfurt am Main (069/21.23.78.82): “Künstler des Whitney 

Museum of Modem Art, New York”: tot 5 januari.
■ Schim Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt (069/ 
29.98.82-0): “Sean Scully, 20 years 1976-1996”: tot 1 de
cember; Ferdinand Hodler: tot 5 januari.
■ Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 
Hannover (0511/168.38.75): “Garten der Frauen, 
Wegbereiterinnen derModeme in Deutschland1900-1914”: 
17 november tot 9 februari.
■ Villa Merkel Bahnwârterhaus, Pulverwiesen, 73728 
Esslingen am Neckar (0711/35.12.24.61): “Vergessene 
Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel (Villa Merkel)” 
van Martin Kippenberger: tot 8 december.
■ Kunstverein München, Galeriestrasse 4,80539 München 
(089/22.11.52): Willie Doherty: tot 24 november.
• Projektraum, Hohlstrasse 208, 8004 Zürich (01/ 
241.49.48): “Moving” met werk van onder meer Vanessa 
Beecroft, Marie-Ange Guilleminot, Barbara Meter en Aernout 
Mik: tot 22 december.
■ Kunsthalle Zürich, Limmatstrasse 270,8005 Zürich (01/ 
272.15.15): “Playpen & corpus delirium” met werk van 
onder meer Moira Dryer, Robert Gober, Georg Herold en 
Noritoshi Hirakawa: tot 29 december.
■ Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270,8005 
Zürich (01/272.20.50): Douglas Gordon: tot 19 januari.
■ Museum für Gegenwartskunst, St. Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel (061/272.81.83): “The suburban city” van Dan 
Graham en “Living units” van Andrea Zittel: tot 2 februari. 
■ Kunsthalle Wien am Karlsplatz & Semper-depot, Lehar- 
Gasse 8, Wien (01/521.89.60): Gottfried Bechtold: tot 15 de
cember; “Die Schrift des Raumes " met werk van onder meer 
Daniel Buren, Peter Eisenman, Dan Graham, Daniel 
Libeskind, Marin Kasimir: 6 december tot 16 februari.
■ Salzburger Kunstverein, Hellbrunner Strasse 3, 5020 
Salzburg (0662/84.22.94-0): Gottfried Hundsbichler en Joëlle 
Tuerlinckx: tot 1 december.
■ Whitechapel Art Gallery, Whitechapel High Street 80, 
El 7QX London (0171/522.78.88): “Inside the visible" 
tentoonstelling met werk van vrouwelijke kunstenaars sinds 
1930, samengesteld door Catherine de Zegher: tot 8 decem
ber.
■ Institute of Contemporary Arts, The Mall, SW1Y 4AH 
London (0171/930.36.47): “Schilderijen en tekeningen1964- 
1995” van Vija Celmins: tot 22 december.
■ Tate Gallery, Millbank, London SW1P4RG' (0171/ 
887.87.32): “Grand Tour, the lure of Italy in the 18th 
century”: tot 5 januari; “The Turner Prize 1996” met Gary 
Hume, Douglas Gordon, Craigie Horsfield en Simon 
Patterson: tot 12 januari.
■ National Gallery, Trafalgar Square, WC2N 5DNLondon 
(0171/839.33.21): “Making and meaning: Rubens’s lands- 
capes”: tot 19 januari.
■ Royal Academy of Arts, Piccadilly, London W1V 0DS 
(0171/494.56.15): “Alberto Giacometti, 1901-1966”: tot 
1 januari.

deerde kunstenaars mochten zich verheugen in een schilder
klus: van vloerplint tot net aan de lantaarn in de nok werd 
deze octogonale koepel zwart geschilderd met uitzondering 
van een witte, ongeveer 1 cm brede spiraal die zich langzaam 
en gelijkmatig 10 cm per ronde kloksgewijsnaar boven 
trekt. Eigenlijk iets teveel van het pure. Een tussenkomst van 
Franz West trekt dat ruimschoots recht. Een paar chaises 
longues (zwarte overtrek, wit rugkussen) dragen je lichaam 
al voordat je erin plaats neemt. Aanschouw je gezelschap en 
het neerdrukkend gewelf dat oplost in een wit gat. “Leviten ” 
doopte West ze en bij verplaatsing van deze meubels krassen 
de poten stug de verf van de vloer. Aan de overkant in de 
ruimte met Kounellis’ fragmentenverhaal als permanent 
geïnstalleerd muurwerk duikt een ander zitwerk van West 

op, “Portraits”. Tegen de wand en doorlopend op de vloer 
omvat een geschonden witte drager enige stoelen en een tv- 
set met een continue videovertoning van ‘kennissen’. De 
voortreffelijke plaatsing van Suchan Kinoshita’s “Hok l ” - 
eerder te zien in het Natuurhistorisch Museum tijdens 
“Manifesta 1 ” in Rotterdam - bij een raam dat uitzicht geeft 
op de centrale traphal, maakt deze doorstroomruimte voor de 
eerste maal echt tot een plek. De bezoeker verliest er zijn 
schimmige grijze identiteit doordat Kinoshita net appelleert 
aan onze meest spontane reflexen. Een slordig briefje op de 
deur van een houten schutting -’’slechts een bezoeker per 
keer, a.u.b. ” - garandeert de nodige privacy om kinderlijk te 
experimenteren met verschillende doorspoeltijden, -gelui
den en -effecten van diverse stoffen in artisanale zandlopers.

Zulke luchthartige werken, in de periferie van de “eigenlijke 
tentoonstellingen” - de schilderijen van Gary Hume (tot 
24 november) en de assemblages van Benoît Hermans (tot 
5 januari) - markeren dit museum op een essentiële manier. 
Afgerond wordt met een bevreemdend geslaagde combina
tie van “Prometeo ” van Luciano Fabro met schilderijen van 
René Daniëls. (E.W.)

FRANZ WEST. De reizende overzichtstentoonstelling 
“Proforma” van de Oostenrijkse kunstenaar Franz West is 
dit najaar op de Hoge Veluwe neergestreken. De bezoeker 
mag naar hartelust de “Passstücke ” hanteren, die meestal de 
vorm van witte gipsklonters aan ijzeren staven aannemen. 
De fetisj ‘kunstwerk’ wordt van zijn voetstuk gehaald, de
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louter receptieve houding van het publiek wordt doorbroken. 
Veel mogelijkheden biedt zo’n passtuk echter niet - je kan het 
een beetje heen-en-weerzwaaien, maar verder? West noemt 
de passtukken dan ook geconcretiseerde neuroses, aange
zien de bewegingen die men ermee maakt nog het meeste 
weghebben van neurotische tics. Het zijn echter wel beheers- 
bare neuroses, die je in een hoekje kan zetten als je er genoeg 
van hebt en plaats wilt nemen op één van de vele zitbanken 
en chaises longues die West in het museum heeft geplaatst. 
Ze maken meestal deel uit van grotere ensembles zoals het 
door Kröller-Müller aangekochte “Clamp” (1995). Deze 
grote installatie (of is het een environment zoals de zaaltekst 
stelt?) omvat ook onder meer enkele tafels met daarop 
“Telefonskulpturen ”. Deze bonte informele gipsbeelden laat 
West soms vergezeld gaan van telefoons, die de bezoekers 
van de betreffende tentoonstelling mogen gebruiken. Tele
foons ontbreken in het Kröller-Müller, maar het idee van een 
ongeconcentreerde, nauwelijks bewuste waarneming (zoals 
de tijdens het telefoneren gekrabbelde droedels maar half 
bewust zijn geproduceerd) blijft in dit ontspannen decor 
overeind. In plaats van zich op een gesloten, dwingend 
kunstwerk te concentreren, lummelt het publiek in een om
geving die in het teken staat van ‘otium’, van vrije, niet- 
vervreemde tijd. Dat West niet werkelijk in de realiseer
baarheid van een dergelijke utopie kan geloven, blijkt onder 
meer uit het feit dat hij bij de ingang van het museum een 
televisiehoekje inrichtte, waar de kinderen van de bezoekers 
wezenloos naar goedkope tekenfilms en speelgoedreclame 
zitten te staren. Aan dit aangeleerde passieve consumenten
dom kan ook West niet veel veranderen. Niettemin biedt zijn 
niet anders dan als humaan te karakteriseren werk een 
adempauze in een wereld met een dolgedraaide beeld- en 
betekeni sproductie .Totl9januaril997inhet Kröller-Müller 
Museum, Houtkampsweg 6,6731 Otterlo (0318/59.12.41).

MUSEUM MESDAG. De zeeschilder Hendrik Willem 
Mesdag was afkomstig uit een bankiersgeslacht en beschikte 
over de middelen om een grote kunstcollectie met werk van 
vooral de Haagse school en de School van Barbizon op te 
bouwen. In 1887 liet hij naast zijn huis een eigen museum 
bouwen. Het Museum Mesdag, met daarbij betrokken het 
voormalige woonhuis en atelier, wordt sinds 1990 beheerd 
door het Amsterdamse Van Gogh Museum. Na een groot
scheepse restauratie is het pand nu weer geopend voor 
publiek. Door Mesdag gekochte wandtapijten, oude meu
bels, Chinees porselein en aardewerk van Colenbrander 
zorgen voor de sfeer. ‘Kunst is godesdienst’ staat met grote 
letters op een gouden wand te lezen, en: ‘Werken is genot’. 
Dat arbeidsethos moet meer 19de-eeuwse landschapsschilders 
hebben bezield, want de productie van sfeervolle, losjes 
geschilderde bossen en vergezichten nam bijkans industriële 
trekken aan. Maar liefst 20 werken van Daubigny verza
melde Mesdag, en men krijgt het enigszins benauwd bij de 
gedachte dat dit maar een miniem deel van diens œuvre is. 
Het schijnbaar onconventionele, direct gevoelde van veel 
kunst van de School van Barbizon en de Haagse School 
contrasteert merkwaardig met de haast seriële productie en 
het clichématige van veel werk. Théodore Rousseau, die met 
enkele sterke werken is vertegenwoordigd, steekt hiertegen 
gunstig af. Van de realistische aartsvader Courbet is onder 
meer een portret, een jachtstilleven en een erotisch naakt te 
zien. Hoogtepunten zijn voorts een klein paneeltje van 
Daumier, Millets ongewild bizarre, monumentale “Hagar 
en Ismaël” en het gezicht op Villeneuve-Les-Avignon van 
Corot. Als geheel is het geen zeer beduidende collectie van 
19de-eeuwse kunst, maar meer een (smaak)historisch docu
ment van wat destijds gematigd modern was en nu vertrouwd 
ouderwets. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt dan 
ook ruimschoots boven de vijftig, schatten wij. Museum 
Mesdag, Laan van Meerdervoort 7f, 2517 AB Den Haag (via 
het Van Gogh Museum 020/570.52.91).

MATISSE. Het Mauritshuis deed het voor met een aantal 
schilderijen van Vermeer: van een noodzakelijke restauratie 

kan men een attractie maken door deze publiekelijk uit te 
laten voeren. In het Stedelijk Museum begon restaurator 
Andrée van Oort op 16 oktober met het publieke gedeelte 
van de ‘renovatie’ van “Deparkiet en de zeemeermin” van 
Henri Matisse. Het betreft één van de late grote composities 
bestaande uit knipsels in gekleurd papier, die de aan zijn 
rolstoel gekluisterde meester door een assistente op de muur 
liet prikken, de vormen steeds verschuivend tot de composi
tie klopte. Het Stedelijk spreekt van een renovatie en niet van 
een restauratie omdat het om de vervanging van de onder
grond van papier gaat, die geen oorspronkelijk onderdeel van 
het kunstwerk is, Er vonden immers al eerdere restauraties en 
renovaties plaats - de laatste duurde maar liefst van 1974 tot 
1978. Door een fout bij de productie van het destijds ge
bruikte papier begon dit al snel te verkleuren. De nieuwe 
renovatie gaat heel wat korter duren, 9 tot 10 maanden, zo is 
de verwachting. Maar wellicht blijkt het tableau vivant 
“Renovatie” zo populair dat men tot prolongatie besluit. 
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Am
sterdam (020/573.19.11).

WILLEM DE KOONING. In Museum Boijmans Van 
Beuningen, waar men sinds het directoraat van Hannema een 
intense belangstelling voor dubieuze kunstwerken heeft, 
worden de late schilderijen (1981-1987) van Willem de 
Kooning getoond. Schaamteloos wordt erop gespeculeerd 
dat de bezoekers zullen toestromen door alle discussie over 
de invloed van de ziekte van Alzheimer op dit werk. In 
advertenties speelt het museum handig op de kwestie in door 
tegenstrijdige oordelen uit de pers te citeren, met de impli
ciete mededeling: dit moet u zélf zien, kom kijken en vorm 
uw eigen oordeel! Wij adviseren u echter: ga niet naar 
Rotterdam dit najaar! In het Boijmans is het ontluisterende 
verloop van een aftakeling te zien. Een tentoonstelling die 
het equivalent is van reality-tv: zonder schroom wordt de 
teloorgang van een groot schilder op de voet gevolgd. In de 
eerste j aren is nog een zekere subtiliteit in de verfbehandeling 
merkbaar, maar na verloop van tijd wordt de uitvoering vlak 
en futloos. Lusvormen van schilderijen uit de jaren ’40 
duiken weer op (assistenten lieten de demente meester ter 
inspiratie foto’s van vroeger werk zien), maar zonder de 
spanning die ze in die schilderijen van de worstelende jonge 
De Kooning hadden. Ze hangen er bij als slappe spaghetti in 
een saus van theosofische kleuren. Het zal het publiek 
wellicht niet deren - in een tijd die een ware boom aan 
outsider art beleeft, is het voor een kunstenaar immers een 
pro om niet over zijn volledige geestelijke vermogens te 
beschikken. De late schilderijen van Willem de Kooning tot 
1 december in Museum B oij mans Van Beuningen, Museum
park 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). (S.L.)

ALIGHIERO BOETTI. Is het fout te stellen dat werk van 
Alighiero Boetti (1941-1994) de laatste jaren enkel vanuit de 
kantlijnen het tentoonstellingsgebeuren ingeloodst werd. 
Een bronzen zelfportret ten voeten uit, waarbij , een water
straal het verhitte beeld van kop tot teen koelde, was zijn 
bijdrage aan “Sonsbeek ’93", een laatste groots uitgevoerd 
post-project op het Frans grondgebied sierde de tentoonstel
ling “Dialogues” van gastcurator Luk Lambrecht in het 
Provinciaal Museum van Hasselt en “Oorsprong en Bestem
ming” werd als gebald geheel voorgesteld door Marianne 
Van Leeuw als gastcurator in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten. Jean-Christophe Ammann stelde onlangs 
een retrospectief samen dat momenteel in het Noordfranse 
Villeneuve d’Ascq loopt.
Door Germano Celant werd hij aanvankelijk bij de Arte 
Povera ingelijfd, maar Boetti nam daar snel afstand van. 
Materialen en politieke klasse-discussies interesseren hem 
matig, wel het uitspelen van ordenende systeemprincipes 
over tijd en ruimte heen. Terecht wordt hem “Ordine e 
disordine” als lijfspreuk opgespeld. 100 borduursels van 
telkens deze 16 letters: dóór alternerend kleurgebruik vari
eert elk ‘doek’. De tijdverslindende uitvoering van deze en 
andere borduursels (onder meer zovele grote wereldkaarten 

waarvan het grondgebied van de landen opgevuld werd met 
de respectievelijke en aan de tand des tijds onderhevige 
vlaggen) werd uitbesteed aan Afghaanse werkplaatsen. Bor
duren, met potlood vierkantjes trekken op ruitjespapier, 
papieren vellen met korte strepen meticuleus bicblauw vol
pennen (tiens?'), krantenfoto’s en -tekst natekenen, brieven 
posten en herenigen vanuit een welomschreven systema
tiek. .. Het begint steeds conceptueel glashelder, eindigt ook 
zo, maar levert telkens een compleet ander, kaleidoscopisch 
beeld op waaraan externe dragende of uitvoerende factoren 
debet zijn. Deze tentoonstelling is een absolute aanrader, niet 
zozeer wegens de voorbeeldige samenstelling ervan. De 
logica van de accrochage over de zalen ontging me vaak. De 
werken echter zijn meesterlijk divergerend, mooi en extreem 
consequent. Het nu en dan nalezen van de korte verklarende 
teksten bij elk werk is verhelderend. Met catalogus en wat 
leuke video’s loopt dit retrospectief nog tot 12 januari in het 
Musée d’Art Moderne, Allée du Musée 1,59650 Villeneuve 
d’Ascq (320.19.68.68).

**üa*-"+1

Alighiero Boetti

Storia naturale della moltiplicazione (detail), 1975

DES ZAÏROIS à CHARLEROI, Officieel heet deze 
schilderijententoonstelling “Bomoi mobimba - Toute la vie ” 
en toont het werk van 7 Zaïrese kunstenaars uit de collectie 
van Galerie Bilinelli, waarbij enkel de naam Chéri Samba 
welbekend in de oren klinkt. Wie treurt over de stijlloosheid, 
de versplintering, crisis en dies meer in de westerse kunst, 
komt hier goed aan zijn trekken. Totaal onwetend over wat 
en hoe kunst in de ex-kolonie zou kunnen zijn, laat ik me 
inlepelen dat de populaire schilderkunst van geometrische 
kleurpatronen een kentering kende, waarna de klemtoon 
kwam te liggen op figuratieve schilderijen, geïnspireerd op 
het dagelijkse leven. Men kan het omschrijven als een 
stripachtige voorstelling van taferelen Óver godsdienst, poli
tiek en sociaal leven. Titels blijken overbodig: men leest wat 
men ziet, met of zonder verklarende, best grappige tekst
ballonnen. Roerend eens kan men het zijn met Samba’s en 
andermans verwijten over onze inmengingspolitiek en ‘han
del’. Vervelend moralistisch, soms grappig, zijn de ‘reli
gieuze’ doeken van Bodo. Schrijnend, maar altijd even 
‘ spontaan’. Het hoeft niet te verwonderen dat Laurent Busine 
‘buiten de grenzen’ van de westerse kunst treedt, maar het 
(vermoedelijk gefingeerde) vraaggesprek van Stefan Liberski 
met adept Monseigneur K is als ruggesteun van dit project 
wat minnetjes. Al te veralgemenend je afkeur uitstorten over 
de saaie, overernstige, door incest afgematte westerse kunst, 
terwijl deze Zaïrezen blijk geven van authentiek levensge
voel? Dat klinkt al te simpel. Tot 22 december met ook werk 
van Moke, Bodo, Syms, Cheik Ledy in het Palais des Beaux- 
Arts, Place duManège, 6000 Charleroi (071/30.15.97). (E.W.)
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Architectuur 
-------------------------------------------------------------------- --
VICTOR HORTA. Niet omdat Europalia eindelijk heeft 
ingezien dat er heel wat sleet zit op haar gebruikelijke 
formule, maar gewoonweg omdat politieke strubbelingen 
het Turkije-project voor een jaartje hebben uitgesteld, be
sloot Europalia dan maar een keertje het werk van België’s 
beroemdste architect Victor Horta in het daglicht te zetten. 
Dit gebeurt uiteraard in het vóór Europalia vertrouwde Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel, dat door de bouwmeester 
zelf in de loop van de jaren ’20 werd opgetrokken. In 
verschillende opzichten is het resultaat een beetje een half
slachtig compromis geworden. Zo vormde de Horta-ten- 
toonstelling de aanleiding tot het herstel van de oorspronke
lijke toestand van de monumentale beeldenzaal, die in de 
vroege jaren ’70 met behulp van een modulair blokken- en 
buizensysteem ingrijpend was verbouwd. De bezoeker die 
de oude toestand nooit heeft gekend of deze nog nauwelijks 
voor de geest kon halen, wordt ongetwijfeld geïmponeerd 
door de klassiek geïnspireerde monumentaliteit die het late 
werk van Horta kenmerkt. De vraag rijst echter wat de 
organisatoren van de tentoonstelling met deze reconstructie 
bedoelden gezien de restauratie eigenlijk beperkt bleef tot 
deze indrukwekkende ruimte, die op de eerste plaats een 
representatieve functie had. De tentoonstellingszalen, die 
aan een dringende opknapbeurt toe zijn, werden vrijwel 
onaangeroerd gelaten en alleen al in die zin is de tentoonstel
ling een gemiste kans. Horta’s bouwwerk wordt in het 
parcours van de tentoonstelling vooral met oude foto’s 
geëvoceerd en het valt te betreuren dat weinig werd onderno
men om het gebouw zelf tentoon te stellen of om het op z’n 
minst op een meer doortastende wijze bij de expositie te 
betrekken. Het resultaat is zowat te beschouwen als een 
combinatie van een typische, oubollige, op het grote publiek 
mikkende Europalia-tentoonstelling die veel geld heeft ge
spendeerd aan een tweetal tot in het kleinste detail uitge
werkte maquettes enerzijds, en een meer autoreflexieve 
tentoonstelling van de hand van het architectenduo Paul 
Robbrecht en Hilde Daem anderzijds. Robbrecht & Daem, 
die op dit terrein nochtans ruimschoots hun sporen hebben 
verdiend en het PSK reeds eerder voor “I Fiaminghi a 
Roma” architecturaal ondersteunden, hebben hun talent nu 
niet ten volle kunnen ontplooien. Hoogtepunt van de expo
sitie is ongetwijfeld de onderlinge juxtapositie van enkele 
plannen van woonhuizen van Horta en de wijze waarop ze 
worden geconfronteerd met de door beeldend kunstenaar 
Philip Van Isacker gerangschikte brokstukken van het in de 
jaren ’60 neergehaalde Volkshuis. Bovendien wordt Horta's 
organische vormgeving beantwoord door foto’s uit Karl 
Blossfeldts “Urformen der Kunst”, die zowel temidden de 
Horta-tentoonstelling als in de antichambres van het PSK 
terug te vinden zijn. Nog tot 5 januari. Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.84.66).

RENE GREISCH. De Luikse ingenieür-architect Greisch, 
“die de dubbele term van zijn diploma alle eer aandoet” 
(Geert Bekaert) geniet vooral bekendheid als ontwerper van 
gracieuze bruggen over de Maas en het Albertkanaal. Hun 
structurele elegantie wordt gekoppeld aan een spaarzaam 
gebruik van materiaal en een indrukwekkende landschappe
lijke impact. Daarnaast is Greisch gedurende lange tijd actief 
als adviseur en medewerker van gerenommeerde architecten 
(V andenhove, Albert, enzovoort). Zo werkte hij ook mee aan 
de beruchte sculptuur-woning, die in 1967 door de architect 
Jacques Gillet en de beeldhouwer Felix Roulin werd ge
bouwd en die met haar organische grilligheid het visionaire 
werk van Frederick Kiesler oproept. Van 22 november tot 
12 januari in deSingel, Desguinlei 25,2018 Antwerpen (03/ 
248.38.00).

FREDERICK KIESLER. Het werk van Kiesler zelf is na 
Milaan en Parijs nu te zien in Rotterdam. Deze in Wenen 
geboren artistieke duizendpoot werd in de orthodoxe archi-

Bureau d’études Greisch

Brug van Wandre

tectuur- en kunstgeschiedenis vaak over het hoofd gezien, 
wellicht omdat hij precies de grens tussen beeldhouwkunst 
en architectuur als onderwerp van zijn oeuvre naar voren 
schoof. Het vroege werk van Kiesler vertoont een duidelijke 
verwantschap met de toenmalige constructivistische en neo- 
plastische ruimtelijke experimenten. In 1923 experimen
teerde hij met mechanische en filmische middelen op 
scenografisch vlak en in 1925 ontwierp hij binnen de context 
van De Stijl een zwevende “City in Space”. In diezelfde 
periode tekende hij een ovaalvormig “Endless Theatre ” met 
een spiraal vormige scène. In 1926 week Kiesler uit naar de 
Verenigde Staten, driejaar later bouwde hij er in New York 
de Film Guild Cinema, het enige gebouw van Kiesler dat 
samen met het Sanctuarium van het Boek in Jerusalem in 
1965 effectief werd gebouwd. Kieslers eigenzinnige en 
visionaire kwaliteiten resulteerden in 1949 in een 
antifunctionalistisch manifest. Reeds eerder had de kunste
naar ook toenadering gezocht tot het surrealisme, waarvan 
hij de organische vormentaal en magische associaties over
nam. Zijn meest spectaculaire realisaties op dit vlak tijdens 
en na WO II waren de tentoonstellingsinrichtingen in de 
galerie van Peggy Guggenheim te New York en het ontwerp 
van het zogenaamde “Endless House ”, dat als reactie op de 
rabiate functionalistische gefixeerdheid op een klinische 
hygiëne, als een soort ei-vormige primitieve grot werd ge
concipieerd. Tot 15 januari 1997 bij Witte de With. Witte de 
Withstraat 50, 3012 Rotterdam (010/411.01.44).

FRANSE ARCHITECTUUR. Terwijl Tschumi en andere 
dinosauriërs als De Portzamparc of Nouvel het beeld van de 
Franse hedendaagse architectuur nog in grote mate bepalen, 
dient zich ook reeds een nieuwe generatie architecten aan. In 
het kader van “Europa in dialoog ”, een nieuwe reeks ten
toonstellingen gewijd aan de hedendaagse architectuur van 
één, welbepaald Europees land, schenkt het Nai als eerste 
aandacht aan een viertal, totaal verschillende protagonisten 
van de nieuwe generatie Franse architecten: Odile Decq & 
Benoît Cornette, die vooral de relatie tussen binnen en buiten 
en de perceptie van ruimte en tijd aan de orde stellen; 
Françoise-Helène Jourda & Gilles Perraudin die met lichte 
materialen architectuur als een ecologische machine trach
ten naar voren te schuiven; Dominique Perrault, die interna
tionale bekendheid verwierf met zijn Bibliothèque National 
de France; en Francis Soller die vooral experimenteert met 
grootschalige transparante objecten, zoals in het afgeketste 
Grand Projet van Mitterand voor een internationaal congres
centrum aan de voet van de Eiffeltoren. Verder worden in het 
Nai ook de inzendingen voor “Europan 4” tentoongesteld, 
de tweejaarlijkse internationale architectuurprijs vraag voor 
architecten jonger dan veertig jaar. Het thema van deze editie 
was het bouwen 'van de stad op de stad, of de transformatie 

van stedelijke gebieden. Beide tentoonstellingen zijn nog te 
bezichtigen tot en met 24 november in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00).

MARTINE DE MAESENEER. Soms wordt wel eens 
beweerd dat de hedendaagse Vlaamse architectuur zich los 
van de grote internationale stromingen ontwikkelt en erin 
slaagt om zich ook zonder theoretische reflectie te ont
plooien. Zo hebben fenomenen als deconstructie nauwelijks 
navolging in Vlaanderen gekregen. Alvast één uitzondering 
hierop is het werk van Martine De Maeseneer, die de 
modernistische voorkeur voor modulaire, geometrische een
heden koppelt aan een door Derrida geïnspireerde ontleding 
van de taal, waarmee architectuur en ruimte onvermijdelijk 
worden beschreven, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De 
onder het grote glazen dak van de galerie Encore Bruxelles 
tentoongestelde installatie ‘Tdealility 3 Lost” omvat een 
drietal volumes die de cijfers 1 (one), 2 (two) en 4 (four) 
voorstellen en refereren aan de voorzetsels ‘on’, ‘to’ en ‘for’. 
Tot 25 december in Encore Bruxelles, Barthélémylaan 20, 
1000 Brussel (02/512.12.02).

KONING BOUDEWIJNMONUMENT. Eind september 
werd door de vzw Monument Koning Boudewijn het ont
werp van Jo Crepain geselecteerd voor de constructie op de 
Antwerpse Linkeroever van een door privégelden gefinan
cierd monument ter ere van onze vorst. Het geselecteerd 
ontwerp is samen met de inzendingen van Georges Baines, 
Driessen-Meersman-Thomaes, Lootens-Poponcini en bOb 
Van Reeth in het Antwerpse provinciehuis te bezichtigen. 
Crépains ontwerp bestaat uit een park van 99 witte Japanse 
kerselaars dat een door een muur afgescheiden esplanade 
omvat. Op deze muur zullen teksten en foto’ s van de koning 
prijken, die ook met een standbeeld zal worden gerepresen
teerd. (S.J.)

Fotografie _______________ _______________________________
COULOMMIER/BROODTHAERS. “Statues de Bruxel
les” is een intrigerend boekje dat in 1987 werd uitgebracht 
door de Editions des Amis du Musée d’ Ixelles. Dertig jaar na 
datum biedt het een neerslag van het project dat (toen nog 
dichter) Marcel Broodthaers (1924-1976) en fotograaf Julien 
Coulommier (1922), éminence grise van de Belgische ‘sub
jectieve fotografie’, in 1967 samen ondernamen. Zelden 
evidente foto ’ s van Brusselse standbeelden worden er verge
zeld van een aantal teksten van Broodthaers. Momenteel 
worden in Leuven de originele prints die Julien Coulommier 
voor “Statuesde Bruxelles” realiseerde, tentoongesteld. Jan 
Baetens omschrijft dit merkwaardige samenwerkingsproject 
als ‘anachronistisch’ : de eigenzinnige esthetica ervan kwam 
aan het eind van de jaren ’50 noch speels, noch ingenieus, 
noch humoristisch over, eigenlijk kunnen we vandaag pas de 
dubbele bodems en het unheimliche ervan smaken. Verge
wis u daarvan tot 30 november in Galerie Blix, Diestse- 
straat 82, 3000 Leuven. Zijdelings kadert deze tentoonstel
ling eveneens in het “Lichaam/Lichamelijkheid”-project 
van het Instituut voor Culturele Studies, het Cultureel cen
trum en de Kunstbank, die zich voornemen om voortaan elke 
novembermaand in het teken van de fotografie te plaatsen.

BELGISCHE FOTOGRAFEN 1839-1905. Zowat twintig 
jaar is eraan gewerkt om de ruim 6.200 Belgische professio
nele en amateurfotografen die tussen 1839 - het officiële 
“ontstaan” van de fotografie - en 1905 - het 75-jarige bestaan 
van de Staat België - in kaart te brengen. Het resultaat van het 
onderzoek door Steven F. Joseph en Tristan Schwilden is 
samengebracht in een stevig wetenschappelijk naslagwerk, 
met een biografie van vroege Belgische fotografen, een 
repertorium geïllustreerd met historische documenten en een 
fotoboek met in kristalraster gedrukte reproducties van 80 
originele 19de-eeuwse foto’s. Het overzicht reikt van de

Willem 
de Kooning
De late schilderijen 1981 -1987 
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Lof der zeevaart
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Van Dongen
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En verder:
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Martin Smith Keramiek 1976 -1996
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Karel van Mander en het Haarlems maniërisme
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fotografie
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Paul Thek A Station of the Cross 
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VanAbbeMUSEUM

ij september t/m 24 november

Brabant 200
De Muze als Motor
Jonge kunstenaars uit de regio, 
met werk van:
Tom Claassen, Tamar de Kempjolanda 
Kooijmans, Kiki Larners, MarcNagtzaam, 

Wouter van Riessen, Pim-Martijn Sanders, 
Mieke van Schaijk, Mariëlle Soons, 

Koen Vermeule en Ronald Versloot

Recente aanwinsten

Opening zondag 15 september 15 - 17 uur 

toegang gratis

lijdelijk adres Vonderweg 1 Eindhoven (t.o. PSV-stadion) 
tel. 040.275 52 75, fax 040.246 0680
dinsdag t/m zondag 11-17 uur,
iedere zondag om 15 uur gratis rondleiding

vroege daguerréotypieën uit het midden van de vorige eeuw 
tot het zweverige pictorialisme zowat vijftig jaar later. Een 
ruime tentoonstelling die de benedenverdieping van het 
Antwerpse fotomuseum inneemt, wil de verschillende facet
ten van het métier van de 19de-eeuwse fotograaf belichten.
"Pioniers in Beeld”: van 19 december tot 2 februari in het 

Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47,2000 Antwerpen 
(03/216.22.11). Van 29 november tot 2 februari is er ook de 
derde aflevering van de “Documentaire Foto-Opdrachten 
Vlaanderen " te zien. Na de muterende landschappen en de 
vrijetijdsbesteding in het Antwerpse, gadegeslagen door 
Lucas Jodogne en Freya Maes, volgde Jeróme de Perlinghi 
dit keer ‘de mens in zijn arbeidsmilieu gesitueerd binnen de 
provincie Antwerpen’. Het bijhorende boek bevat een essay 
van Mare Holthof.

Laszló Moholy-Nagy

Die Treppe, ±1928
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VARIÉTÉS. Was een van de tijdschriften die in Brussel 
werden uitgegeven door Paul-Gustave Van Hecke. Naast de 
kunsttijdschriften “Sélection” en “Le Centaure”, wilde het 
maandblad “Variétés” veeleer l’esprit contemporaine vat
ten. Er werd geschreven over maatschappelijke thema’s en 
ruime aandacht ging naar literatuur, theater, film, beeldende 
kunst en fotografie. Op fotografiegebied profileerde 
“Variétés” zich als een heus verdediger van de toenmalige 
Nieuwe Fotografie. Hoewel het tijdschrift slechts een twee
tal jaar in de running bleef - van 1928 tot 1930 - werd op een 
indrukwekkende lijst modernistische fotografen beroep ge
daan, zoals Germaine Krull, Man Ray, Berenice Abbott, 
André Kertész, Eli Lotar, Moholy-Nagy, Maurice Tabard, 
Florence Henri, Cami en Sasha Stone. Marc Vausort van het 
fotomuseum in Charleroi koos een zestigtal foto’s uit het 
bijzonder rijke fonds van “Variétés”, dat normaal opgesla
gen ligt in het Gentse Archief én Museum van de Socialis
tische Arbeidersbeweging. Van 23 november tot 9 februari 
in het Musée de la Photographie, avenue Paul Pastur 11, 
6032 Charleroi (071/43.58,10).

RINEKE DIJKSTRA. Zo perfect als kleurenfoto’s maar 
kunnen zijn. En dóódsimpel, lijkt het wel. Haal drie bakvis
sen uit een discotheek, club Buzz in Liverpool bijvoorbeeld, 
zet ze voor een heldere, neutrale achtergrond, laat de camera 
van onderuit naderen, zorg voor mild flitslicht dat zo goed als 
geen plekje onberoerd laat en wacht. Drie recente foto’s van 
Rineke Dijkstra, drie portretten waar je (andermaal) niet 
zomaar omheen kan. Dit keer in driekwart, afgesneden iets 
boven kniehoogte. Alle drie dragen ze zwart. Eentje weet 
alvast heel goed waarom, het voert je blik zonder veel 
omhaal naar haar middelpunt, haar navel in een bleek streepje 
bloot. De handen zijn het eerste wat opvalt bij nummer twee, 
ze lijken groot en onwennig tegen het zwart van haar jurkje 
dat op een paar plaatsen licht doorlaat. Kort voor ze naar 
Buzz afzakte, heeft ze nog even met de kat gespeeld, haar 
handen dragen krabspoortjes. Het derde meisje staat op de 
foto die, als ze samen getoond worden, in het midden zou 
moeten hangen. Zij lijkt het hele portretgebeuren nog het 
minst van al te vertrouwen. Haar hoofd houdt ze licht 
voorovergebogen en uit haar opgestoken haar, dat ze nu toch 
al een tijdje terug een kleurbeurt gaf, zijn twee scherpe 
pieken losgeraakt. Een stapje meer opzij en ze had een 
gemene vikingsnor. Ze rookt, maar nog niet zo lang en 
eigenlijk is zij de enige die niet echt zwart draagt, maar 
zwartgroene schotse ruiten. Van nog andere meisjes (en een 
paartje en één vrouw) in de club maakte Rineke Dijkstra in 
samenwerking met Gerald van der Kaap een video, quasi 
volgens hetzelfde uitgepuurde, statische procédé van haar 
foto ’ s. Maar er wordt bewogen af en toe en er zit muziek bij, 
een amalgaam van house en techno, dat de beelden stuurt. 
Voorts in deze knappe tentoonstelling: twee van de ma
gistrale strandportretten in Dubrovnik, twee foto’s van een 
vader en zijn dochter in Kroatië, twee foto’s van ‘Tia’, één
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vlak na haar bevalling én één drie maand later en drié foto’s 
van kinderen in Ghana (zie pok de Unicef-postzegels van 
70 cent). Tot 26 november bij Galerie Paul Andriesse, 
Prinsengracht 116, 1015 EA Amsterdam (020/623.62.37).

Rineke Dijkstra

Buzz (Club), Liverpool, Engeland, 1995 
(courtesy Galerie Paul Andriesse)

CANDIDA HÖFER/MEHMET ÜNAL. “Der Bliek ist die 
Neige des Menschen” is een citaat van Walter Benjamin en 
de titel van een tentoonstelling in het Rotterdamse Goethe- 
Institut. Daarin stelt Candida Höfer, één van de buitenbeen
tjes binnen het idioom dat men onderwijl met de Becherschule 
pleegt te verbinden, onverwacht werk voor. Haar continu 
lopende dia-installatie “Türken in Deutschland, Türken in 
der Türkei” wijst op de minimale verschillen die er bestaan 
tussen ‘kleine zelfstandigen’ in Turkije en in Duitsland. De 
in Mainz levende fotograaf van Turkse komaf, Mehmet 
Ünal, brengt daarnaast een keuze uit zijn zwart-wit-serie 
“DreijiigJahre Türkische Gastarbeiter in Deutschland”. Of 
het Benjamin-citaat met dit alles werkelijk iets vandoen 
heeft, blijft vooralsnog onduidelijk. Van 25 november tot 
13 januari in het Goethe-Institut, ‘s-Gravendijkwal 50-52, 
3014 ED Rotterdam (010/436.54.11).

Willem Diepraam

Josif Brodski, Amsterdam, 1982

WILLEM DIEPRAAM. Zonder hem zou de fotocollectie 
van het Amsterdamse Stedelijk een stuk minder indrukwek
kend zijn. Niet enkel als verzamelaar van historisch rele
vante prachtbeelden verdient Willem Diepraam (1944) zijn 
sporen, hij maakt er ook zelf. En bewij st bij regelmaat dat een 
gedegen bewustzijn van de foto’s die ‘er al zijn’, een gun
stige invloed kan uitoefenen op de foto’s die je ‘er nog aan 
toevoegt’. Diepraam studeerde in de jaren ’60 sociologie, in 
de jaren ’70 al maakte hij furore met geladen, dramatische 
reportages in “Vrij Nederland”. “Niet langer gelukkig met



de dwingende en ideologische wijze waarop hij lange tijd 
zijn publiek geïnformeerd had, liet Diepraam politiek meer 
en meer plaats maken voor persoonlijke en esthetische 
motieven in fotoprojecten die hij zelf initieerde.” Willem 
Diepraam is een van de eerste fotografen die zich tussen twee 
stoelen voelt zitten - journalistiek/kunst. Wat alvast pleit 
voor hem is zijn consequentie: “mede omdat hij vond dat zijn 
foto’s geen maatschappelijk belang meer dienden, besloot 
hij (eind de jaren ’80) niet meer in het openbaar over zijn 
eigen werk te praten”. Een besluit dat voorwaar navolging 
verdient. “Willem Diepraam: fotografie 1950-1995”, de 
eerste overzichtstentoonstelling van deze Nederlandse foto
graaf, loopt van 16 november tot 31 december in het Neder
lands Foto Instituut, Witte de Withstraat 63, 3012 BN Rot
terdam (010/213.20.11). (E.E.)

Beeld/Scherm

CLOSE ENCOUNTERS. De Canadese kunstenaar Stan 
Douglas toont in Museum Haus Lange und Haus Esters in 
Krefeld naast het oudere “Der Sandmann” uit 1994 een 
nieuw project. “Nu’tka” is een dubbele film- en/of video
projectie over de eerste ontmoeting tussen Indiaanse inboor
lingen en Europeanen op de westkust van Vancouver in de 
tweede helft van de 18de eeuw. Beelden van bewegende 
landschappen worden gecombineerd met twee verhalen, 
verteld vanuit twee verschillende gezichtspunten. Het eerste 
is dat van een Engelse matroos die voor zombie speelt, het 
tweede de door hem geplaagde commandant van een Spaans 
fort. Zo ontstaat een dicht visueel en akoestisch weefsel 
(“there are a few moments of synchronization and legibility, 
but the rest remains sublime,” voorspelt Douglas) waarin de 
angst voor de ontmoeting met de ‘ander’ centraal staat. 
Douglas refereert daarbij naar een hoogtepunt van de 
imperialistische expansiedrift van Europa over de wereld, 
cultureel gepaard gaand met een waanzinnige opbloei van 
Gothic novels rond 1800, zoals “Frankenstein” van Mary 
Shelley. Bij zijn aankomst in 1774 op het eiland Noutka 
Sound, nabij Vancouver, kreeg ontdekkingsreiziger James 
Cook van opperhoofd Maquinna als antwoord op de vraag 
waar hij aangeland was: “Nu ’tka ” Indiaans voor “Ga weg ”. 
Met een foute locatienaam tot gevolg als eerste voorbeeld in 
een lange rij aanslepende misvattingen op intercultureel 
niveau. Deze videoinstallaties zijn van 17 november tot 
19 januari te zien in Museum Haus Lange und Haus Esters, 
Wilhelmshofallee 91 en 97 in Krefeld (0215/77.00.44) en 
Zeno X Gallery toont van 8 november tot 8 december een 
30-tal foto’s die de basis vormen van het visueel onderzoek 
voor dit project. Noteren we tevens Douglas’ deelname aan 
de tentoonstelling “De Rode Poort” in de gerenoveerde 
opslagruimten van het Museum voor Hedendaagse Kunst in 
Gent.

VERTOV KWADRAAT. In het Museum voor Fotografie 
in Antwerpen loopt van 22 tot 24 november het festival 
Kino-eye2 gewijd aan cybercultuur in het fin-de-millenium. 
De digitale media van de late 20ste eeuw zorgen voor een 
hervorming van de menselijke ervaring, even radicaal als in 
de tijd van Dziga Vertov, aldus de initiatiefnemers De 
Andere Film/Centrum voor Beeldcultuur in samenwerking 
met het Internationaal Filmfestival Vlaanderen. Ze nemen na 
3jaar eindelijk terug de draad op van het medialuik van 
Antwerpen 93 en presenteren een CD-rom galerij, video
programma en videotheek, internet-terminals - met onder 
meer een “Andere Sinema”-sïtë - en vooral een serie lezin
gen. Aanwezig zullen zijn de ride film-specialist Erkki 
Huhtamo, Richard Wright, ontwerper van “Heliocentrum”, 
een computeranimatie rond Lodewijk XIV, CD-rom auteur 
Jim Gasperini, internet-consultant Michel Bauwens, special 
effects-fHosoof Scott Bukatman en vooral Mark Dery, de 
auteur van “Escape Velocity: Cyberculture at the End of the. 
Century”. Dat boek verschijnt bijuitgeverij Hadewychinhet 
Nederlands onder de (zogenaamd commerciëlere) titel : “Het

Digitale Lichaam Dery is één van de weinige Amerikanen 
die een gedetailleerde kennis van de escape velocity van de 
cybercultuur paart aan een in die kringen zeldzame dosis 
inertialÂrag, gezond verstand. Hij is dus de ideale gids om 
ook dit land op kruissnelheid de cybercultuur in te loodsen. 
Inlichtingen: De Andere Film, Rotterdamstraat 82, 2060 
Antwerpen. (03/234.16.40). http://www.gva.be/filmfestival.

Stan Douglas

View of Mount Adair from Resolution Cove, 1996 
(courtesy Zeno X Gallery)

EVERY BODY DIGITAL. Precies 2 jaar geleden over
rompelde “On Line” van Lieve Laporte van de Gentse 
Galerie Foncke de goegemeente van de Belgische galeries 
met een kunstbeurs die niet als kunstbeurs bedoeld was. In 
een centraal gelegen leegstaand winkelcentrum, de Bourdon 
Arcade, nodigde “On Line " een keure Europese galeries uit 
die hier zelden vertoond werk aan de man brachten. Nu wordt 
eenzelfde formule digitaal ingevuld onder een titel die won
derwel de lading dekt. Als locatie fungeert de als waardevol 
te erkennen, in onbruik geraakte Cinema Capitole (1932) van 
architect Geo Henderick, waarvan de traphal ondertussen 
gerenoveerd wordt. “On Line Media” groepeert bereidwil- 
lige Gentse vrijwilligers uit onder meer de Rijksuniversiteit, 
de stadsdiensten en de academie om een gebundelde presen
tatie van een artistiek gebruik van nieuwe media te realise
ren. Van 5 tot 23 december kan men ouderwets lijfelijk 
terecht in Cinema Capitole, Graaf van Vlaanderenplein 5, 
9000 Gent (09/234.13.17) en van 12tot 16 december zijn de 
galeristen van de deelnemende kunstenaars met meer mate
riaal ter plaatse. Via het scherm raakt u er ook: http:// 
www.online-gent.be.
Meer traditioneel kunstgericht is de multi-media- 
tentoonstelling “Everybody’stalking, visiesvanhedendaagse 
kunstenaars op communicatie” in het Gemeentemuseum 
Helmond met fotografie, video, interactieve installaties, 
CD-roms en kunstenaarssites op het Internet. Nog tot 12 
januari op het Kasteelplein, 5701 Helmond (0492/54.74.75) 
http://plaza.iaehv.nl/gmh.
De makkelijkste manier om uw digitale lichaamsachterstand 
in te halen is even “Crash” van David Cronenberg gaan 
kijken (overigens gebaseerd op een boek van J.G. Ballard uit 
1973). Cronenberg is de chroniqueur bij uitstek van de 
technologisering van het 20ste-eeuwse lichaam. Het Leuvense 
Stuc toont van 3 tot 13 december zijn visie op de horror van 
vandaag en morgen in 6 vroege films: “Crimes of the Fut
ure”, “Stereo”, “Shivers”, “Rabid”, “The Brood” en 
“Scanners ”. Op 26 en 29 november zijn er ook “Poison " en 
“Safe” van Todd Haynes te zien waarin dat lichaam zwalpt

Fotografie kort

■ Institut Néerlandais, rue de Lille 121, 75007 Paris (1/ 
53.59.12.40): Erik van Straaten: tôt 30 november; Ed van der 
Elsken: tot 8 december.
■ Maison Européenne de la Photographie, rue François 
Miron 82, 75004 Paris (1/44.78.75.01): “25/34 photo
graphes: Fin de siècle”-, Lee Friedlander/Jim Dine; twintig 
jaar Pierre et Gilles en “La Route” een tentoonstelling 
samengesteld door Régis Debray: van 20 november tot 26 ja
nuari.
H Centre National de la Photographie, Rue Berryer 11, 
75008 Paris (1/53.76.12.32): “Carnets Africains" van Peter 
Beard, tevens nieuwe Photo Poche: tot 20 januari.
■ Goethe-Institut, avenue d’Iéna, 75116 Paris (1/ 
44.43.92.30): “Nouvelles Objectivités. Entre document et 
abstraction ”: tôt 20 december.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln 
(0221/221.23.34): “Mit KUnstlem leben” van Benjamin 
Katz: tôt 17 november.
■ Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 
50667 Köln (0221/221.23.34): “Die Kamera als Zeuge”, 
Lewis W.Hine: tot 24 november.
■ Kölnischer Kunstverein, CacilienstraBe 33,50667 Köln 
(0221/21.70.21): “Was man übrigens sehr selten sieht, sind 
Schwarzweififotos von Erdbeeren ” van Jörg Sasse: tot 22 de
cember.
• Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
Grabbeplatz 4,40213 Düsseldorf (0211/32.70.23): “Bilder 
von draüfien” van Joachim Brohm en Volker Heinze: tot 
1 december.
■ Westfalischer Kunstverein, Domplatz 10,48143 Münster 
(0251/461.57): Simone Nieweg en Bernhard Fuchs: van 
30 november tot 19 januari.
■ Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 
Hannover (0511/168.38.75): Gisèle Freund: tot 24 novem
ber, Friedrich Seidenstücker (Verzameling Ann en Jürgen 
Wilde): tot 25 mei ’97; “Zuspiel” van Thomas Ruff en 
Georg Winter: van 3 december tot 16 februari.
■ Kunstruimte Berlin, SophienstraBe 18, 10178 Berlin- 
Mitte (030/283.52.41): “The Blind Spot” van Lidwien van 
de Ven: tot 16 november.
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich (01/ 
251.67.65): Hans Baumgartner: tot 12 januari.
■ Frith Street Gallery, Frith Street 59-60, London WlV 
5TA (0171/494.1550): John Riddy: tot 21 december.
• Victoria and Albert Museum, South Kensington; London 
SW72RL (0171/938.8500): “American Photography 1890- 
1965” uit de collectie van het Moma, New York: van 
14 november tot 16 januari.
■ Barbican Art Gallery, Level 8 Barbican, Centre London 
EC2Y 8DS (0171/638.41.41): “A fetish for beauty” van 
Erwin Blumenfeld: tot 15 december.

tussen geneeskunde en seksualiteit. Rond, maar niet over, 
AIDS. Heel veel lichamelijke aanwezigheid levert ten
slotte de vertoning performance video’s van Michael 
Curran, Paul McCarthy & Mike Kelley, Vito Acconci, 
Chris Burden en Stelarc op 10 december, gevolgd door 
een bespreking van het boek “Het20ste-eeuwse lichaam ” 
van Arjen Mulder met Michel Bauwens en Alexander 
Baervoets op 5 december. In het Stuc, V an Evenstraat 2D, 
3000 Leuven (016/23.67.73). (M.H.)

Publicaties

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER. Geen me
dium blij ft zoveel hype oogsten als het computergestuurde. 
Veronachtzaamd probleem blijft echter de software. Net
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als schilderen op zich best een leuke techniek is, ben je 
nergens zonder boeiende schilderijen. Wie heeft zich dezer 
dagen nog niet vergeeuwd aan kunst op CD-rom? Al te vaak 
blijven deze producten immers doorslagjes van catalogi op 
papier. Het beweegt, piept, belt en... is interactief, maar dat 
is dan ook veelal het enige verschil.
“Residence: color" van Dominique Gonzalez-Foerster ver
trekt vanuit de idee een catalogus samen te stellen van de 
kamers die ze van 1988 tot 1995 in diverse tentoonstellings
ruimten gerealiseerd heeft. Een spaarzaam samenspel van 
huiselijke ingrediënten als meubels, enkele bibelots, een 
accrochage van prenten en dergelijke. Om deze ruimtelijke 
composities een aannemelijk, bepalend aura te verlenen, 
dompelt ze deze in een (soms onmerkbaar) dominante kleur. 
Haar werk onderscheidt zich manifest van andere op het 
eerste gezicht vergelijkbare installaties, van Guillaume Bijl 
bijvoorbeeld. Gonzalez-Foersters kamers zijn non-descriptief, 
geen kopie van spektakel, wel uitnodigingen tot intieme 
vertellingen die mentale aanvulling vanwege de bezoeker 
vereisen. De vorig jaar gerealiseerde CD-rom "Residence: 
color" verzamelt 56 zulke kamers, elk vanuit verschillende 
hoeken gefotografeerd. Het kunnen publieke ruimtes zijn, 
appartementen, kleurkamers of meer biografisch geënte set
tings. Abstractie gemaakt van een neutrale inkomhal en een 
geheime kamer, ademen de overige kamers een fantasmatisch 
karakter. Het is als een opeenvolging van scènes in een 
wassenbeeldenmuseum, maar dan zónder de personages en 
veel stemmiger. De geheime kamer betreedt men enkel 
onrechtstreeks via de index en blijkt een ‘heuse’ virtuele 
ruimte, waarvan de wanden behangen zijn met prenten. Deze 
prenten verschaffen, via de muis, toegang tot de betreffende 
kamers. Na een geconcentreerde dooltocht via het beeld
scherm richt men gegarandeerd een verweesde blik op de 
eigen ‘cocon’. Vermelden we nog dat deze publicatie zeer 
gebruiksvriendelijk is, een heerlijk vertragend ritme oplegt, 
absoluut gespeend blijft van beperkende commentaren en 
terloops markante details blijft aanreiken; kortom: een parel
tje in zijn soort. In afwachting van een ruimtelijke presentatie 
van Dominique Gonzalez-Foerster in het Krefeldse Haus 
Lange eind 1997,kanmennogtot7 december “Unechambre 
en ville” bezoeken in Galerie Mot & Van den Boogaard, 
Dansaertstraat 46,1000Brussel(02/514.10.10). “Residence: 
color ” is ook te bekomen via Robert Prime, Warren Street 60- 
61, WIP 5PA London (0171/916.63.66). (E,W.)

TOWARDS A THEORY OF THE IMAGE, De titel van 
deze bundel, die is voortgekomen uit een door de Maastrichtse 
Jan van Eyck Akademie georganiseerd symposium, sugge
reert dat er één omvattende Theorie van Het Beeld mogelijk 
is: de weg is misschien nog lang, maar het doel is principieel 
niet onbereikbaar. De bestudering van de diverse bijdragen 
noopt echter tot de conclusie dat er nooit één grand unified 
theory van het beeld zal komen. Verschillende theorieën 
over verschillende beeldvormen lijkt het hoogst haalbare. 
Dat wil echter niet zeggen dat het symposium en deze

Dominique Gonzalez-Foerster

Residence: color, 1995

publicatie daarmee overbodig geacht moeten worden. De 
confrontatie van de soms sterk uiteenlopende methodieken 
van de diverse auteurs is zeer prikkelend - met name de 
rechtstreekse confrontatie in de discussies die de twee dagen 
van het symposium afsloten.
In de eerste tekst beperkt Richard Wollheim zich in tegen
stelling tot de meeste andere auteurs tot de traditionele 
beeldende kunst, met name de schilderkunst. Wollheim 
onderzoekt met pronkend tentoongespreid scepticisme de 
claims van de semiotiek met betrekking tot de beeldende 
kunst, die hij voor het gemak maar reduceert tot de bewering 
dat beelden analoog aan de taal functioneren. Dat bijvoor
beeld Charles Peirce, Roland Barthes en Umberto Eco com- 
plexere modellen hebben voorgesteld, deert Wollheim niet. 
Hoe dan ook, hij beargumenteert overtuigend dat schilde
rijen niet - zoals zinnen - opgedeeld kunnen worden in 
kleinste eenheden die volgens syntactische regels worden 
gecombineerd. Dubieus is echter zijn apodictische stelling 
dat de betekenis van een schilderij niet voortkomt uit de 
structurele kenmerken ervan. Volgens Wollheim komt de 
betekenis van een kunstwerk voort uit het vermogen van de 
kijker om ‘iets te zien in iets anders’ (bijvoorbeeld een figuur 
in een vlek), en zijn kennis van de intentie van de maker. Het 
is de angelsaksische common sense-aanpak die we van 
Gombrich kennen, maar die nogal wat vragen oproept. Zo 
schrijft Wollheim dat belangstelling voor de intenties van de 
maker van een kunstwerk een universeel menselijk ver
schijnsel is, maar het betreft hier een vrij recente ontwikke
ling die samenhangt met het ontstaan van het moderne 
individu. In de middeleeuwen was de intentie van de maker 
van een altaarstuk simpelweg irrelevant.
De tekst van Martine Joly is geheel andersoortig: zij onder

werpt film- en tv-beelden aan een semiotische analyse. Joly 
stelt dat overal waar van betekenis sprake is een werkterrein 
voor de semiotiek ligt. Het belangrijkste aspect van Joly’s 
bijdrage is haar these dat er in de wereld van de media een 
verschuiving plaatsvindt van ‘geloof naar ‘geloofwaardig
heid’, van de fictie van speelfilms (met de bijbehorende 
supension of disbelief) naar reality-tv. De bijdrage van Régis' 
Debray met zijn kritiek op Guy Debords “La société de 
spectacle” is hier een interessante aanvulling op. Debords 
opvattingen over de in de spektakelmaatschappij heersende 
vervreemding waarvan ‘de massa’ zich zou moeten bevrij
den om weer ‘echte’ sociale relaties aan te kunnen gaan, 
worden door Debray als veel te eenzijdig en totaliserend 
verworpen. Debray constateert juist dat passief spektakel het 
steeds meer aflegt tegen interactie: “The index wins out over 
the symbol, event over the ritual, the improvised over the 
deferred; everywhere presence nibbles away at represen
tation.” De afsluitende discussie van de eerste dag wordt 
vooral tussen Wollheim en Joly gevoerd. Laatstgenoemde 
tracht Wollheim ervan te overtuigen dat de semiotiek niet uit 
het gelijkstellen van alle cultuurverschijnselen aan taal be
staat, en dat met het Peirciaanse trio index, icoon en teken een 
meer gedifferentieerde aanpak mogelijk is. Dat Umberto 
Eco op zijn beurt de Peirciaanse indeling aan een kritisch 
onderzoek heeft onderworpen en heeft aangetoond dat 
’iconiciteit’ geen eenduidig definieerbaar en volgens be
paalde regels analyseerbaar fenomeen is, laat zij voor het 
gemak maar buiten beschouwing.
De tweede dag van het symposium staat in het teken van 
bredere cultuurhistorische en -kritische betogen. Heinz 
Paetzold slalomt in zijn lezing langs diverse filosofen, waar
bij de relatie tussen kunst en het mythische zijn leidraad is - 
die helaas soms zoekraakt. Beginnend bij Cassirer en diens 
theorie dat beelden hun kracht aan de mythe ontlenen terwijl 
zij er tegelijkertijd afstand van nemen, komt Paetzold uit bij 
Gianni Vattimo. Volgens Vattimo ondermijnen de media 
met hun beeldenvloed onze zin voor eeuwige waarheden, 
voor continuïteit en vastheid. Als Paetzold besluit met zijn 
eigen ideeën over de artistic conception als voorbeeld voor 
de ‘postmetafysische’ benadering van beelden die Vattimo 
voorstaat, blijft de lezer achter met de vraag hoe dit post
metafysische zich verhoudt tot het mythische van Cassirer. 
Aan een enigszins concrete behandeling van beelden is 
Paetzold met dit alles niet toegekomen, hoewel zijn notie van 
de artistic conception (kort gezegd: de positie die de kunste
naar inneemt ten opzichte van het verleden en van de eigen
tijdse culturele context) daartoe wel een aanzet geeft.
Scott Lash houdt in zijn bijdrage een indrukwekkend maar 
niet onproblematisch (want nogal utopisch) pleidooi voor 
een semiotics of sociality in plaats van de semiotics of 
difference. We bevinden ons inmiddels in een sociologisch 
discours, hetgeen betekent dat de ‘lezers’ het verband met 
beelden of met kunst voor een groot deel zelf leggen. Lash 
ageert tegen het differentie-denken in de filosofie (het sub
ject tegenover de ander) dat volgens hem voortkomt uit het
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in de moderne samenlevingen heersende ‘productionisme’. 
Ditproductionisme zou moeten worden vervangen door een 
reception aesthetics of the open body. Luisteren in plaats van 
kwebbelen. Zoals gezegd, welke consequenties dit voor de 
omgang met beelden zou moeten hebben, mag u zelf uitma
ken. Wellicht biedt de hallucinante lezing van Dick Hebridge 
hier een glimp van: aan de hand van vaak nauwelijks samen
hangende beelden, metaforen en autobiografische ontboeze
mingen maakt Hebridge een achtbaanrit door de heden
daagse cultuur. Hij spreekt daarbij uit wat alle deelnemers 
uiteindelijk moeten hebben beseft: er ïs geen Theorie van Het 
Beeld. Niettemin blijft het de vraag of men zich zo ongeremd 
in de beeldenstroom moet werpen als Hebridge en op een 
dusdanig idiosyncratische manier met beelden moet om
gaan. Over deze kwestie wordt in de discussie na afloop dan 
ook van gedachten gewisseld. Paetzold merkt in de loop van 
deze discussie tevens op dat men een duidelijk onderscheid 
moet maken tussen beeldende kunst en de beelden van de 
massamedia. Het is jammer dat hij metWollheimdeenigeis 
die zich op het eerste heeft gericht (en dat alleen Wollheim 
daarbij enigszins concreet te werk ging). Men komt in deze 
bundel dan ook meer te weten over de dominante media
cultuur dan over dat marginale maar niet oninteressante 
verschijnsel, genaamd beeldende kunst. Daarover moet nog 
maar eens een volgend symposium worden opgezet. John 
Thompson (ed.): “Towards a theory of the image”, Jan van 
Eyck Akademie, Maastricht, 1996. (S.L.)

100 X FOTO. De discussie over fotografie en beeldende 
kunst is een perpetuum mobile dat vermoedelijk tot in lengte 
van dagen in beweging zal blijven. Er zijn speciale musea en 
tentoonstellingsruimtes voor fotografie, maar anderzijds 
draait de foto ook mee in de ‘gewone’ kunstwereld. Adriaan 
Monshouwer, de onlangs opgestapte directeur van het Ne
derlands Foto Instituut, was van mening dat zijn instelling 
alleen recht van bestaan had als er aandacht werd besteed aan 
alle vormen van fotografie, en zeker niet in de eerste plaats 
aan de foto als Kunst. Aan ‘kunstfotografie’ deden de musea 
immers ook al. Het Amsterdamse Stedelijk Museum heeft nu 
zijn fotocollectie in kaart gebracht met de tentoonstelling 
“100 xfoto” en de gelijknamige publicatie. Honderd foto’s 
die een representatief beeld worden verondersteld te geven 
van de collectie van in totaal ca. 4.000 werken, in het 
boekwerk aangevuld met een lijst van alle in de collectie 
vertegenwoordigde fotografen met het aantal foto’s dat van 
hen is verworven. Dit initiatief geeft - zonder dat het de opzet 
was - de curieuze status van de fotografie in een museum 
voor moderne kunst weer. Als eerste Europese museum op 
dit gebied begon het Stedelijk Museum eindjaren ’50 een 
fotocollectie aan te leggen: in 1958 werd hiertoe de beslis
sing genomen, een j aar later vond de eerste collectiepresentatie 
plaats. De eerste werken die in de verzameling terechtkwa
men waren 3 foto’s van Laszló Moholy-Nagy, die door 
Sandberg en Cas Oorthuys werden geschonken. Verder 
richtte men zich de eerste jaren vooral op Nederlandse 

fotografen. Tegenwoordig worden foto’s als ouderwetse 
kunstwerken bewaard in de vorm van liefst gesigneerde 
vintage prints. In de beginjaren van de fotocollectie van het 
Stedelijk werd daar nog niet aan gehecht: foto’s waren 
reproduceerbare beelden, geen unieke, kostbare objecten. 
Walter Benjamins hoop dat de technische reproduceerbaar
heid de aura van het unieke kunstwerk zou ondermijnen, 
werd echter al spoedig bedrogen. Ook het Stedelijk ontdekte 
de waarde van vroege afdrukken. Het grote voorbeeld van de 
fotoafdeling in het Stedelijk was natuurlijk die van het 
Museum of Modem Art in New York, die reeds in 1940 was 
opgericht. In het Stedelijk viel de fotografie de eerste jaren 
onder de verantwoordelijkheid van de bibliothecaris, die zelf 
een verwoed hobbyfotograaf was. Pas later kwam er een 
conservator fotografie. Hripsimé Visser, die deze functie 
sinds 1990 vervult, maakte de keuze van 100 foto’s en leidt 
deze in. Het minste wat gezegd kan worden, is dat het 
parcours langs deze werken afwisselend is. Beginnend bij 
het esthetische, op het veroveren van het predicaat ‘kunst’ 
uitzijnde werk van Alfred Stieglitz (een opname van een 
Parijs karrepaard) via onder meer het in al zijn 
raadselachtigheid minutieus vastgelegde oude Parijs van 
Eugène Atget, een straatbeeld van Moholy-Nagy, Man Ray ’ s 
“Kiki au masque nègre” en een armoedig gezin van Diane 
Arbus komt men uit bij hedendaags werk van Cindy Sherman, 
Andreas Gursky en Nobuyoshi Araki. Visser heeft haar 
keuze gestructureerd met een indeling in niet altijd even 
heldere rubrieken als “Schoonheid en waarheid”, “Foto
grafie in en rond het Bauhaus”, “Modernisme” en “Docu
mentaire posities”. Eén globale indeling dringt zich echter 
sterker op: die tussen kunst- en non-kunstfotografie. Er is een 
wereld van verschil tussen enerzijds Robert Capa’s be
roemde foto van een getroffen soldaat in de Spaanse Burger
oorlog of de foto’s uit de Tweede Wereldoorlog van Ad 
Windig en Cas Oorthuys en anderzijds de werken van Man 
Ray, Moholy-Nagy en Sherman. Willem Sandberg loste het 
probleem bij de eerste presentatie van de collectie in 1959 
met een mooie cirkelredenering op: “Natuurlijk kan een foto 
kunst zijn, mits zij... door een kunstenaar gemaakt is.” Daar 
schieten we niet veel mee op, want hoe maken we uit wie een 
kunstenaar is? Sandberg bedoelde vermoedelijk dat elke 
werkelijk geslaagde foto per definitie door een kunstenaar is 
gemaakt, maar is Robert Capa een kunstenaar, of Cas 
Oorthuys? Het kan zijn dat een ook met andere media 
werkende kunstenaar van de fotografie gebruik maakt (Bruce 
Nauman of Richard Long bijvoorbeeld) - dan is de zaak 
simpel en zijn diens foto’s dus ook kunst. Dergelijke werken 
(Visser noemt foto’ s van kunstenaars als Dibbets en Fulton) 
zijn bij deze publicatie buiten beschouwing gelaten, omdat 
zij in het Stedelijk Museum door de afdeling schilder- en 
beeldhouwkunst worden beheerd “in het kader van de ont
wikkeling van de moderne kunst”. Dit is volstrekt arbitrair 
als men bedenkt dat wel foto’s van Moholy-Nagy en Man 
Ray zijn opgenomen, die evenzeer in dit perspectief beschre
ven zouden moeten worden. Voor Cindy Sherman geldt dat 

eveneens - zij werkt dan wel uitsluitend met fotografie, maar 
ze benadrukt minstens evenzeer als de buiten beschouwing 
gelaten kunstenaars van de jaren ’60 en ’70 dat zij geen 
fotografe is, maar een kunstenares die van fotografie gebruik 
maakt. Dit roept de vraag bp of een museum voor moderne 
kunst zich niet op kunst in de vorm van fotografie (Moholy- 
Nagy, Man Ray, Gursky, Sherman...) zou moeten concentre
ren. De meer journalistieke producten van bijvoorbeeld 
Weegee, Koen Wessing en Emmy Andriesse, hoe geslaagd 
zij ook zijn, hebben toch een merkwaardige status temidden 
van dergelijke werken. Maar aangezien het óók tot de rol van 
de fotografie in een museum als het Stedelijk behoort om 
temidden van alle complexe, zelfreferentiële en non- 
mimetische 20ste-eeuwse kunst iets van de echte wereld te 
laten zien, maakt een dergelijk pleidooi vermoedelijk geen 
kans. In dit opzicht dient de fotografie immers om het slechte 
geweten te sussen: kijk, we zijn helemaal niet zo wereld
vreemd, elitair en overintellectueel als wel wordt gezegd. 
“100 X foto ”, Uitgeverij THOTH-Stedelijk Museum, 
Bussum/Amsterdam, 1996. (S.L.)

WALKER EVANS. A BIOGRAPHY. “He is such a great 
raconteur," dacht uitgever Hilton Kramer een paar jaar vóór 
de dood van de Amerikaanse fotograaf in 1975,hij zou zeker 
een fascinerend verslag van zijn eigen leven kunnen bren
gen. Evans wilde best even met die gedachte spelen en begon 
alvast maandenlang de memoires van enkele van zijn tijdge
noten te lezen. “They’re all Hes,” was na afloop het verdict 
dat Walker Evans hierover aan Kramer te kennen gaf. En hij 
voegde eraan toe: “I would write Hes too”. Exit de autobio
grafie van Walker Evans. In plaats daarvan stelde hij Kramer 
voor om een boek uit te geven met een selectie uit zijn 
verzameling postkaarten, “the honest, small-town, tum-of- 
the-century American postcard”...
Pas onlangs verscheen de eerste zogeheten “full biography” 
van Walker Evans. Auteur is de Amerikaanse fotohistorica 
Belinda Rathbone en zij doorploegde vijfjaar lang niet enkel 
de massa brieven, boeken en publicaties over en van de 
fotograaf, maar interviewde ook meer dan honderd van 
Evans’ vrienden en collega's, zijn twee ex-vrouwen en heel 
wat van zijn min of meer platonische vrienden en vriendin
nen. “To illuminate his singular vision and the complex 
personality he so carefully withheld from his photographs,” 
zegt Rathbone zelf. Mooi is dat. Als bedoeling. In de praktijk 
- de lectuur van dit boek - levert het naast de nodige, erg 
hartverwarmende en/of verhelderende anekdotes (zoals de 
hoger aangehaalde afwijzing tot het schrijven van zijn auto
biografie) ook talloze ergerlijke vertragingsmanoeuvres op 
en zelfs banale tot moraliserende off-voices. Rathbone zit 
ongetwijfeld op een goudmijn aan koel materiaal, pittige 
kanttekeningen, sympathieke kattebelletjes en essentiële 
gegevens over Walker Evans, alleen is het bindmiddel waar
mee ze die tracht samen te houden nogal vaak van het 
stroperige soort. Belinda Rathbone is ongetwijfeld een gede
gen onderzoekster - dat bewijst ook de accurate bibliografie
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en de werkbare index - maar ze schrijft niet echt bevlogen. 
Met regelmaat wordt het lezen gestokt door copieuze uit
wijdingen en pathetische formuleringen, door "purple prose 
and overwritten passages”, zoals Evans ooit zelf de melige 
teksten omschreef van een van zijn tijdgenoten. Slechts 
enkele frasen om aan te geven wat een toekomstig lezer van 
deze biografie te wachten staat: “Evans embarked on the 
umpromising road to making his living as a photographer”, 
of deze: “In die midst of the Christmas dinner festivities and 
the joyfull babble of the reunited family, his eyes filled with 
tears” of de slotzin: “The spirit of Walker Evans could still 
be felt in these things, but the inimitable art of their selection 
died with the man”. Slik, dus. Wie de vermoeiende stijl erbij 
neemt en laat verdampen, houdt met deze biografie niettemin 
een bruikbaar beeld over van de kunstenaar Walker Evans 
(1903-1975) en van de eigenzinnige, unieke lijnen die hij in 
de fotogeschiedenis uitzette. Van zijn anti-reportage-gela- 
den foto-essays, zijn gereserveerde aanpak, zijn schijnbaar 
onbenullige motieven, de bittere nasmaak van zijn beelden, 
zijn diepgeworteld besef dat de camera liegt.
Nog vóór het eind van deze eeuw zou er een Walker Evans- 
studiecentrum operatief worden in het Metropolitan Mu
seum of Art, New York, dat Evans’ hele nalatenschap 
beheert. Tot deze schat aan negatieven, geschriften en docu
menten verder toegankelijk wordt gemaakt, raken we alvast 
een eind op weg met deze biografie. Al zou het mooi geweest 
zijn, hadden we Walker Evans’ autobiografische leugens 
ernaast kunnen zetten. “Walker Evans. A biography” van 
Belinda Rathbone is een uitgave van Thames and Hudson, 
London, 1995. (E.E.)

SIGMAR POLKE. PHOTOWORKS. Ja, er is nog (foto
grafisch) leven in Duitsland naast de Bechers en hun nazaten. 
Neem nu Sigmar Polke. Een tegenpool van kaliber. Tegen
over de rigoureuze systematiek en het technisch meester
schap van de Düsseldorfse school, gooit Polke alle trossen 
los. Onderwerpen worden niet gezocht, ze komen voorbij. In 
uiteenlopende gradaties van toevalligheid. Fototechniek en 
doka-geplogenheden zijn niet enkel te verwaarlozen, het is 
een vrolijk spuitende bron van creativiteit. Tijdens de op
name: de camera bewegen, de film terugdraaien en nog eens 
afdrukken, over- en onderbelichten,... In de donkere kamer: 
fixeer en ontwikkelaar door elkaar gooien, ‘vergeten’ om 
foto’s te fixeren, te groot fotopapier samenplooien en in het 
ontwikkelbad proppen,... Een nachtmerrie voor alle plichts- 
bewuste, métierlievende fotografen. Fotografie is chemie en 
chemie vereist controle. Denken zij. Polke wil die chemische 
processen juist verstoren, van het rechte pad afhelpen, ze 
bevrijden. Een camera ziet sowieso nooit wat jij ziet, wat zou 
je je dus druk maken om dat drogbeeld zo goed mogelijk te 
bewaren... Laat staan, te reproduceren. Sigmar Polkes foto’s 
zijn eenmalig, zo goed als nooit voor herhaling vatbaar. 
Maria Morris Hambourg: “Voor hem is het negatief een 
matrijs vol mogelijkheden, erg vergelijkbaar met wat een 
script is voor een acteur”. Het zou me benieuwen wat Polke 
- met zijn aangeboren nonchalance en onachtzame, quasi 
gecultiveerde gebrek aan ‘kennis van zaken’ - zou kunnen 
aanrichten in cyberspace. Het boek “Sigmar Polke 
Photoworks. When Pictures Vanish” hoort bij een tentoon
stelling die nog tot eind dit jaar in Washington te zien is. Het 
is een prima uitgave van Scalo Verlag, Zürich, 1996. (E.E.)

NAN GOLDIN. I’LL BE YOUR MIRROR. FASHION. 
Het is - haast vanzelfsprekend - een uitgave van Scalo. 
“Books & Looks”, noemen ze zichzelf, en dan mocht een 
(cult)figuur als Nan Goldin natuurlijk niet in het fonds 
ontbreken. Het werd meteen een 492 pagina’s tellende mo
nografie die wordt voorgesteld als de definitieve en meest 
volledige verzameling van Goldins werk tot nu en die voor 
de titel teruggrijpt naar een song van Nico. “I’ll be your 
mirror.” Spiegel van wat? De antwoorden lopen uiteen. 
Alnaargelang de betrokkenheid of het empathische vermo
gen van wie op deze vraag wil ingaan. Spiegel van een 
generatie. “Abused in many ways, bruised far deeper than
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Houses and Billboards in Atlanta, 1936

surface wounds reveal, and confused by the volume and 
intensity of the noisy void of contemporary culture”. Bij
voorbeeld. Anderen (zoals Peter Schjeldahl) gaan nog verder 
en bestempelen het ruime voorbije decennium simpelweg 
als The Goldin Age. Of nog: de bedompte spiegel die flarden 
van het allerintiemste reflecteert, lust, passie, liefde, dood. 
Extended familiefotografie. The Family of Nan. Dit boek 
bevat naast een rake selectie uit de hoe dan ook indrukwek
kende beeldenstroom van Nan Goldin, een ruim aantal 
teksten, meestal van vrienden of geestesgenoten zoals David 
Wojnarowicz, Darryl Pinckney, Cookie Mueller, James 
Fenton, Joachim Sartorius. De meeste ervan lijken echter te 
nauw bij de ‘familie’ betrokken om ook een gedegen kriti
sche analyse van dit ‘fascinerende’ oeuvre aan te durven. 
Komt nog wel. Tot 5 januari loopt de aan het boek gekop
pelde tentoonstelling “Nan Goldin: I’ll be your mirror ” nog 
in het Whitney Museum of American Art, nadien verhuist ze 
naar het Kunstmuseum in Wolfsburg en deze zomer is ze in 
het Stedelijk Museum te Amsterdam te zien.
Dat Nan Goldins (fotografische en andere) demarches in
middels in nogal wat regionen van onze visuele cultuur zijn 
doorgedrongen (en er niet zelden ook door zijn ‘bedwon
gen’), laat zich onder meer aanzien in nog een nagelnieuw 
fotoboek. “FASHION Photography of the Nineties” is een 
mild scabreus plaatjesalbum, samengesteld door Camilla 
Nickerson van “ Vogue ” en kunstcriticus Neville Wakefield 
( “Harper’s Bazaar”, “Artforum”, “Parkett”). Er valt zelfs 
geen streepje duidende tekst te bespeuren. Met slechts enkele 
adempauzes wordt ons een heuse iconografie van de mode- 
fotografie van de Nineties op het netvlies geramd. Een 
broeierige mix van klamme ‘alledaagsheid’, hysterische 
glamour, vulgaire elegantie en af en toe rauwe schoonheid. 
Bettina Rheims of Bruce Weber horen er niet meer lijfelijk 
bij, enkel nog in de onverholen (soms vettige) knipogen van 
enkele bedreven ontleners en/of plunderaars van hun werk 
(Craig McDean, David Armstrong, Mario Sorrenti, Jeff 
Burton). Voorts naast meestal erg goed gekozen materiaal 
van Goldin, Tillmans, Araki, ook nogal wat merkwaardige 
Fremdkörper in dit boek: de “Girlfriends” van de Ameri
kaanse kunstenaar Richard Prince bijvoorbeeld, beelden uit 
de reeks “The most beautiful girl in the world”, die Charles 
Ray in ’93 in het kunsttijdschrift “Parkett" publiceerde of 
het werk van twee hard boiled-documentaire fotografen: 
Bruce Davidson en Mary Ellen Mark. Ais om - nog maar 
eens - te benadrukken dat lles kân in mode (vandaag?). Met 
als (voorlopig) ‘verschrikkelijkste’ pièce de résistance, de 
gedigitaliseerde wezens van Inez van Lamsweerde & Vinoodh 
Matadin. De allerlaatste foto van dit boek, “Untitled #299” 
van Çindy Sherman, vormt hoe dan ook een geniale sluit
steen. Relativerend tot op het bot en tegelijk geruststellend:

Nieuwe publicaties 

■ “Aestesia and the economy of the senses”, onder redactie 
van Helen Grace, University of Sydney, Nepean, 1996.
■ “Chris Burden, beyond the limits”, tent, cat., Cantz 
Verlag, Ostfildern-Ruit, 1996.
• Hubert Damisch, “Skyline, la ville Narcisse”, Editions 
du Seuil, Paris, 1996.
■ RobertFrank, “ThankYou”,Scalo Verlag,Zürich, 1996. 
• Johan Van Geluwe, “Het kabinet van de conservator”, 
Neuer Folkwang-Verlag, Hagen, 1996.
■ Jenny Holzer, "Writing, Schriften”, onder redactie van 
Noemi Smolik, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1996.
■ Jo Anna Isaak, “Feminism and contemporary arts, the 
revolutionary power of women’s laughter”, Routledge, 
London, 1996.
• On Kawara, “Whole andparts, 1964-1995”, 3 delen, Les 
Presses du Réel, Dijon, 1996.
■ Sherrie Levine, “La retraite de Monsieur Bougran, after 
Joris-Karl Huysmans”, tent, cat, Musée d’Art Moderne et 
Contemporain, Genève, 1996.
• André Malraux, “1m politique, la culture: discours, 
articles, entretiens, (1925-1975)”, Editions Gallimard, Paris, 
1996.
■ “New”, o.l. v. Jeffrey Deitch, Cantz Verlag, Ostfildern- 
Ruit, 1996.
■ “De pijn van Prometheus”, onder redactie van Remieg 
Aerts en Klaas van Berkel, Historische Uitgeverij, Gronin- 
gen, 1996.
■ “Performance arid cultural politics ”, onder redactie van 
Elin Diamond, Routledge, London, 1996.
■ “PourunmuséeFrançaisd’artmodeme, uneenquêtede 
L’Art Vivant en 1925", onder redactie van Jean-Paul Morel, 
Réunion des Musées Nationaux, Parijs, 1996.
■ Diego Rivera, “Ecrits sur l’art”, Editions Ides et Calen
des, Neuchâtel, 1996.
• “Michel Seuphor, un siècle de liberté, entretiens avec 
Alexandre Grenier”, Editions Hazan, Paris, 1996.
■ David Sylvester, “Entretiens avec Francis Bacon”, 
Editions d’Art Albert Skira, Genève, 1996.
■ Harald Szeemann, “Ecrire les expositions ”, ingeleid 
door Michel Baudson, La Lettre volée, Brussel, 1996.
■ Serge Tisseron, “Le Mystère de la Chambre Claire. 
Photographie et inconscient”, Les Belles Lettres, 
Archimbaud, Paris, 1996. • 

er zijn nog fotobeelden die niet stuk kunnen. “FASHION 
Photography in the Nineties” verscheen bij Scalo Verlag, 
Zürich, 1996, maar dat vermoedde u wellicht al. Als dit géén 
cult-boek wordt, komt dat waarschijnlijk omdat u het niet 
gekocht heeft. (E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Erik Eelbode, Mare Holthof, Steven Jacobs,
Sven Lütticken

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

Art and Architecturebookshop
Maarstraat 22 - B 2000 Antwerpen
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 03/232.94.16
open woensdag-donderdag-vrijdag 14-18 u30 • zaterdag 11-18u30

Imschoot, uitgevers
EIBEIS,,'.

Roger Va,

as

28 foto’s, abstrakt en representatief, van Belgische en Amerikaanse zonsondergangen, 

TL-lichten, vuurtorens en lantaarns. Genaaid, editie van 1000 exemplaren, 900 bf. 

Gesigneerde editie van 30 exemplaren, 3000 bf.

Imschoot, uitgevers. Burggravenlaan 20, B-9000 Gent, België 

Telefoon 32(0)9 222 55 08. Fax 32(0)9 222 55 07. g
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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 wordt. 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 
tentoonstellingsruimten dienen 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 énkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke <D056/4t).18.92 - m-vr9-12u 13u30-16u
Lydie Nesvadba - fotografie [7/12 tot 2/1 ]
Paul D’Haese - fotografie [6/12 tot 8/1]

■Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst ®053/71.06.46 - do-za 14-18u
“Vanuit het alledaagse” - Johan De Wit, Frédéric Gaillard, Tina Haase, Werner
Réitérer [tot 15/12]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst ©053/77.22.97- vr 15-18u za-zo 14-18u 
“Rood” - Marc Angeli, Basil Beattie, Ingrid Castelein, Luc Claus, Jeanine 
Cohen... [9/11 tot 15/12]
■ Galerie S 65
Tragel 7- 9300Aalst ^053/70.02.17 - wo-za 13u30-18u30
“Art Cologne 96” [10 tot 17/11]
PhilSims/'Bleu-Bourne: degrees in seperation" - Rudolf De Crignis - schilderijen 
[tot 23/11]
David Nash - sculpturen, tekeningen [30/11 tot 1/2]
■ Galerÿ C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst &053/78.86.80 -do-za 14-18u zo 10u30-13u30
Stefan Annerel [24/11 tot 22/12]
■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst @ 053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Heidi Voet [9/11 tot 21/12]

Antwerpen

■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22 - 2000Antwerpen ©03/232.55.80 - di-za 10-17u
“Camille Huysmans, 1871-1968” [14/12 tot 1/3]
•Bernarduscentrum

Lombardenvest23 - 2000Antwerpen ©03/202.42.95 - ma-vr9-12u 13-16u
lefke Molenstra - grafiek [tot 29/11]
Annemie Melis - schilderijen [9/12 tot 17/1]
■ Dagmar De Pooler Gallery
Lambermontstraat26 - 2000Antwerpen ©03/248.82.27 - do-za 14-18u
David Suis [8/11 tot 10/12]
E deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen <£>03/244.19.20 - di-za 14-18u
Bureau d’Etudes Greisch [22/11 tot 12/1]
•Elzenveld

St.-Jorispoortstmat 27bis - 2000Antwerpen @03/223.56.10 - do-zo 9-19u
Maurice Gartner, Huguette Janssens, Erik Mangelschots, Frieda van Dun [9/11 
tot 8/12]
Jozef Kets [22/11 tot 22/12]
Edward Leibovitz [13/12 tot 19/1]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen @03/232.08.82 - di-za 10-16u45
“Het object als bemiddelaar, een crosscultureel onderzoek naar de verbinding 
met de andere wereld” [tot 15/3]

■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen @03/231.90.56 - wo-za 14-18u
Maurizio Colantuoni, Oliviero Rainaldi, ManfreDu Schu, Berend Strik (8/11 tot 4/1] 
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen @03/248.72.95 - wo-za 14-18u
Viviane Klagsbrun, Sven‘t Jolie, Kaat van Doren, Jürgen Voordeckers - 
werken op papier [8/11 tot 4/1 ]
■ Galerie IHAM
Paardemnarkt 92 - 2000Antwerpen @03/231.50.36- ma-vr 9-18u za-za-14-18u
Charles Van Gisbergen [15/11 tot 14/12]
■ Galerie Van der Planken
Steenhouwersvest13 - 2000Antwerpen @03/233.54.58 - wo-za 13-18u za 14-18u
Hans Bruyneel - schilderijen [tot 24/11]
■ Galerjj Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen @03/237.11.27 - di-vr 10-18u za 12-18u
Bernd Lohaus [tot 30/11]
James Coleman [5/12 tot 18/1]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen @03/216.30.47- di-za 10-18u
Félicien Rops/Herfstsalon [tot 1/12]
Georges Vantongerloo (1886-1965) - retrospectieve [15/12 tot 31/3] 
■ Jordaenshuis
Reyndersstraat6 - 2000Antwerpen @03/232.84.28 - wo-za 10-16u45
Francine Moyé [2/11 tot 15/12]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen
“De buren vieren feest; geboorte, overgang en huwelijk bij Antwerpse 
bevolkingsgroepen” [tot 15/12]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen @03/238.78.09 - di-za 10-17u 
“Hetvolkten voeten uit, naturalisme in België en Europa 1875-1915” [24/11 tot 16/2] 
“Van een andere wereld, onbekende iconen en Byzantijnse kunstvoorwerpen” 
[15/12 tot 2/3]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen @03/542.49.40 - ma-za 10-17u 
“Antwerpen - Den Haag” - Anneke Mulder, Jacquem, Suzanne Boonstoppel... 
[tot 28/11]
Guy Voet - fotografie [8/11 tot 3/12]
Stephan Vercaemer - fotografie [6 tot 31/12]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen @03/238.4034 - ma-vr ll-13u 14-18u
Gerrit De Morée - linosnedes, litho’s [15 tot 28/11]
Maurice Van Opstael - schilderijen [6 tot 23/12]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen @03/238.81.66 - do-za 13-17u 
"Antwerpen kust” - Reinaart Vanhoe, Dagmar De Pooter [5/12 tot 12/1]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 -2020Antwerpen @03/827.15.34 - di-za 10-20u
Tony Cragg [tot 24/11]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen @03/238.59.60 - di-za 10-17u 
“Aanwinsten van de Vlaamse Gemeenschap 1994-1995”/”Above-below the 
surface” - Bert De Beul, Berlinde De Bruyckere, Kari Cavén...
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen @03/233.02.94 - di-za 10-16u45
“De boekillustraties ten tijde van de Moretussen" [tot 17/1]
■Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47- 2000Antwerpen @03/216.22.11 - di-za 10-17u
Irving Penn/Denise Coenen/”In opdracht” - Ronald Stoops, Dirk Lambrechts, 
Nicol’Andrea [tot 19/11]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen @03/231.22.86 - ma-vr9-16u30 
“Accenten, een visiesop grafische vormgeving” - Herman Lampaert [18/11 tot 20/12]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 - 2000Antwerpen @03/216.16.26- wo-za 14-18u 
Stan Douglas [8/11 tot 8/12]
Luc Tuymans [12/12 tot 18/1]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem @ 03/286.88.20 - di-za 10-17u
Accent [16/11 tot 19/1]
■ Kultureel Centrum Deume
De Gryspeerstraat 86 - 2100Deume @03/325.66.00- tmt-vrl4-17u za-za 14-18u
Pascale Brant, Guy Claessens - edelsmeedkunst [tot 24/11]
“Regelmatige onregelmaat” - Kris Batens, Bart Beeckmans, Pierot Biessen... 
[tot 1/12]
Els Ongenae - edelsmeedkunst [30/11 tot 2/2]
■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hopftvunderiei 160 - 2100Deume @03/360.52.52 - di-za 10-17u30 
“IgAg” [tot 24/11]
"Dozen om te niezen” [17/12 tot 23/3]

Bellegem

•Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Bellegem @056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Olivier Leloup - sculpturen, schilderijen [10/11 tot 16/12]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Di1ft
St-Amandsesteenweg 41-43 - 2880Bornem @03/889.75.63 - ma-za 12-24u za 
12-18u
Tom Indekeu - fotografie [6/11 tot 2/12]

Bredene

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 - 8450Bredene @059/33.91.91 - wo-zo 15-19u
Danny Bloes - schilderijen, tekeningen, grafiek [10 tot 24/11]

Brugge

■ C.G Biekorffoyer
Naaldenstraat4 - 8000Brugge @050/44.30.46 -ma-za 15-18u
“[<Lat. omamentum] ontmoet Paul Silance” -fotografie [9/11 tot 4/1]
■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200Brugge St.-Andries @050/31.14.05 - za-za 15-18u
Gastkunstenaar Fred Boffin krijgt bezoek van Gilbert Lens, Hilde Swinnen en

Geert Vanallemeersch [2/11 tot 22/12]

Brussel

•APPBXL
Fontainasplein 22 -1000Brussel @02/502.87.93 - enkel op afspraak
“2 windows for Brussels” - Lewis Baltz & SlavicaPerkovic [tot 12/12] 
■ Argos
Barthélémylaan 20 ■ 1000 Brussel @02/512.98.82 - di-vr U-18u za 14-18u
“James” - Dany Deprez - audio-installatie [15/11 tot 21/12]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel @02/534.66.11 - vr-za 10-18u30zo 10-13u 
“In the sky with diamonds” - Peter Newman [tot 24/11]
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat21-23 -1150Brussel @02/770.53.33 - di-za 10-17u
“De schatten van de Wittockiana” [tot 11/1]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel @02/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13-18u 
“Natures mortes” - Pierre Lahaut [tot 14/12] 
■ Cultureel Centrum Brussel
St-Nikolaasplein 5-1120 Brussel @02/262.04.33 - di-do za-za 15-18u 
‘Portugese kunst” - Luisa Nogueira, Virginia Rois, Teresa Soar ; [tot 24/11] 
Beeldintegratie [tot 31/12]
Mieke Broes, Frans Claes, Marc Decker, Tjerrie Verhellen - sculpturen [tot 31/12] 
“Hembeccaprijs ’95" - Halinka Jakubowska - sculpturen [6/12 tot 5/1]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190Brussel @02/347.1686 - ma-vr 12-19u za ll-18u
Ignace Bernolet [15/11 tot 18/12]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel @02/646.31.53 - wo-za 13-19u
“Art Cologne 96” [10 tot 17/11]
Koen Wastijn & Johan Deschuymer (22/12 tot 8/1 gesl.) [29/11 tot 18/1 ]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35a -1060Brussel @02/538.09.01 - ma-zo ll-18u
Constantine Ferreo [tot 24/11]
“Hommage Bertold Brecht” - Roger Somville [28/11 tot 5/1]
■ De Piramiden, Wereldsalon voor Uitvinding
Rogierplein 2B -1000 Brussel - ma-di 10-18u vr-zo 10-19u
“Een nieuwe uitvinding voor de kunst” - Gerrit-Jan Fukkink, Mari Reijnders [6 
tot 13/11]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel @02/538.42.20-di-za 13-18u
Jörg Czeschla, Dirk Braeckman [tot 17/11]
Lucia Radochonska [21/11 tot 22/12]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel @02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo ll-19u
“Jozef Hoffmann, uitdager van de Art Deco” [5/11 tot 1/12]
“Les traversées de Normandie et de Baudouinville" [tot 1/12]
“Art Deco architectuur in Brussel, 1920-1940” [tot 1/12]
• Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel @02/735.52.12 - di-vr 13u30-18u30
“Time & light” - Ronald Victor Kastelic - schilderijen [tot 16/11]
Mauro Staccioli - tekeningen van sculpturen [26/11 tot 15/1] 
■ Galerie Meert Ri houx
Vaartstraat 13 -1000Brussel @02/219.14.22-di-za 14u30-18u
Enrico Castellani - schilderijen [-/l 1 tot -/12]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel @02/538.08.18 - di-za 14-19u
Anya Gallaccio [7/11 tot 14/12]
■ Galerie Synthese
EmestAUardstraat24 -1000Brussel @02/514.40.55 - wo-vr 14u30-18uza ll-18u
Michel Estebe - schilderijen [23/11 tot 5/1]

DAVID SULS
8 november - 10 december

Galerie Declercq
i.s.m. Leslie Van Eyck

TWEE MEISJES OP HET STRAND...2
7 december - 26 januari

DAGMAR DÉ POOIER

G A L LE R Y

DAGMAR DE POOTER
GALLERY
Lambermontstraat 26
2000 Antwerpen België
tel/fax 32(0)3 248 82 27

open
woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 18,00 uur 
en op afspraak

Matthew Antezzo, Uz Arnold, Ignace Bernolet, Peter De Graaff, Eddy De Vos, 
Damian Hirst, Alain Miller, Jaime Pitarch, Floor van Keulen, Guido Vrolix

Leopoldlaan 50 • 8300 Knokke-Heist 1 • Tel. 050/62 59 25 • Fax. 050/62 46 97
Open: vrijdag zaterdag zondag van llu30 tot 12u30 en van 15u00 tot 19u00

Gallery De Gryse

Anne & Patrick Poirier
Fotografie-lnstallaties

29 november tot 22 december 1996 
nadien op afspraak

Open don-vrij-zat 14 tot 19 uur 
zondag van 10.30 tot 13 uur

Rameplein 22/23 8700 Tielt
tel. 051/400418 of 050/604333

PARAPLUFABRIGH PRCSCTTCCRT 19 oht. t/m IS dec. 1996
feestelijke afsluiting zo. 15 dec. 16 uur

Rachel Bacon 
Paul Casaer 
Mieke Marx 

Jeroen Offerman
Karin Peulen
Zeger Reyers

Ronald Schinkelshoek

open: do. t/m zo. van 13.00 tot 11.00 uur ® Han Oldenbarneveltstraat 63a Tliymegen Tel / fax. 029 • 36011*16 EXPO 151811
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■ Galerie Vincenz Sala
Herminstraat 9 -1050Brussel ®02/649.61.77- za 10-18u
Georg Zey [7/12 tôt 18/1]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstmat 8 -1050Brussel ®02/646.63.30 - di-za 12-18u
Peter Rogiers [tot 30/11]
Louise Bourgeois - sculpturen, tekeningen [5/12 tot -12]
•Hallepoort
Zuidlaan -1000Brussel <002/534.25.52 - di-w 10-17u
“Marionetten vertellen” [tot 9/2]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel <002/514.10.10 - do-za 12-18u30 
“Une chambre en ville” - Dominique Gonzalez-Foerster [7/11 tot 7/12] 
Albrecht Schnider [12/12 tot 18/1 ]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel <002/741.72.11 - di-w 10-17u
“De Boeddha’s van Siam, kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand” [tot 16/2]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

( 1 . Regentschapsstraat3 -1000 Brussel <002/508.32.11 - di-w 10-12u 13-17u 
“S.O.S. oude schilderijen, redding en behoud van 20 schilderijen op paneel” [tot 
8/12]
“Léon Spilliaert (1881-1946)” [tot 15/12]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236-1210Brussel <002/226.12.11 - di-do w-W ll-18u vr II- 
21u
Paul Schwer [tot 25/11]
“Art en marge, art brut” [13/12 tot 16/2]
“Jean Dubuffet, du trait à la matière” - retrospectieve [8/11 tot 16/2]
■ Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 -1000Brussel <002/508.32.11 - di-w 10-13u 14-17u
“Het bekoorlijke is mooi, Irène Hamoir, Louis Scutenaire, Magritte & Co.” [tot 
15/12]
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12 -1000Brussel <002/511.09.21 - do-w 14u30-18u
Henri Michaux - schilderijen, werken op papier [15/11 tot 21/12]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 -1000Brussel <002/507.84.66 - di-w 10-17
“Victor Horta”/Karl Blossfeldt - fotografie [tot 5/1]
■ Sint-Lukasgalerij

Paleizenstraat 70-1030Brussel <002/218.71.19 - ma-vr 9-17u za 13-17u
“Ars longa, vita brevis” - Johan Van Geluwe [15/11 tot 21/12]

(e ■ Stadhuis Brussel
Grote Markl -1000Brussel <002/511.15.85 - ma-vr 12-18u w-W 10-19u 
“Survival in Sarajevo” - Edward Serotta - fotografie [5/11 tot 15/12]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5-1000Brussel <002/512.34.25 - di-w 12-18u
“Solitair solidair” - Amouzou-Glikpa Akouete, Irinia Bratti, Jürgen Grölle,
Peter Jacquemyn... [8 tot 30/11]
• & Noirhomme
Regentschapsstraat 17-1000Brussel <002/512.50.10 - di-vr 12-18u30 w 11- 
18u30
Michel Frère - werken op papier [13/11 tot 30/1]
■ Verbindungsbiiro Nordrhein-Westfalen
Michel Angelolaan 10-1000Brussel <002/739.17.75- ma-do 13-18u vr 13-16u30
Bernard Schultze - schilderijen [tot 21/11] 
m 340
Rivierendreef340 -1090Jette <002/424.24.12 - di-w 14-19u
Bob Verschueren - installaties [8/11 tot 2/2]

Charleroi

• Palais des Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi <0071/31.44.20 - di-w 10-18u
“Bomoi Mobimba - Toute la vie; 7 Zaïrese kunstenaars uit de verzameling 
Bilinelli, Brussel” - Chéri Samba, Moke, Syms, Vuza Ntoko... [tot 22/12]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne <0071/43.58.10 
- di-w 10-18u
“Edouard Boubat, 50 ans de photographie”/’Waterline” - Arno Rafaël 
Minkkinen/"‘Chasseurs d’images” - François Tuefferd [tôt 17/11]
‘Fragments d’art” - Stefan De Jaeger/'Autour de la revue Variétés (1928-1930), 
trésors inconnus des collections de l’AMSAB” [23/11 tôt 9/2]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800Deinze <009/381.96.70 - ma wo-vr 14-17u30 
w-w 10-12u 14-17u
“Aspecten van schilderkunst en bovendien” - Agnes Maes [tot 2/12]

Deurie

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurie <009/28251.23 - wo-vrl4-17uw-W 10-12u 14-17u
Ria Pacquée, Jon Thompson [3/11 tot 8/12]

Edegem

■ Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 - 2650Edegem <003/457.78.40 - wo 14-17u vr 14-16u w-W 
10-12u30
Lieve Beuten, Brigitte Didden - textiel, juwelen [7/12 tot 29/12] -

Geel

■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12 - 9000 Gent <009/355.77.28 - do-w 14-18u
MaRf - sculpturen [2 tot 17/11]
“Entiteiten”-Mia Cremers-keramiek [24/11 tot 15/12]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/221.17.03 - di-w 9u30-17u
Marina Abramovic retrospectieve [30/11 tot 2/2]
“De Rode Poort” - David Bade, Tony Oursler, Danny De Vos, Sam Taylor- 
Wood. . .PI am you - kunstenaars tegen geweld” - Marina Abramovic, Daniël 
Dewaele, Ulrich Meister... [9/11 tot 2/2]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat5- 9000 Gent <009/225.66.76 - di-w 9u30-l 7u
"Murano-glas uit de 20ste eeuw” [tot 12/1]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint-Amandsberg <009/225.49.18 -vr-w ll-19u
John Quivron [8 tot 24/11]

Hasselt

■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <0011/21.02.66-di-w 10-17uw 14-17u
‘It has nothing to do with Jeanine” - Walter Daems, Jarg Geismar [23/11 tot 2/2]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <0011/21.13.17 - di-w 10-17uw 14-17u 
“Artificial flowers” - Eric Lamoureux, Richard Fauquet, Erich Weiss... - 
fotografie [tot 22/12]

Heist-op-den-Berg

•Zwaneberg
Bergstraat - 2220Heist-op-den-Berg <0015/25.07.70 - ma-di do-w lO-ilu 14- 
17u wo 10-12u 14-20u wl4-17u
Hubert Veldeman - fotografie [8/11 tot 3/12]
Guy Voet - fotografie [6 tot 31/12]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40 - 3550Heusden-Zolder <0011/53.33.15- di do-vr 14-20u w-W 
14-18u
Jerry Koninckx - fotografie [8/11 tot 4/12]
Hubert Veldeman - fotografie [6/12 tot 1/1]

Hoeselt

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt <0011/41.49.97 - ma-vr 9-12u 13-16u
Pierre Kempeneer - fotografie [8/11 tot 4/12]
Jetty Koninckx - fotografie [6/12 tot 1/1]

Knokke

■ Crown Gallery
Zeedijk 699 - 8300Knokke <005Q/60.38.01 - w-ma ll-13u 15-19u
Francesco Clemente, Juan Munoz, Wilhelm von Gloeden [20/9 tot 17/11]
• Galerie trick Brock
Strandstraat 11 - 8300Knokke <0050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
Accrochage [-/l 1]
Wim Delvoye [tot -/12]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50 - 8300 Knokke-Heist <0050/62.59.25 - vr-w Hu30-12u3015-19u
“2 meisjes op het strand... 1” - Rosa Carvalho, Sean Landers, Andrew
Mansfield, Teuny Tukker... [tot 17/11]
“2 meisjes op het strand.. .2” - Matthew Antezzo, Liz Arnold, Ignace Bernolet, 
Peter De Graaff... [7/12 tot 26/1]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist <0050/61.37.61 - ma-w 12-22u
Raymond Mallentjer - fotografie [9/12 tot 4/1]
Carine Steelandt - fotografie [9/11 tot 5/12]
Xavier Rombouts - fotografie [7/12 tot 2/1]
■ Mulier Mulier Gallery
Elisabethlaan 117- 8300Knokke-Heist <0050/60.73.71 - w-w 10u30-12u30
15-18u30
“Maquettes” - Tadashi Kawamata [16/11 tot 17/12]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk <0056/22.41.87 - ma wo-w 10-12u 14-19u
Geert Bauwens, Chris Verkaemer - schilderijen [tot 17/11]
Rik Delrue, Pol Pazmany - keramiek, schilderijen [8/12 tot 15/1]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14 - 8500 Kortrijk
“De kinderkamer” [16/11 tot 15/12]
■ Kultureel Centrum Oude Dekenij
St.-Maartenskerkhpf8 - 8500 Kortrijk <0056/20.02.96 - ma-vr 14-18u
Lydie Nesvadba - fotografie [9/11 tot 5/12]
Sandra Driljeux - fotografie [7/12 tot 2/1 ]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke <0056/21.48.56 - w-wo 14-18u 
‘Tensions” - Didier Ve [17/11 tot 22/12]

Leopoldsburg

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000 Leuven <0016/22.28.93 -wo-ma 10-18u 
“Prijs tekenkunst provincie Vlaams-Brabant” [tot 24/11] 
Mehmet Aydogdu - schilderijen [30/11 tot 22/12]

Liège 

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Parc de la Boverie 3 - 4000Liège <004/343.04.03 - di-w 13-18u w ll-16u30 
“Henri Le Sidaner, 1862-1939” [tôt 17/11]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1-9160 Lokeren <009/348.06.42 - di-do 14-19u vr 10-12u 14- 
18uw 10-18u
Marleen Matthys - schilderijen [tot 23/11]
■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren <009/340.50.59 - w 10-12u 14-17u
“Van academie tot stedelijk museum” [tot 24/11]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve <0010/47.48.41 - ma-vr 10-18u 
w 14-18u
“Hommage au corps en 12 fragments, attitudes et mouvements” - Félix Roulin 
[tot 1/12]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930Menen <0056/51.58.91 - ma-w 10-12u 14-18u
Erik Schelstraete - fotografie [9/11 tot 5/12]

Mariemont

■ Musée Royal de Mariemont
7140 Morlanwelz <0064/21.21.93 - di-w 10-18u
“De kleuren van de 4 seizoenen, Koreaanse kostuums en Pojagi uit de Choson 
dynastie” [tot 8/12]
“L’Embarquement pour Cythère, la femme et le marriage en Grèce” [tôt 
20/12]

Neerpelt

■ PICS Dommelhof
Toekamstlaan 5 - 3910 Neerpelt <0011/64.27.05 - ma-vr 10-12u 14-17u w 14- 
17u
“Das glühend Mannla” - Marcel Broodthaers, Andreas Jans, Liliane Vertes- 
sen... [23/11 tot 14/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57 - vr-w 14-18u
Alain Thielemans, Koenraad Dewulf - schilderijen, sierkunsten [3/11 tot 
29/12]

Oostende

• Galerie Robert & rimers

Prinsenlaan 27- 8400 Oostende <0059/51.50.76 ■ vr-w 15-19u w ll-13u
Jef Snauwaert [16/11 tôt 15/12]
■ Het Kunsthuis
Straatje-wnder-Eind - 8400 Oostende <0059/70.51.51 - vr-w 15-18u
“Fishsticks & tuinkabouters” - Pascal Bernier, Koen Wastyn & Johan
Deschuymer, Cor Dera... [tot 15/12]
Berlinde De Bruyckere [19/12 tot 27/1]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende <0059/80.53.35 - ma wo-w 10-12u 14-17u
“Ensor, Spilliaert, Permeke, Delvaux, Magritte” [tot -/12]
■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-w 10-18u
“Van Ensor tot Delvaux"/Etienne Elias - retrospectieve [tot 2/2]

Otegem 

■ Deweer Art Gallery
Tïegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-w 14-18u
Stephan BalkenholP' Werken op papier” - Georg Baselitz, Günther Brus, Enzo
Cucchi, Hyà Kabakov... [tot 8/12]

Ranst 

■ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79 - 2520Ranst <003/383.46.80 - di-w 10-17u
“Onsterfelijke stoffen, hergebruik en recyclage van kleding en textiel”/”Uit het 
interieur van Baron Caroly" [tôt 30/11]

■ Cultureel Centrum de Werft
Weift 32 - 2440 Geel <0014/57.08.66 - do 14-16uvr 16-20uw 10-12u 14-17u 
‘Tussen kunst en kitsch” [9 tot 30/11]
■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel <0014/58.27.51 - do 19-22u w-w 14-17u
“Sporen” - Michel Helsen [23/11 tot 15/12]

Gent

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg <0011/34.65.48 - ma-vr 10-12u 14-18uw 
10-12uwl4-18u
Theo Seelen [7 tot 28/11]
Anne E. Rosé - schilderijen [7 tot 28/11]
“30 jaar het beste van GAL” [5 tot 23/12]
Fobie [1 tot 23/12]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbmedersstraat29 - 3800 Sint-Truiden <0011/68.79.59 - ma-w 10-12u 
13-18u
Xavier Rombouts - fotografie [8/11 tot 4/12]
Pierre Kempeneer - fotografie [6/12 tot 1/1]

■ Cinema Capitole
Graaf van Vlaanderenplein 5 - 9000 Gent <009/234.13.17
“On Line Media” [12 tot 16/12]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <009/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Boeken eten geluid” [19/11 tot 14/12]

Leuven Stavelot

■ ABB-Galerij
Hoekgebouw DiestsestraatDiestsevest - 3000 Leuven <0016/24.37.72 - ma-vr 
9-16uwl4-17u
“Face to face” - Paul Van Lissum [tot 21/12]

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17 - 4970 Stavelot <0080/86.42.94 - vr-w 14-19u
Friedhelm Falke, Anne-Marie Kienes, Alex Zeguers [tot 1/12]
Jean-Pierre Ransonnet - schilderijen [8/12 tot 2/2]

GALERIE PAUL ANDRIESSE

19 oktober t/m 26 november
Rineke Dijkstra

30 november t/m 15 januari
Christine & Irene Hohenbüchler

PRINSENGRACHT 116 NL-1015 EA AMSTERDAM -TELEFOON 020-6236237 FACSIMILE 020-6390038

GERRIT-JAN FUKKINK en MARI REIJNDERS 
presenteren 

“een nieuwe uitvinding voor de kunst” 
Wereldsalon voor uitvinding 

: 68 :

EUREKA
6-13 november 1996

open dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur Vrijdag tot zondag van 10.00 tot 19.00 uur

De Pyramiden Rogierplein 2B 1000 Brussel
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Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever 002/267.41.56 - ma-zo 10-22u
Stephan Vercaemer - fotografie [6/11 tot 2/12]
Tom Indekeu - fotografie [4 tot 31/12]

Tielt

■ Galerij De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt 0051/40.04.18 - do-zp 15-19u zo 10u30-13u
Anne & Patrick Poirier - installatie, fotografie [29/11 tot 22/12, nadien op 
afspraak]
■ Kultureel Centrum Gildhof
St.-Michielstraat9 -8700 Telt 0051/40.29.35 - ma-vr9-12u 14-17u
Sandra Driljeux - fotografie [9/11 tot 5/12]
Carine Steelandt - fotografie [7/12 tot 2/1 ]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 / 2300 Turnhout 0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 
14-18u
"RIP" - Filip Tas - fotografie [ 1 tot 24/11]
“Dieweg/het zwembad” - Mark Leys - fotografie [6/11 tot 2/12]
"Verbroken-verbonden, een visie op het urbane landschap” - Paul D’Haese [4/ 
12 tot 6/1]

Wevelgem 

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem 0056/40.12.40 - ma-vr9-12u 14-17u 
“The smell of blues & gasoline” - Jo Voets - fotografie [9/11 tot 5/12] 
“Een andere kijk op de politie” - Erik Schelstraete - fotografie [7/12 tot 2/1 ]

Zaventem 

■ Gemeentehuis Villa Feldheim
Diegemstraat37 -1930Zaventem 002/720.02.60- di-zo 12-18u 
“Vlaamse Aquarel Dagen 1996” [1 tot 17/11]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 -1325ALAlmere 0036/537.79.77- di-zo 12-17u
Bruggelings - landschapsarchitectuur [12/10 tot 17/11]
Anne & Patrick Poirier [tot 24/11]

Amersfoort 

■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 0033/463.30.34 - di-zo 10-17u zol3-17u 
“De glazen kamer, over kunstenaars en hun plaats” [tot 1/12]

Amsterdam 

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 0020/523.18.22 - ma-vrl0-17uza-zo ll-17u
“Waaiers en kant, een Amsterdamse collectie” [tot 12/1]
“Peter de Grote en Holland” [17/12 tot 13/4]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016 NNAmsterdam 0020/422.04.71 - di-zo ll-17u
“The unbelievable truth” - Job Koelewijn, A.P. Komen & Karen Murphy,
Fanni Niemi-Junkola... [tot 8/12]
“Mothership connection" - Gillion Grantsaan, Chris Ofili, Black Audio Film
Collective. [14/12 tot 9/2]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 0020/625.56.51 - di-zo 12-17u
Mona Hatoum, Werner Feiersinger, Keiko Sato, Craig Bell [1/11 tot 5/1]
• De Veemvloer
VanDieznenstraat410 -1013 CR Amsterdam 0020/638.68.94 - do-zo 13-17u 
“Uw gastheer (M/V)” - Erik Fens, Regula M. Müller, Anna Best, Hans Muller... 
“Nervous, tense, tired?” - Jeroen Theunissen [tot 17/11] ,
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 0020/622.71.93 - di-za 13-18u 
“Start, werk van pas afgestudeerden” - Daniel Verkerk, Alexandra Rouppe van 
da- Voort, Aardige Jongens, Maartje Kaper [tot 16/11]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam 0020/638.82.11 - do-zo 13-18u
Piet van de Kar-sculpturen [tot 22/11] .
Gerand Prent - schilderijen [28/11 tot 11/1]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 0020/623.62.37- ma-vr 10-12u30 
14-18u30 zit 14-18u
Rineke Dijkstra - fotografie, video [tot 26/11]
Christine en Irene Hohenbüchler [30/11 tot 15/1]
• Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Michel Scholten, Joost Gerritsen, Marjoca de Greef/Achterruimte: Sarianna
Brueker, Ursula Metzler [10/11 tot 7/12]
■ Museum Willet-Holthuysen
Herengracht605 -1017Amsterdam 0O2O/523.1&22-ma-vr lO17uza-zo ll-17u 
“De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965” [11/11 tot 2/3] 
•Rijksmuseum

StaÂouderskade 42 -1071ZDAmsterdam 0020/673.21.21 - ma-zo 10-17u 
“Jan Steen, schilder en verteller” [tot 12/1]
“Aanwinsten tekeningen, prenten en foto’s 1993-1996" [2/11 tot 2/2]
“Machtsvertoon: status, geld en invloed uitgedrukt in kostuum en textiel” [tot 2/3]
“Duits steengoed” [23/11 tot 9/3]
B Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Frank Van den Broeck - tekeningen, aquarellen, pastels [tot 23/11] 
“Liaisons II” - groepstentoonstelling [26/11 tot 29/12]

■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam 0020/573.29.11 - di-zo ll-19u
“100 foto’s uit de collectie” [tot 17/11]
Gemeenteaankopen 1996 [tot 24/11]
“Toegepaste kunst en fotografie in Amsterdam 1996” [tot 8/12]
David Powell - installatie/Dick Wiarda [16/11 tot -/12]
Imi Knoebel - schilderijen, sculpturen [16/11 tot 12/1]
Piet Zwart - fotografie [21/12 tot -/2]
Surinaamse kunst [14/12 tot -/2]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7-1071 CXAmsterdam 0020/570.52.00 - ma-zo 10-17u
“Beelden in kleur 1840-1910” - Camille Claudel, Arnold Böcklin, Auguste
Rodin, Paul Gauguin... [tot 17/11]
“Willem Witsen: in Londen en Amsterdam” - schilderijen, tekeningen, etsen [-/ 
12 tot-/3]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u
“4 weken de Spiegelaere" - fotografie [4 tot 29/11]
“Kunst in de krant, 75 jaarde Volkskrant” [29/11 tot 29/12]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 -. wo-zo 12-18u 
“De transformatie van de bakker, deel 2” - Sebastiaan Boas, Machiel Kunst [2 
tot 24/11]
“Art savers” - Jean Boumans [16/11 tot 15/12]
“De transformatie van de bakker, deel 3” - Laura Slakhorst, Katja van Stiphout 
[30/11 tot 15/12]
“Notebooks” - Johan Creten, Jan van de Pavert... [15 tot 22/12]

Apeldoorn 

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 0055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u 
“3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” - Attwell & Affoutit, Jaap 
Kroneman, Anya Janssen [tot 24/11] 
“Grafiek 1969-1994” - Cees Andriessen [tot 5/1]

Arnhem 

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 0026/351.24.31 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Kinderen zien kinderen” [tot 17/11]
“3de Biënnale Gelderland *96; het grote verlangen” - Marten Hendriks,
Rosemin Hendriks, Batia Süter, Enk Buijs... [tot 24/11]
Ri-Jeanne Cuppens [9/11 tot 5/1]
"Actie-reactie, ontdekkingsreizen van 12 kunstenaars en vormgevers bij
Koninklijke Tichelaar Makkum” [24/11 tot 2/2]
“Johan Hendrik van Zweden 1896-1975” - sculpturen [8/12 tot 9/2]
“Carel Willink 1900-1983” [30/11 tot 16/2]
■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 -6811 CV Arnhem 0026/442.69.00 -di-za 10-17uzo 11- 
17u
“Quirijn Maurits VerHuell (1787-1860)” [tot 24/11]

Assen 

■ Drents Museum
Brink 1 ■ Assen 00592/31.27.41 - di-zo ll-17u
“Jan Eisenloeffel (1876-1957)” - sierkunsten [tot 12/1]
■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen 00592/34.07.41 - ma-vr 9- 
16u30
“De maat der dingen, examenwerk tekenen” [tot 14/11]
“Uit de kleren” - schilderijen, objecten, fotografie [17/11 tot 19/12]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6-6571 CS Berg en Dal 0024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“”Geest(en)Kracht, Vodun uit West-Afrika" [tot 31/12]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 0072/589.89.27 -di-zo 13-17u 
“50 jaar figuratief expressionisme in Nederland” [tot -/I ]

Boxmeer 

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer 00485/57.22.91 - do-za ll-17uzo 14-17u 
“10 jaar, een overzicht" - Han Klinkhamer, Jean-Marie Biwer, Joop Vugs, Jan 
Vosters, Thomas Ankum... [tot 17/11]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811 GH Breda 0076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Brabant 200jaar, de muze als motor, beeldende kunst van 1945 tot 1990” [tot 
24/11]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 0076/514.19.28 - vr 13-17u, 20-22u za-zo 
13-17u
“A cumulus, een veranderende en toenemende tentoonstelling in 5 stadia” [22/ 
11 tot 12/1]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslztcm 41-2517HVDen Haag 0070/338.11.11 - di-za 9-21uzo-ma 
9-18u
“Van Ouburg en Akkerman, Haagse meesters uit de Stadscollectie” [tot 31/12]
Theo van Hoytema [7/12 tot 9/2]
Martin Rous [2/11 tot 16/2]
■Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-zo 
12-17u
“De papieren vloeren van de Jacobastraaf ’ - Ton Martens [tot 8/12]
“Het poppenhuis van LitaTholen-deRanitz” [tot 19/1] .

■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511BN Den Haag 0070/365.89.85 - ma-za 12-17u
James Turrell [lot 19/1]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag 0070/365.89.85 - di-za 12-17u
“Periferie” - Urs Pfannenmüller - installatie [tot 16/11]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“Uit koninklijk bezit, de verzamelingen van Oranje” [tot 1/12]
Suze Robertson [14/12 tot 16/2]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WNDeume 00493/38.75.07 - di-zo 12-17u
Joep Nicolas - schilderijen, tekeningen [tot 12/1]

Dokkum 

■ Streekmuseum Het Admiraliteitshuis
Diepswal 27 - 9101 IA Dokkum 00519/29.31.34 - di-za 10-17u 
“Zand erover, Friese rouw- en begrafenisgewoonten” [tot 30/11]

Eindhoven 

■ Museum Kempeniand
St.-Anloniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven 0040/252.90.93 - di-zo 13-17u 
“Het tijdelijke voor het eeuwige, doodscultuur in Noord-Brabant’ ’ [tot 17/11] 
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“Brabant 200jaar, de muze als motor” - Tom Claassen, Wouter van Riessen, 
Mieke van Schaijk.. ./Two rooms” - Juliano Sarmento/”Recente aanwinsten” - 
Thomas Schütte, Mark Manders, Henk Peeters... [tot 24/11]
“International group show of younger artists” [7/12 tot 9/2]

Gouda 

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda 00182/58.84.40 - ma-za 10-17u zo 12-17u 
"Binnenstebuiten/interieurs in Gouda” - Martin Doog - fotografie [22/6 tot 17/11] 
“De gilden in Gouda” [14/12 tot 30/3]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-zo 10-17u 
“Objects, performance, video, sound” - Marina Abramovic [tot 17/11] 
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 -9712 SLGroningen 0050/363.57.91 - di-vr 
10-16u za-zo 13-17u
"Birzim köy, ons dorp, dorpsleven in Turkije” [tot 9/12]

Haarlem 

■ De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem 0023/532.68.56- ma-za ll-17u zo 13-17u
Harrie Peters - schilderijen, tekeningen/Mark Verburg [9/11 tot 2/12]
“Uitwisseling Boterbal - Vishal” [7 tot 30/12]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 0023/516.42.00 - ma-za H-17u zo 13-17u
“Aardse paradijzen, de tuin in de Nederlandse kunst, 15de tot 18de eeuw” [tot 
24/11]

Heemstede 

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 -2103 XP Heemstede 0023/529.08.85 - wo-zo 14-17u 
“Achter glas geschilderd” [7/12 tot 19/1]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 0045/576.44.49 - di-vr H-17u za-zo 14-17u 
“In het spoor van de Avantgarde; moderne kunst, architectuur en stedebouw in 
Heerlen 1927-1962” [3/11 tot 5/1]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 00492/54.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
“Everybody’s talking, visies van hedendaagse kunstenaars op communicatie” 
[tot 12/1] 

‘s-Hertogenbosch 

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
“De muze als motor, beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne
Brabant, 1796-1940” [tot 24/11]
“Joods leven in Brabant” [13/12 tot 9/3]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
“Naar Oostland willen wij varen” [tot 1/12]
Henk Helmantel - schilderijen [13/12 tot 30/1]

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 0035/531.56.56 - di-za ll-17u zo !2-17u 
"Girafick nu" [17/11 tot 5/1]
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Leeuwarden 

■ Fries Museum
Tiufinarh 11 - 8911 KS Leeuwarden ®058/212.30.01 • ma-za Il-18u zo 13-17u
“Concept, kleur, materie” - Harmen Abma [tot 17/11]
“Ondernemende beelden” - Machiel Braaksma [1/12 tot 19/1]
Gerrit Benner [1/12 tot 2/2]
“t Schiet” [11/11 tot 23/2]

Leiden

■ Galerie Cellini
Hooigracht50- 2312 KV Leiden <0071/513.47.66- do-za 14-17u 
“Koppen, kronen en distels” - Irma Horstman, Charlotte Schrameyer, Jan
Wagner [tot 13/11]
Hennie Roest, Marianne Wezenberg - houtsnedes, draagbare objecten (22/12 
tot 11/1 gesl.) [17/11 tot 18/1]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden <0071/516.53.60 - di-vr 10-17uza-zo 12-17u
Jan van Goyen [tot -/l]

Maastricht 

■ Bonnefan tenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <0043/329.01.90- di-zo ll-17u
“Gary Hume, recente schilderijen” [tot 24/11]
"Falschnehmungen" - Benoît Hermans/’Shifting viewpoints” - Gilbert de
Bontridder - tekeningen/Amulf Rainer [tot 5/1]
"Leviten" - Franz West/Sol Lewitt [tot 5/1]
Carl Andre [tot 31/3]

Middelburg 

■ De Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst
Markt - Middelburg <00118/67.54.23 - di-zo 13-17u
Hans van Houwelingen [8/11 tot -/12]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg <00118/62.66.55 - di-vr 10-17u za-ma 13u30-17u
“Johannes Goedaert (1617-1668), schilder en entomoloog” [tot 5/1]

Nijmegen 

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen ®024/322.91.93 - ma-za 10-17u zo 13-17u 
“ 3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” - Soheila Najand, Ada
Dispa, Peter Otto, Wouter van Riessen... [tot 24/11]
■ Paraplufabriek

Van 01de Bameveldstraat 63A - 6512 AT Nijmegen <0024/360.17.46 - do-zo 
13-17u
“Forensic park” - Rachel Bacon, Paul Casaer, Mieke Marx, Jeroen Offerman, 
Karin Peulen, Zeger Reyeres [tot 15/12]

Oostmarsum

■ Stadsgalerie Engels’ Tuin
Hazelrot3 - 7631 Ootmarsum <00541/29.35.55 - do-zo 12-18u
Paul Kamphuis - schilderijen [tot 1/12]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss <00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
Toon Noij - schilderijen [tot 9/12]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731 AAN Otterlo <00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
LonRobbé[tot5/l]
Franz West [tot 19/1]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-zo 14- 
17u
Piet Schoenmakers - schilderijen [tot 12/1] 
“Body & soul” - Edward van Vliet [2/11 tot 19/1]
m Galerie Wansink

Neerstradt 76 - 6041KD Roermond <00475/33.17.04 - di-zo ll-17u
Roger Raveel-schilderijen, werken op papier [16/11 tot 5/1]

Roosendaal

■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat 22 - 3011 CL Rotterdam <0010/413.50.55 - wo-zo l2-17u
Leo van Veldhuizen [tot 17/11]
Kunstenaars van de galerie [24/11 tot 22/12]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EE Rotterdam <0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u 
Hany Vandevliet/”Stock” - Armando, Per Kirkeby, Richard Serra, Antoni 
Tapiès [15/11 tot 22/12]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061 AB Rotterdam <0010/412.40.48 - di-zo 14-17u
“55 jarig bestaan Galerie Maas” [tot 14/11]
Deirdre McLoughlin, Michel Winkel [16/11 tot 13/12]
Wintertentoonstelling [14/12 tot 14/1]
■ Galerie RAM
Hoombrekersstraat8a-3011 CLRotterdam <0010/412.31.33-wo-zo 13-18u
Keeley, Pieter Laurens Mol, Loerakker, Patrick Merkaert... [tot 15/12]
■ Goethe Institut Rotterdam
's-Gravendijkwal 50-52 - 3014 ED Rotterdam <0010/436.54.11 - di-do 10-19u 
vrl0-17u za-zo 13-17u
“Stadt-Land-FluB, een spel met de waarneming” - Hermelinde Hergenhahn [tot 
17/11]
"Micro-organismen uit de Westersingel” - Eva-Maria Schön - fotografie [23/11 
tot31/12]
“Der Bliek ist die Neige des Menschen" - Candida Höfer, Mehmet Ünal - 
fotografie [25/11 tot 13/1]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 -3015AARotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17uzo 11- 
17u
"Con-tex-ture" - Winka Dubbeldam - architectuur [tot 17/11]
“H. Paulides (1892-1967), schilder van Nederlands Indië” [tot 17/11]
“De Erasmusbrug" [tot 17/11]
“Gemeenteaankopen Rotterdam en Den Haag” [16/11 tot 1/12]
“Meesters van het licht, luministische schilderkunst in Nederland en Duitsland” 
- Piet Mondriaan, Jan Thom Prikker... [tot 8/12]
“De snelweg” - Theo Baart, Cary Markerink - fotografie [2/11 tot 5/1] '■< 
“Afrikaanse sculptuur uit het Museum voor Volkenkunde” [tot 5/1]
Jân des Bouvrie - vormgeving [23/11 tot 26/1 ]
“Lancia, l'armonia e l’invenzione” [14/12 tot 23/2]
“Hemelse gewaden uit China, collectie Leo Haks” [21/12 tot 9/3]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam <0010/413.26.80 - di-za 10-17u zo ll-17u
“There’s work to be done, dockers in Rotterdam 1890-1960" [tot 9/3]
“The realm of Neptune, Dutch maritime prints from the Golden Age and 
earlier” [21/12 tot 31/3]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BMRotterdam <0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
Fred Alvelink, Rob Vert [tot 17/11] .
“25 ballen en een piek” - Marieke van der Lippe, Klaas Zwijnenburg, Geer 
Pouls [24/11 tot 22/12]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CXRotterdam <0010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
11-17U
“Karel van Mander en het Haarlems Maniërisme” [tot 24/11]
“Willem de Kooning, schilderijen 1981-1987" [tot 1/12]
“Jan Steen; vrouwenspuit en minnepijn”/”Recente aanwinst legaat Bernardine 
de Neeve” [tot 15/12]
“STILT.: MacGuffin” - QS Serafijn, AE Kleist Joke Rabaard... [16/11 tot 5/1] 
“De onbekende Kees van Dongen, tekeningen 1897-1914” [2/11 tot 5/1] 
“Keramiek, 1976-1996” - Martin Smith [tot 12/1]
“Museumconservator P. Haverkorn van Rijsewijk (1839-1919)” [30/11 tot 9/2] 
“Middle passage” - Allan Sekula - fotografie [21/12 tot 23/2]
“Lof der zeevaart, de Nederlandse marineschilderkunst in de 17de eeuw” [21/ 
12 tot 23/2]
“Versieren volgens voorschrift; de toepassing van het ornament 1850-1930” 
[tot 6/4]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 -3015 CBRotterdam <0010/440.12.00-di-za 10-17u zo 11- 
17u .
“Resultaten Europan 4” [tot 24/11]
“Europa in dialoog: Frankrijk” [tot 24/11]
“Nederland naar schoot 2 eeuwen scholenbouw" [7/12 tot -/2]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 -3012 BN Rotterdam <0010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“1996 World Press Photo Joop Swart Masterclass” [16/11 tot 31/12]
“Fotografie 1950-1995” - Willem Diepraam [23/11 tot 31/12]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LGRotterdam <0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
Toine Horvers, Paul de Kort [tot 17/11]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <0010/411.01.44 - di-zo ll-18u
Frederick Kiesler [9/11 tot 15/1]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <0010/426.90.66 - di-za ll-17u zo 12u30-17u
“Het oog als lasapparaat collages” [tot 24/11]
“Kunstbeurs Stichting Kunstwerkt” [29/11 tot 1/12]
“Unisono 1” [7/12 tot 12/1]
“Het station en omgeving” [14/12 tot 9/2]
“Eigen collectie, Cobra” [7/12 tot 20/4]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg <0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
“Brabant 200, de muze als motor” - Joep van Lieshout, Rob Birza, Henri
Jacobs... [tot 24/11]
“Foto’s uit het Noorden van Finland” - Esko Mannikö [5/10 tot 12/1 ]
"Passie/Passion" - Christian Boltanski [14/12 tot 13/4]
“De tuin van John Körmeling" [tot -/7]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht <0030/231.99.95 - wo-zo 13-17u30
“Foundation the stolen generation” - Hervé Paraponaris [2/11 tot 1/12]
Malachi Farrell [8/12 tot 1/1]
■ Centrum Begane Grond
Lange Nieuwstraat 2 - 3512 Utrecht <0030/231.61.25 - wo-za 12-17u zo 13- 
17u
Norbert Schwontkowski, Ralph Hinz, Georg Hartung, Jochen Kriiger [tot 24/ 
11]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht <0030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo 11- 
17u
“Het Utrechts Psalter, Middeleeuwse meesterwerken rond een beroemd 
handschrift” [tot 17/11]
“Russische volksprenten en tekeningen uit het Staatshistorisch Museum
Moskou” [15/12 tot 30/1]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <0077/351.34.57- di-vr 10-16u30 
za-zo 14-17u
“Reflecties, 25 jaar museum van Bommel van Dam” [tot 12/1]

Vlieland 

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat99- 8899AD Vlieland <00562/45.16.00-wo-za 14-17u 
“Vlieland aangekaart” [24/5 tot 30/11]
"Vlielander amateurs, eilanders tonen hun creatief kunnen” [tot 5/4]

Vlissingen

■ Stedelijk Museum Vlissingen
Bellamvpark 19 - 4381 CG Vlissingen <00118/41.24.98 - ma-vr 10-17u za-zo 
13-17U
Wim Bakker, Hans Bommeljé, Menno de Nooyer [24/11 tot 12/1]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingsestraat239 - 4381 CG Vlissingen <00118/41.66.72 - wo-zo 12-17u
Klaus Kroger, Phil Bloom, Anya Janssen, Joost Willink [tot 24/11]
Piet Dieleman, Henric Borsten, Harry van de Vliet, Wido Blokland, Arie
BetkuBn [15/12 tot 2/2]
■ Watertoren Dependance I en II
Coosje Buskenstraat 200 en 150 - Vlissingen <00118/41.66.72 - wo-zo 12-17u
Leo van Kampen, Kees Wijker, Hendri van der Putten, Sophia van den Heuvel,
Kees Roovers [tot 17/11]
Gust Romijn, Marenne Welten [24/11 tot 12/1 ]

Voorburg 

■Museum Swaensteyn
Herenstraat 101 - 2271 CC Voorburg <0070/386.16.73 - wo-zo 13-17u 
“Beminde Saterdagh, Constantijn Huygens in Voorburg” [2/11 tot 5/1]

Weert 

■ Museum voor Religieuze Kunst Jacob van Home
Markt 7 - 6001EJ Weert <00495/53.19.20 - di-zo 14-17u
“Processies in Nederland, België en Luxemburg” - Rien van Heesewijk - 
fotografie [tot 5/1]

Zutphen 

■ Museum Henriette Polak
Taadmarkt 88 - 7216DE Zutphen <00575/51.68.78 - di-vr 11-17u za-zo 13u30- 
17u
“ 3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” - Mark Outjers, Jeroen 
Eisinga, Ad Gerritsen, Jeroen Melkert... [19/10 tot 24/11]
Maïté Duval - sculpturen, tekeningen [30/11 tot 26/1]
■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 - 7201JLZutphen <00575/51.68.78 - di-vr ll-17uza-zo 13u30- 
17u
“Cultuurbehoud, de collectie Zutphen een jaar later” [tot 17/11]
Herman Dijkjans - schilderijen [23/11 tot 30/1]

■ Tongeriohuis
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal <00165/56.64.85 - di-zo 14-17u 
“Abstract of realistisch?” - Mattie Schilders, Gerard Engels - schilderijen, 
sculpturen [10/11 tot 8/12]
"Abstract en symbolisch” - Theo Koster [15/12 tot 13/1]

Rotterdam

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Wassenbeeldenmuseum/Komponisten-Sterbezimmer/235 important and less 
important photos..- Guillaume Bijl/'Zelfportretten" - Loréne Bourguignon - 
schilderijen, heliogravures [2/11 tot 8/12]

■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam <0010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u 
vr 10-17u za-zo 13-17u
Olivier Debré - grafiek [15/11 tot 18/12]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam <0010/436.37.13
“Faces and names” - Ine Lamers - fotografie/’Rotterdam Museumpark villa’s” 
[15/11 tot 19/1]
■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011KZ Rotterdam <0010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30 
“Vrouwen en stieren” - Marion van der Schelde, Willem van Hest - sculpturen, 
schilderijen [2/11 tot 1/12]
Irma Horstman, Francis Hoogland [7/12 tot 5/1 ]

Tilburg 

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg © 013/544.42.40 - do-zo 13-17u
Lidwien Kraakman [ 16/11 tot 15/12]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96- 5046 GNTilburg <0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Flexible 2, Pan-European art” [tot 24/11]
■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg <0013/53537.77 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Geld, van loonzakje tot chipkaart” [tot 31/3]
"Calligrafie in drievoud, schrijven in Europa, de Arabische wereld en het Verre
Oosten” [tot 13/4]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 januari 1997. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 december 1996 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
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Frank Van den Broeck
t/m 23 november 1996

Liaisons II

3
Kerkstraat 105 A 26 november t/m 29 december 1996

1017 GD Amsterdam
Tel/fax 020 625 72 14

Peter Davis
MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK
Lucien Matthyslaan 3-5 / 9800 Deinze
Tel. 09/381 96 70 Fax 09/381 96 79

AGNES MAES 
"Aspecten van Schilderkunsten Bovendien" 

18 oktober - 2 december 1996
p
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 58 - NOVEMBER-DECEMBER 1995 VOORAF UITGEVERIJ

■ Rudi Laermans 'Ik verzamel, dus ik ben?' Kleine postume 
dialoog met Walter Benjamin ■ Een bezoeker van tentoonstellin
gen 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 Geerardyn Ongezeglijk verzamelen en het onzeglijk reële 
Over "Collecting, An Unruly Passion, Psychological Perspectives" 
• Steven Jacobs Verval 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

NUMMER 59 -JANUARI-FEBRUAR11996 

■ Lawrence Weiner A translation from one language to another ■ 
Paul De Vylder De plaats van het zwijgen ■ Henri Maldiney Over 
vertaling Taal Spraak Poëzie ■ Elke de Rijcke De vreemde taal in 
de taal vertalen ■ Steven Jacobs Kleine esthetica van de robotfoto 
■ Dirk Pültau GüntherFörg, "Zwillinge", 1986 ■ Koen Brams & 
Dirk Pültau Een plaats voor de levende kunst Over de collectie van 
het Museum van Hedendaagse Kunst Gent ■ Hans Abbing Ver
huld vertoon De Nederlandse overheid en de Mondriaan Stichting 
• Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleveringen Afleve
ring 1: Energie verdwijnt niet, energie verdampt

NUMMER 60 - MAART-APRIL1996 

■ Bart Verschaffel Over kunst, ontroering en kritiek ■ Luc 
Tuymans Over het beeld ■ Mare Holthof Still/A Novel De blinde 
vlek van Muybridge ■ Dirk Lauwaert Over het vertellende beeld 
■ Jan Baetens Fotoliteratuur, een onmogelijk genre? ■ Dirk 
Pültau On Kawara, de blinde tijd ■ Jan Verplaetse Enkele 
beschouwingen bij de ontvoering van Nicolas Moureaux. Kort 
practicum over de robotfoto ■ Steven Jacobs Het museum als 
meetsysteem: Mel Bochner 1966-1973 ■ Koen Brams & Dirk 
Pültau Verzamel- en museumbeleid in Vlaanderen: enkele conclu
sies en aanbevelingen ■ Linda Warmoes KUNST een feuilleton in 
afleveringen Aflevering 2: De kunstenaar is de lever van de maat
schappij

NUMMER 61 - MEI-JüNI 1996 

■ Sven Lütticken De einden van de kunstgeschiedenis ■ Jeroen 
Boómgaard De tsjoek-tsjoek van de traditie ■ Frank Reijnders 
Della pittura getroffen door een flits van actualiteit ■ Dirk Lauwaert 
De beelden van Patrick Vanden Eynde en het besluiteloze slot van 
de schilderkunst ■ Steven Jacobs Iconoclast, geschiedvervalser en 
soldaat van het graf Over het werk van Raoul De Keyser sinds 
Documenta IX ■ Arjen Mulder Het virtuele œuvre van Gerald van 
der Kaap ■ Mare Holthof Adam in ballingschap Over "Het leven 
zelf, deel I, deel II, deel III. Een voorlopige samenwatting" van 
Patrick Van Caeckenbergh ■ Linda Warmoes KUNST een feuil
leton in afleveringen Aflevering 3: dada, pipi & kaka

NUMMER 62 ■ JUU-AUGUSTUS1996 

■ Dirk Lauwaert Hedendaags sofisme en de arme ervaring ■ 
Slavoj Zizek De virtualisering van de meester ■ Jan Struelens 
Vijfhonderd jaar web. Kleine Inleiding tot de Grootsheid van het 
Arachnische ■ Dirk Pültau Wegen van de Duitse televisie ■ Sven 
Lütticken Triomf van de installatie als term èn als kunstvorm ■ 
Koen Brams Don't go to Rotterdam this summer of wacht tot 20 
augustus 1996■ Carel Blotkamp Figuren Recente essays van Bart 
Verschaffel ■ Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleverin
gen Aflevering 4: Ut ende van Ut Ende

NUMMER 63 - SEPTEMBER-OKTOBER1996 

■ Jacq Vogelaar Schrijven voor de vorm. Hoe het werkt ■ Frank 
Vande Veire Ilya Kabakov: een autoloze autobiografie ■ Steven 
Jacobs Een schrijn voor kunst en kunstenaar. Over de dubbelzin
nige ideologie van het monografische museum ■ Steven Jacobs 
Een schrijn in het dorp. Stépluine Beels ontwerp voor het Raveel- 
museum ■ Renée Steenbergen De verzameling als autobiografisch 
project. 8 interviews ■ Sven Lütticken Kunst, een gebruiksaanwij
zing. Over "Un cabinet d'amateur" en "La vie mode d'emploi" van 
Georges Perec ■ Dirk Pültau De affirmatieve vrouw in de kunst. 
Over Gynaika en "Inside the Visible" ■ Marc De Kesel Het 
vormeloze van een sokkel. Kunst als scatologie Linda Warmoes 
KUNST een feuilleton in afleveringen Aflevering 5: De kunste
naars zijn alweer nieuwe grenzen aan het opzoeken

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorctfgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
• De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best 
vermogen geregeld Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot 
de redactie.
• Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

AUTEURS

Geert Bekaert Archi tectuurhistoricus en -criticus. Professor emeritus 
aan de K.U.Leuven en de T.U.Eindhoven. Voormalig hoofdredacteur 
van “Archis”. VoorzittervandeStichtinglnterieur.In 1995verscheen 
bij Lannoo “Hedendaagse architectuur in België”.

Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut 
van de Universiteit van Amsterdam. Bij Babylon/De Geus verscheen 
in 1995 het boek “De verloren zoon/Rembrandt en de Nederlandse 
kunstgeschiedschrijving ”.

Eric De Kuyper Romancier, essayist en cineast. Stichter van het 
tijdschrift over film en semiotiek “Versus”. Hij publiceerde twee 
boeken overfilm: “Filmischehartstochten” (1984)en “Deverbeelding 
van het mannelijk lichaam” (1993). Van zijn geromanceerde 
autobiografie verscheen een nieuw deel, “Drie zusters in Londen”.

Steven Jacobs Kunstcriticus. Als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedebouw, Universiteit 
Gent, en als docent aan het Architectuur Instituut Sint-Lucâs Gent en 
Brussel. Recent verscheen “Henry Van de Velde, wonen als kunst
werk, woonplaatsen voor kunst” bij Uitgeverij Van Halewyck.

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over fotografie 
aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Binnenkort verschijnt een boek 
met teksten, die hij schreef tussen 1990 en 1996, in de reeks “De 
Gelaarsde Kat”.

Jacques Lust Opdrachthouder bij het Ministerie voor Economische 
Zaken in verband met de recuperatie van de Belgische kunst na de 
Tweede Wereldoorlog. Bestuurslid van VLAKAM. Redactielid 
van”Spoils of War".

Jean-Luc Moulène Beeldend kunstenaar. Is momenteel als artist in 
residence werkzaam in de daad-galerie te Berlijn, waar ook een solo- 
tentoonstelling van hem loopt In België stelde hij eerder tentoon in 
1994; in de Kunsthalle Lophem en in Galerie Jos Jamar. Catalogi 
werden gepubliceerd door het Museum of Fine Art van Israël (1993), 
de Kunsthalle Lophem, Le Confort Moderne van Poitiers (1994).

Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende media, 
onder andere voor “NRC Handelsblad”. Publiceert in “De Witte 
Raaf’ sinds januari 1994.

Jorinde Seijdel Kunsthistorica en publiciste. Schrijft over kunst (en 
aanverwante) voor diverse media, onder andere voor de kunstbijlage 
van “Het Financieel Dagblad”. Is redactrice van “Mediamatic”;

Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende Kunsten 
van Rotterdam. Werkte mee aan het boek “Het vél van Camby ses” 
(Antwerpen 93). Hij bereidt een boek voor over esthetica.

Linda Warmoes Studeerde rechten en sociologie aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam.
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25-29/04 /97 I 
ic .

*. .
contemporary art fair

brussels / heysel-hall 12

Organization: Vereniging van Galerijen voor Aktuele Kunst van België / Association des Galeries d'Art Actuel de Belgique 
Information: Brussels International Trade Fair / Belgiëplein 1020 Brussel Phone: +32-(0)2-477.04.28 Fax: +32(0)2-477.03.90
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Sparen is 
kleur 
bekennen

Triodos © Bank 
uw bank, uit principe



Uw spaargeld 
kan de ellende vergroten... Wil u 100% zeker zijn dat uw 

spaargeld niet geïnvesteerd wordt in 
projecten waar u eigenlijk tegen bent?

Bel Triodos Bank
(09) 220 49 94
of verstuur de antwoordkaart.
(postzegel hoeft niet)

Uw spaargeld slaapt niet. U verwacht dat uw geld rendeert.
Daarom moet elke bank uw geld investeren in winstgevende projecten.
Wat die projecten zijn, daar hebt u meestal het raden naar.

..of de ellende bestrijden.

gi" uaa
Het beleggingsbeleid 
van Triodos Bank is 
ondubbelzinnig. 
Triodos Bank investeert 
niet in de atoom- en 
wapen-industrie, niet 

in bedrijven die het milieu vervuilen of hun produkten op dieren 
uittesten, niet in prestigieuze bouw-projecten die het sociale leven 
ontregelen en niet in landen die de mensenrechten met voeten 
treden.
Triodos Bank financiert alleen projecten en ondernemingen - 
met een duidelijke meerwaarde voor mens, cultuur en milieu.
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Ja, ik wens meer inlichtingen over sparen 
en beleggen bij Triodos Bank.
Stuur mij een volledig informatie-pakket.
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i O Bezorg me ook 
een lijst met 
de adressen van 
jullie agenten.

De gegevens die u verstrekt, worden verwerkt en 
bewaard bij Triodos Bank, Voskenslaan 97d, 9000 
Gent. U heeft het recht om deze gegevens in te 
kijken en te verbeteren. Voor meer informatie kan 
u terecht bij het openbaar register ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeeer.
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